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Vzdelávateľ dospelých z aspektu piatich kultúr vzdelávania 

 

Dominika VARGOVÁ 

 

1 VZDELÁVATEĽ DOSPELÝCH 

 

V príspevku sa venujeme problematike, ktorú sme rozpracovali aj v bakalárskej práci 

po teoretickej aj empirickej stránke, konkrétne ide o problematiku vzdelávateľa dospelých 

z aspektu piatich kultúr vzdelávania. 

 Pojem vzdelávateľ dospelých môžeme považovať za najvšeobecnejší pojem. U nás 

je vzdelávateľ dospelých najviac známym a najrozšírenejším pracovným zaradením 

andragóga. V prezenčnej forme vzdelávania zväčša vystupuje ako lektor, či ako učiteľ 

dospelých, pri dištančnom vzdelávaní vstupuje skôr do roly poradcu, tútora či facilitátora. Pri 

pracovnom výcviku sa označuje zväčša ako tréner a inštruktor (Frk, 2005).  

V terminologickom a výkladovom slovníku od Viliama S. Hotára (2000) je pojem 

vzdelávateľ dospelých prepojený s pojmom lektor. Lektor je pritom termín, ktorým sa 

označuje „vzdelávateľ dospelých na odlíšenie od učiteľa detí a mládeže. Vo vzťahu k pojmu 

andragóg je pojem lektor v podobnej situácii ako učiteľ pedagóg, keď sa chápe ako praktický 

vykonávateľ vzdelávacích činností a andragóg ako teoretický, vedecký pracovník“(Hotár, 

2000, s. 222). Pre lepšie pochopenie pojmu, je však vhodné rozobrať si jednotlivé aspekty 

práce vzdelávateľa dospelých. K nim môžeme zaradiť ciele a úlohy, ktoré vzdelávateľ 

dospelých plní, no aj spôsobilosti a osobnosť vzdelávateľa dospelých.  

Vladimír Frk a Ivana Pirohová (2003) medzi hlavné ciele vzdelávateľa radia najmä 

ovplyvňovanie správania účastníkov spoločensky žiaducim smerom, vedenie účastníkov k 

sociálnemu a osobnostnému rozvoju a zároveň aj ich pracovnému a životnému uspokojeniu. 

O cieľových zámeroch vzdelávateľa dospelých hovorí aj Viera Prusáková (2005), ktorá ich 

delí na tri oblasti. Prvé tri majú prevažne poznávaciu povahu, ďalšie sú vzťahovo 

a emocionálne ladené ciele a posledné sú kombináciou vecnej a vzťahovej stránky. 

Pre dosiahnutie spomínaných cieľov majú veľký význam aj úlohy, ktoré vzdelávateľ 

v procese vzdelávania plní. K hlavným úlohám vzdelávateľa dospelých Mária Machálová 

(2005) radí pomoc účastníkom vzdelávania porozumieť, ako použiť zdroje učenia sa, 

asistovať účastníkom vzdelávania dospelých pri identifikácii a formulovaní svojich potrieb 

vzdelávania, viesť účastníkov vzdelávania k osobnej zodpovednosti za vymedzenie svojich 
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cieľov a za plánovanie svojich aktivít, ako aj za hodnotenie výsledkov učenia, organizovať 

obsah vzdelávania,  podporovať u účastníkov sebakritický prístup k učeniu sa a mnoho iných. 

Vzdelávateľ dospelých je veľmi dôležitý pri stanovovaní najvhodnejšej formy učenia. 

K tomu, aby však tieto rôzne učebné formy a techniky zvládol, je potrebné, aby mal širokú 

škálu vedomostí, schopností a spôsobilostí.   

V. Prusáková (1998, in: Frk, Pirohová, 2003, s. 71) definuje profesijnú kompetenciu 

ako „komplexnú schopnosť vykonávať určité odborné pracovné činnosti, utváranú na základe 

osvojenia si teoretických vedomostí, praktických zručností, sociálnych kompetencií 

a postojov a iných kvalít osobnosti“.  

V rámci andragogických kompetencií V. Prusáková (2005) hovorí o odbornej, 

sociálnej a poznávacej kompetencii. K odborným andragogickým kompetenciám patrí hlavne 

poznanie problematiky učenia sa dospelých, rozvoja ľudských zdrojov, problematiky 

ďalšieho vzdelávania,  druhov a štýlov vzdelávania, stanovenia cieľov, tvorby obsahu 

a výberu metód, analýzy výsledkov vzdelávania a ich hodnotenia a iné. Medzi sociálne 

kompetencie V. Prusáková (2005) radí komunikačné (spätnú väzbu, aktívne počúvanie, 

verbálna a neverbálna komunikácia), kooperačné (spoluprácu s účastníkmi, manažérom 

a s ostatnými lektormi), emocionálnu pružnosť spojenú so schopnosťou empatie 

a pedagogickým taktom a schopnosť riadiť a rozhodovať. K poznávacím (kognitívnym) 

kompetenciám V. Prusáková (2005) radí vyhľadávanie informácií, schopnosť štrukturovať 

poznatky, učiť sa produkovať nové myšlienky, schopnosť tvorivo myslieť, regulovať učebný 

proces vzťahu k cieľom, sebahodnotenie a sebapoznanie. 

Vo vzdelávaní má kľúčové postavenia aj osobnosť vzdelávateľa. Aká by však 

osobnosť vzdelávateľa mala byť, aby bola skutočne zaručená profesionalita? Podľa V. Frka 

(2005) by sa požiadavky na osobnosť vzdelávateľa mali rozdeliť do troch skupín: 

- procesné a koncepčné schopnosti vzdelávateľa, ktoré sa týkajú schopnosti realizovať 

výchovno-vzdelávací proces  

- know-how vzdelávateľa- ide o súbor vedomostí z toho - ktorého odboru, znalosť 

vývojových trendov,  

- osobné charakteristiky vzdelávateľa, ktoré ho odlišujú od priemerných vzdelávateľov.  

Napriek tomu, že úlohy a funkcie vzdelávateľa dospelých sú viac-menej rovnaké, nie 

každý vzdelávateľ ich plní rovnakým spôsobom. Každý vzdelávateľ má totiž v rôznej miere 

rozvinuté jednotlivé spôsobilosti. Aj osobnostné charakteristiky vzdelávateľov sa odlišujú. 

Niektorí majú viac rozvinuté komunikačné schopnosti, iní sú viac flexibilní, niektorí dokážu 

vysvetliť učivo na príkladoch, iní prostredníctvom faktov či zatiahnutím účastníkov do 
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diskusie. Podľa spomínaných odlišností, môžeme pozorovať na vzdelávateľoch aj odlišnosti 

pri výbere metód a techník vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Pod pojmom metóda Z. Palán (2002, s. 118) rozumie „spôsob zámerného 

usporiadania činností a opatrení pre zaistenie realizácie vzdelávacieho procesu a jeho 

účinnosti smerom k vzdelávanému tak, aby sa čo najefektívnejšie dosiahol vzdelávací cieľ“.  

Vzdelávacie metódy sú členené z rôznych hľadísk, najčastejšie je však členenie na : 

- monologické 

- dialogické 

- problémové  

- praktické (Palán, 2002). 

Niektorí vzdelávatelia pritom preferujú klasické metódy a formy, ako je prednáška, iní 

využívajú rôzne diskusné formy. Často sa stretávame aj s praktickými cvičeniami, no nájdu sa 

aj takí, ktorí využívajú rôzne inovatívne spôsoby učenia, ako je napríklad učenie pomocou 

hier. Tieto odlišnosti v povahách a osobnostných charakteristikách vzdelávateľov ako aj 

odlišnosti vo formách a metódach viedli k tomu, že sa vo vzdelávacích teóriách začali 

vymedzovať rôzne štýly vzdelávania. Špecifický prístup k  problematike má profesor Walter 

Leirman, ktorý vytvoril koncepciu piatich kultúr vzdelávania.  

 

 

2  KULTÚRA VZDELÁVANIA A JEJ ROZDELENIE 

 

W. Leirman (1996) ponúka úplne nový pohľad na proces vzdelávania aj na postavenie 

a poslanie vzdelávateľa v tomto procese. Kľúčovým pojmom jeho teórie je „kultúra 

vzdelávania“. Tento pojem je pojmom novým, no keď si ho rozanalyzujeme, môžeme sa 

dopracovať k jeho významu. Obe časti pojmu definuje Zdenek Palán. Ten pod pojmom 

kultúra rozumie súhrn materiálnych i nemateriálnych, minulých i súčasných výsledkov 

ľudskej činnosti, prijímaných a predávaných ďalším generáciám. Zahŕňa tu: ľudské výtvory, 

sociokultúrne regulatívy(hodnoty, normy), symbolické systémy(reč, umenie) a inštitúcie, 

v ktorých sa kultúra realizuje. Vzdelávanie vníma ako „proces uvedomelého a cieľavedomého 

sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania sústavy vedeckých a technických 

vedomostí, intelektuálnych a praktických zručností a ľudských skúseností“ (Palán, 2002, s. 

237).  

Pri spojení týchto dvoch definícií nám teda vychádza, že pod pojem kultúra 

vzdelávania spadajú všetky ľudské výtvory spojené s procesom výchovy a vzdelávania, 
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takisto aj hodnoty a normy, ktoré sú procesom vzdelávania buď odovzdávané alebo ktoré 

tento proces podporujú. Patrí sem aj spôsob komunikácie, metódy a techniky odovzdávania 

a prijímania sprostredkovaných vedomostí a zručností a tiež všetky inštitúcie, v ktorých 

prebieha výchovno-vzdelávací proces.   

W. Leirman (1996) v kontexte svojej teórie rozlišuje tri významy pojmu kultúra. 

V prvom význame ide o sústavu hodnôt a noriem, v druhom o identitu správania, tretí význam 

hovorí o inštitucionálnej skutočnosti vyjadrujúcej isté kultúrne obsahy. W. Leirman (2004, s. 

34) sa rozhodol použiť výraz kultúra ako „symbiózu troch vzájomne prepojených skutočností: 

vízia ľudstva a spoločnosti, zdieľaná identita a kolektívna skúsenosť, ktorá viac menej 

premieňa obidve víziu aj spoločnú identitu na pozorovateľné pedagogické konanie“. Na tieto 

prvky sa W. Leirman zameriava aj pri opise jednotlivých kultúr vzdelávania. Práve z týchto 

faktov odvodzuje rozdiely a špecifiká tej-ktorej kultúry.  

Ako uvádza Cristina Milagre (2004) Leirmanova teória je založená na rôznom štýle 

učenia sa účastníkov vzdelávania. Pod týmto pojmom sa rozumie spôsob, aký človek 

preferuje pri svojom učení a ktorý  je založený na spôsobe, akým mozog spracováva nové 

informácie. Štýl učenia má človek vrodený. Neexistuje teda „dobrý“ alebo „zlý“ štýl učenia. 

Rovnaký úspech sa dá dosiahnuť s rôznymi štýlmi učenia.  

Za priekopníka, ktorý medzi prvými rozlíšil skutočnosť, že jedinci sa líšia vo svojich 

schopnostiach učiť sa, je považovaný David Kolb. Ten rozlíšil nasledujúce štýly učenia:  

- prispôsobivý- zdôrazňuje jednanie, plnenie plánov a úloh, účasť na činnostiach, 

- divergentný- prejavuje sa v predstavivosti, schopnosti rozoznávať významy a hodnoty,  

- asimilujúci- charakterizuje ho indukčné myslenie a schopnosť vytvárať teoretické modely,  

- konvergentný- sústreďuje sa na riešenie problémov (Prokopenko, Kubr, 1996). 

W. Leirman vychádzajúc z Kolbovej teórie, ponúka štyri typy „edukačných kultúr“, 

ktoré korešpondujú so štyrmi hlavnými typmi účastníkov vzdelávania: racionálna 

a kognitívna kultúra experta, technokratická kultúra inžiniera, kultúra proroka zvyšujúceho 

uvedomelosť a experientálna a dialogická kultúra komunikátora. Až neskôr W. Leirman 

pridáva aj piatu kultúru tzv. kultúru homo ludicus. Leirmanova koncepcia je teda tvorená 

nasledujúcimi kultúrami: 

- kultúra experta 

- kultúra inžiniera 

- kultúra komunikanta 

- kultúra proroka 

- kultúra homo ludicus 
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  Každá z týchto kultúr má svoje špecifiká. Ako W. Leirman (1996) uvádza, pre každú 

z týchto kultúr je špecifická vlastná vízia človeka a spoločnosti, hlavný cieľ, hlavná koncepcia 

učenia sa a s ňou súvisiaca preferenčná stratégia či prístup k procesom učenia sa. Každá 

z týchto kultúr má tiež v porovnaní s ostatnými svoje výhody ale aj nevýhody.  

 

3 POSTAVENIE VZDELÁVAŤEĽA V JEDNOTLIVÝCH KULTÚRACH 

VZDELÁVANIA 

 

3.1 Kultúra experta 

 

Podľa W. Leirmana (2004, s. 47) „učiť sa znamená vedieť, vzdelávať znamená 

poskytnúť moc nad životom“. Ako ďalej W. Leirman uvádza, kultúra experta ľuďom 

umožňuje hľadať vedomosti a múdrosť, aby prekonali svoju neznalosť a budovali  

informovanú spoločnosť. Jej základom je racionálna informácia, ktorá vedie k znalosti faktov, 

vysvetleniu, chápaniu vecí v ich historickom i súčasnom kontexte.  

 Vzdelávateľ v tejto kultúre plní najmä úlohu informátora a dodávateľa expertných 

vedomostí. Vzdelávateľ učiacim sa poskytuje informácie, ktoré oni následne spracovávajú 

a tak riešia problémy. Tento typ vzdelávateľov má však tendenciu prehliadať dôležitosť 

hodnôt a pocitov a ich dopadu na kognitívne učenie (Leirman, 2004). 

S týmto typom vzdelávateľov sa najčastejšie môžeme stretnúť v rôznych 

korešpondenčných kurzoch, na otvorených univerzitách, pri výučbe cez internet, no aj na 

konferenciách organizovaných kultúrnymi a spoločenskými organizáciami.  

Čo sa týka metód, ktoré používa vzdelávateľ- expert, za najviac využívané môžeme 

považovať tzv. teoretické metódy. Ako uvádza Jaroslav Mužík (2005, s. 116) „teoretickými 

metódami sú nazývané tie, ktoré úplne alebo prevažne spočívajú na verbálnom prejave 

lektora, v podstate v jeho monológu“. Autor k metódam teoretického charakteru radí klasickú 

prednášku, prednášku ex-katedra, seminár a cvičenie.   

 „Prednáška je základná a najbežnejšia forma založená na monologických metódach 

zo strany lektora. Väčšinou obsahuje: jadro výkladu (základné informácie a tézy), dôkazy 

(zdôvodnenia a hrubý popis jadra výkladu, podčiarknutie podstaty problému), praktické 

príklady (aplikácia poznatkov na konkrétne úlohy a príklady z praxe), zaujímavé podrobnosti 

a fakty(slúžia k upevňovaniu základných poznatkov)“(Palán, 2002, s. 176).   

Podľa Josefa Koubeka (2001) výhodou prednášky je rýchlosť prenosu informácií 

a nenáročnosť na podmienky, k jej nevýhodám môžeme zaradiť fakt, že ide o jednostranný 
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tok informácií pasívne prijímaných účastníkmi. Miroslav Tuma (1987) k ďalším nedostatkom 

prednášky radí opisnosť, jednostrannosť, prílišnú faktografickosť, encyklopedizmus, 

dogmatické podávanie problémov, odtrhnutosť od života, nízku názornosť. K ďalším 

teoretickým metódam je radený aj seminár a cvičenie, ktoré sa tiež pomerne často vyskytujú 

v práci expertného vzdelávateľa.  

Zároveň je dôležité spomenúť, že vzdelávateľ- expert aj vzhľadom na metódy, ktoré 

vo výchovno-vzdelávacom procese preferuje, využíva vo väčšej miera monológ. Ako uvádza 

Irena Lokšová a Milan Protík (1993), práve monologické formy sa používajú pri vysvetľovaní 

učebnej látky založenej na veľkom množstve faktografického materiálu, čo je charakteristické 

práve pre túto kultúru.  

 

3.2  Kultúra inžiniera 

 

Ako uvádza W. Leirman (2004, s. 50) podľa tejto kultúry „učiť sa znamená konať, 

vzdelávať znamená meniť akčné štruktúry“. Táto kultúra je teda koncentrovaná najmä na 

konanie a efektívnosť. Dôraz kladie na plánovanie, efektivitu a účinnosť výkonu. Poslaním je 

kvalifikovať sa ako profesionálny aktér a vytvoriť presne fungujúce tímy a organizácie.  

Táto kultúra je v mnohom blízka prechádzajúcej kultúre experta. Rozdiel je však 

zjavný v pohľade na vzdelávaciu koncepciu. V tejto kultúre totiž nie je prvoradé aktívne 

nadobúdanie informácií ale transformácia činnostných štruktúr. Jednoducho povedané ide 

o učenie sa cez skúsenosti, ktoré prezentoval už John Dewey. 

Postavenie vzdelávateľa v tejto kultúre je tiež značne odlišné. Vzdelávateľ totiž nie je 

ani dobrým didaktikom ani informátorom, vystupuje hlavne ako plánovač a manažér procesu. 

Najpríznačnejší je pre neho prístup, kedy veci, ktoré sa má niekto naučiť sú najprv 

demonštrované, potom vyskúšané a nakoniec aplikované (Leirman, 2004).  

S touto kultúrou inžiniera sa najčastejšie môžeme stretnúť v rôznych výcvikových 

programoch založených na zručnostiach, no úplne príznačná je najmä pri učení sa na 

pracovisku, ktoré prebieha rôznymi formami.  

Z tohto faktu vyplývajú aj metódy, ktoré sú príznačné pre vzdelávateľa- inžiniera. 

Týchto metód využívajúcich sa na vzdelávanie na pracovisku je pomerne veľa, no 

k najčastejšie využívaným patrí rozhodne inštruktáž. Podstatou metódy je „poskytnutie 

hlavných informácií nutných k výkonu pracovnej činnosti na konkrétnom pracovisku, event. 

výcvik v schopnostiach vykonávať určité pracovné úkony“ (Palán, 2002, s. 84).  
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K ďalším metódam vzdelávania na pracovisku a teda aj v kultúre inžiniera patrí: 

porada, koučing, mentoring, konzultovanie, asistovanie, rotácia práca a stáž.  

Pre kultúru inžiniera sú však charakteristické aj metódy používané k vzdelávaniu 

zamestnancov aj mimo pracoviska. K týmto metóda pritom patrí: demonštrovanie, prípadové 

štúdie, workshop, brainstorming, simulácie, hranie rolí a podobne. Podstatné je však aj pri 

týchto metódach aktívne precvičovanie a transformácia spôsobilostí do činnostnej štruktúry. 

 

3.3 Kultúra proroka 

 

W. Leirman (2004, s.52) tvrdí, že podľa tejto koncepcie „učenie sa je nadobúdanie 

hodnôt a týmto spôsobom je to obnova človeka a sveta“. Spoločnosť považuje za morálnu 

komunitu. Základom tejto kultúry však nie je výlučne náboženstvo či inšpirácia. Jej podstatou 

je hlásanie a osvojenie si základných hodnôt ako právo, solidarita, udržanie prírody 

a spoločnosti, sloboda, ... Naučiť sa byť morálnou osobou a založiť morálnu komunitu- práve 

to sú hlavné ciele tejto kultúry.  

Čo sa týka postavenia vzdelávateľa v tejto kultúre, jeho hlavnou funkciou je byť 

uvedomovateľom a morálnym príkladom. Je to teda niekto, kto hodnoty vyznáva a zároveň 

poukazuje na potrebu žitia podľa týchto hodnôt. Učiacich sa teda najmä orientuje na zmysel 

života, ukazuje im smer ich životnej cesty (Leirman, 2004).    

V súčasnoti sa s kultúrou proroka môžeme stretnúť vo firmách, organizáciách, či 

hnutiach, ktoré sú zamerané na rozvoj a proklamovanie tzv. životného poslania 

prostredníctvom vzdelávania a tréningu. Ide zväčša o rôzne ekologické združenia, hnutia žien 

a podobne.   

Na základe toho môžeme konštatovať, že je tu možné využívať značné množstvo 

rôznych metód. Môže ísť pritom tak o monologické, ako aj dialogické formy. Pre 

vzdelávateľa- proroka je však podľa nášho názoru v tomto smere nesmierne dôležitá 

schopnosť persuázie, teda presviedčania. Len tak totiž prorocký vzdelávateľ dokáže 

dosiahnuť svoj cieľ a teda presvedčiť človeka, aby sa stal morálnou osobnosťou a aby sa 

potom spolupodieľal na vytvorení morálnej komunity.   

V kultúre proroka je totiž dôležité človeka nejakým smerom orientovať, získať pre 

niečo alebo ho od niečoho odkloniť. A to sa dá robiť rôznymi činmi, mimoslovnými 

spôsobmi a persuáziou.   

 

3.4 Kultúra komunikanta 



 441 

 

Celá koncepcia tejto kultúry sa nesie v znení „byť znamená komunikovať, učiť sa 

znamená viesť dialóg“ (Leirman, 2004, s. 55). Toto však nebolo vždy tak. Podobné názory sa 

začínali totiž rozvíjať až od 80. rokov 20. storočia. Dovtedy boli preferované skôr 

predchádzajúce tri kultúry, zamerané najmä na vedeckosť, faktickosť a praktickosť.  

 Kultúra komunikanta, ako tvrdí W. Leirman (2004), umožňuje iba rozvoj tých 

účastníkov, ktorí sú kvalifikovanými aktérmi dialógu. Hlavným cieľom tejto kultúry je najmä 

posilňovanie schopnosti komunikatívneho konania. Pod týmto konaním rozumie W. Leirman 

(2004) konanie pragmatické, v zmysle vyjadrenia potrieb a záujmov ľudského života a sveta. 

Koncepcia tejto kultúry za hlavné poslanie vzdelávania považuje pomoc ľuďom, aby sa mohli 

stať autentickými hovorcami a objektívnymi poslucháčmi.  

Tí, ktorí sa v kultúre komunikanta učia, si vlastne vymieňajú skúsenosti a rozvíjajú 

vzájomné empatické schopnosti. Vzdelávateľ tu má pozíciu komunikátora, pomocníka a 

sprostredkovateľa. Stimuluje a povzbudzuje zúčastnených k tomu, aby počúvali a hovorili.  

V kultúre komunikanta vzdelávateľ podľa W. Leirmana (2004, s.57) „zaujíma 

postavenie komunikátora a sprostredkovateľa v tom, že sa snaží skombinovať komunikatívno- 

pragmatický dialóg so strategickými zásahmi, ktoré sú namierené na stimulovanie každého 

účastníka, aby hovoril a počúval zvnútra“. Do tejto polohy často vstupujú aj samotní 

účastníci, ich zámerom však je byť expertmi vo svojich vlastných skúsenostiach a partnermi 

v dialógu.    

Vzdelávateľ by mal pri výchovno-vzdelávacom procese dbať na to, aby vyjadrovanie 

bolo založené na empatickom počúvaní, dosahovanie vzájomného porozumenia prebiehalo 

prostredníctvom parafrázy a vyjadrovanie svojich vlastných myšlienok a pocitov by malo byť 

autentické. V celom takomto procese vzdelávania je teda najdôležitejšie hovoriť a počúvať 

spolu v rámci verejného priestranstva.   

S kultúrou komunikanta sa najčastejšie môžeme stretnúť v tzv. učiacich sa 

organizáciách, no aj v projektovej práci so skupinami pracujúcimi na spoločnej úlohe a aj v 

niektorých formách práce orientovanej na skupinu.    

Ako aj zo samotného názvu vyplýva, táto kultúra je založená na dialógu a dialóg je 

teda aj neodmysliteľnou súčasťou metód používaných vzdelávateľom-  komunikantom. 

Z toho dôvodu si bude tento typ vzdelávateľa pre svoj výchovno-vzdelávací proces vyberať 

rôzne formy dialogických metód, ktorých podľa odbornej literatúry existuje viac ako 60. 

K základným dialogickým metódam, ktoré sú často využívané v kultúre komunikanta, 

môžeme zaradiť diskusiu ako „komunikačný akt, pri ktorom dochádza k výmene informácií 
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medzi účastníkmi“ (Palán, 2002, s. 48). Emil Livečka (1979, in: Palán, 2002) rozlišuje 

nasledujúce druhy diskusií vo vzdelávaní dospelých: diskusia okolo okrúhleho stolu, diskusia 

panelová, diskusia pódiová a diskusia skupinová.  

Podľa J. Mužíka (2005) je často používaná riadená diskusia s dominantnou rolou 

lektora a tzv. metóda Philips, kde najprv lektor diskutuje s účastníkmi, potom nasleduje 

diskusia v menších skupinách účastníkov a nakoniec vybraný hovorcovia skupín v pléne 

odprezentujú výsledky. 

  V závere je ešte vhodné spomenúť výhody a nevýhody týchto metód. K výhodám 

môžeme podľa J. Mužíka (2005) zaradiť upevňovanie a prehlbovanie systematických 

vedomostí a utváranie schopností ako aj vyššiu aktivitu účastníkov a priebežnú spätnú väzbu. 

Za nevýhodnú zasa môžeme označiť možnú stratu motivácie pre účastníka pri prílišnej dĺžke.  

 

3.5 Kultúra homo ludens a hravé učenie 

 

 Túto kultúru W. Leirman do svojej koncepcie kultúr vzdelávania zaradil až dodatočne 

a je pomerne ťažké určiť jej hlavné ciele. Za jej ciele sa vo všeobecnosti považuje najmä 

rozvoj kreatívnych ľudí, rozvoj schopností, skúmanie nových skúseností, ale aj simulácia 

situácií z reálneho života. Táto koncepcia kultúry vzdelávania hovorí o učení sa objavovaním.  

 Podľa W. Leirmana (2004) vzdelávateľ v kultúre homo ludens má svoju jasnú 

pozíciu. Najčastejšie vystupuje v úlohe tútora či vodcu hry, ktorý hneď na začiatku vysvetlí 

podstatu celej hry a zdôrazní pravidlá a podmienky.   

„Väčšina príkladov homo ludens kultúry učenia sa a vzdelávania je nájdená v 

takzvaných neproduktívnych etapách alebo sektoroch života: detstvo, mládežnícke hnutia, 

amatérske umenie, aktivity vo voľnom čase, aktivity v dôchodku“ (Leirman, 2004, s. 59).          

Ako aj zo vzdelávacej stratégie a samotného názvu kultúry vyplýva, vzdelávateľ 

v tejto kultúre preferuje najmä výber tzv. inscenačných metód, akými sú hranie rolí, či 

simulačné hry. Tieto metódy sa realizujú vždy podľa vopred pripravených scenárov, práve 

z toho dôvodu, že sú lektorsky veľmi náročné (Palán, 2002).  

Ako uvádza M. Tuma (1987), inscenačné metódy patria k metódam vyššieho 

inovačného stupňa, ktorej základom je riešenie problému prostredníctvom cvičenia 

simulovaných situácií. Od ostatných metód sa odlišujú najmä dramatickým prezentovaním 

problémovej situácie, lebo účastníci sami hrajú úlohu zainteresovaných na riešení problému 

zúčastnených osôb. Účastník vzdelávania v žiadnom prípade nezostáva pasívny, musí svoju 

úlohu aktívne hrať, čím si utvára súlad medzi myslením, konaním a cítením.  



 443 

 Keď hovoríme o hraní rolí, môžeme povedať, že ide o „špeciálnu aplikáciu 

vzdelávacej metódy prípadových štúdií, kedy sa pri riešení problému prideľujú členom 

skupiny rôzne roly a pri riešení problému sa musia správať rovnako reálne, ako by sa správali 

ľudia, ktorých roly hrajú“ (Palán, 2002,s. 75). 

  

4 PROJEKT PRIESKUMU 

 

4.1 Predmet a ciele prieskumu 

 

Predmet prieskumu 

Vzhľadom na to, že v našich podmienkach je vzdelávanie dospelých rozvinuté najmä vo 

forme štúdia popri zamestnaní, rozhodli sme sa zistiť, aký typ vzdelávateľa dospelých 

z hľadiska piatich kultúr vzdelávania prevláda práve v tejto forme. Pod štúdiom popri 

zamestnaní podľa V. Hotára (2000, s. 438) rozumieme „organizačnú formu štúdia na 

stredných a vysokých školách, pri ktorej sú poslucháči spravidla v pracovnom pomere“. Táto 

forma sa u nás začala rozvíjať v 50. rokoch 20 storočia, ako dôsledok rozvoja výroby, 

industrializácie, poľnohospodárstva a služieb. Typické pre túto formu je, že študenti sa na 

skúšky i samotnú výučbu pripravujú samostatným štúdiom, nejasné a problematické oblasti si 

vyjasňujú so vzdelávateľmi a to najmä pomocou konzultácií. Najčastejšou formou štúdia 

popri zamestnaní je pritom externé štúdium (Palán, 2002).  

 Čo sa týka podmienok na Slovensku, externe študovať sa dá na mnohých slovenských 

univerzitách ako je napríklad Univerzita Komenského, Prešovská univerzita, Katolícka 

univerzita v Ružomberku, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a mnoho ďalších. Tieto univerzity 

poskytujú pomerne bohaté spektrum študijných odborov a študijných programov, ktoré je 

možné študovať externou formou. V súčasnosti si dospelí môžu zvoliť externú formu od 

rôznych učiteľských kombinácií, cez právo až po technické odbory.  

 

Hlavný cieľ 

Zistiť, akí vzdelávatelia z hľadiska 5 kultúr vzdelávania prevládajú v externej forme 

vysokoškolského štúdia.  

 

Čiastkové ciele 

1. Zistiť, aké metódy sú najpoužívanejšie v externej forme VŠ štúdia (dialogické, 

monologické).  
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2. Zistiť, aké sú najviac využívané dialogické metódy v externej forme VŠ štúdia.  

3. Zistiť, či vzdelávateľ počas výučby kladie otázky aj počas prednášania. 

4. Zistiť, či vzdelávateľ počas výučby rozvíja diskusiu. 

5. Zistiť, prostredníctvom ktorej metódy si účastníci odnášajú najviac poznatkov.  

 

4.2  Hypotézy 

 

Východisková hypotéza 

Predpokladáme, že v externej forme VŠ štúdia prevládajú vzdelávatelia z kultúry 

komunikanta.  

K tejto hypotézy sme dospeli na základe poznania špecifík dospelej osoby v procese 

vzdelávania. K týmto špecifikám môžeme zaradiť bohatú škálu poznatkov a skúseností 

nadobudnutých predchádzajúcim vzdelávaním a profesnou praxou. To z dospelých účastníkov 

robí účastníkov plne kompetentných zapájať sa do. Dospelý človek tiež vstupuje do 

výchovno-vzdelávacieho procesu s odlišnou motiváciou. Táto motivácia je prevažne vnútorná 

a dospelý jedinec sa z toho dôvodu vo väčšej miere zapája aktívnym spôsobom do procesu 

výučby. Týmito priamymi zásahmi dokáže dospelý regulovať proces výučby a môže byť 

plnohodnotným účastníkom diskusie. Dôležitým faktorom je aj veková, profesná a odborná 

heterogénnosť dospelých. Každý z účastníkov externej formy VŠ štúdia teda oplýva inými 

skúsenosťami a poznatkami, ktoré v diskusii dokáže poskytnúť. Takéto zoskupenie 

účastníkov je teda vhodným pre výmenu poznatkov a  skúsenosti prostredníctvom diskusie. 

Vzdelávateľ má teda ideálne podmienky pre kladenie otázok a rozvíjanie diskusií.  

Ďalším faktom, podporujúcim túto hypotézu, sú aj podmienky, v ktorých externá forma 

vysokoškolského štúdia prebieha. Výučba sa realizuje v bežných podmienkach vysokých 

škôl, teda v klasických učebniach, zväčša bez možnosti využívania praktických metód či 

inštruktáže, čo automaticky vylučuje kultúru inžiniera. Taktiež nie sú využívané inovačné 

metódy ako napríklad simulačné hry. Dospelí vstupujúci do procesu vzdelávania  v externej 

forme VŠ túdia preferujú najmä získavanie odborných poznatkov, teda je možné vylúčiť aj 

kultúru proroka. Sporná môže byť len kultúra experta, no vzhľadom na vyššie uvedené fakty 

sa najviac prikláňame ku kultúre komunikanta.  

 

Pracovné hypotézy  

1. Predpokladáme, že v externej forme VŠ štúdia prevládajú dialogické metódy.  

2. Predpokladáme, že v externej forme VŠ štúdia prevládajú rôzne formy diskusií. 
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3. Predpokladáme, že vzdelávatelia v externej forme VŠ štúdia kladú otázky počas 

výkladu otázky. 

4. Predpokladáme, že vzdelávatelia v externej forme VŠ rozvíjajú medzi účastníkmi 

diskusiu.  

5. Predpokladáme, že účastníci externej formy VŠ si väčšinu poznatkov odnášajú 

prostredníctvom diskusie.  

 

4.3  Základný a výberový súbor 

 

  Základný súbor nášho prieskumu tvorí skupina dospelých účastníkov vzdelávania 

študujúcich v externej forme vysokoškolského štúdia bez ohľadu na to, či ide o prvý alebo 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia.  

  Výberový súbor tvorí náhodne vybratá skupiny 50 externe študujúcich dospelých na 

Prešovskej univerzite. Podmienkou výberu bolo, aby vzorka vybraných účastníkov externého 

štúdia bola skutočne aj v pracovnom procese s praktickými skúsenosťami. Účastníci boli 

vyberaní z Fakulty manažmentu, z Pedagogickej fakulty ako aj z Filozofickej fakulty PU.  

 

  

4.4 Techniky výskumu 

 

 Hlavnú hypotézu ako aj pracovné hypotézy sme sa rozhodli zmapovať a overiť 

prostredníctvom dotazníka. Túto metódu sme si vybrali preto, lebo je časovo a ekonomicky 

nenáročná a v pomerne krátkom čase môžeme získať mnoho informácií od relatívne veľkého 

počtu respondentov. Otázky v dotazníku sme formulovali jednoducho, jasne a zrozumiteľne, 

aby bolo pre respondentov ľahké ich vyplniť a pre nás vyhodnotiť. Použili sme otvorené, 

polootvorené ako aj zatvorené otázky.  

 

ZÁVER 

 

 Z príspevku vyplýva niekoľko záverov. Za najdôležitejší môžeme považovať fakt, že 

každý zo vzdelávateľov, s ktorými sa dospelí stretávajú počas výchovno-vzdelávacieho 

procesu, sa vyznačuje istými osobitosťami. Tieto osobitosti súvisia s profesijnými 

kompetenciami vzdelávateľov, s ich osobnostnými predpokladmi a vlastnosťami. Vo veľkej 

miere sa však vzdelávatelia odlišujú tým, v ktorej sfére vzdelávania pôsobia, aké sú ich 
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hlavné činnosti v tej-ktorej sfére a aké metódy výučby a spôsoby komunikácie pri tom 

používajú. Podľa toho potom môžeme vzdelávateľov rozdeliť do jednotlivých kultúr 

vzdelávania, ako to urobil aj W. Leirman.  

 Každá z týchto kultúr vzdelávania nazerá na postavenie vzdelávateľa odlišne, 

vyznačuje sa odlišnými názormi na človeka a spoločnosť, odlišnými cieľmi vzdelávania aj 

tým, akú úlohu vo vzdelávaní zastáva vzdelávateľ dospelých. A to sa odlišuje podľa 

jednotlivých sfér. Inými osobitosťami oplývajú vzdelávatelia pôsobiaci v profesijnom 

vzdelávaní, inými vo vzdelávaní záujmovom a inými pri vzdelávaní formálnom.  

 V  praktickej časti zamerali hlavne externú formu vysokoškolského štúdia, nakoľko 

ide o najviac rozvinutú a dostupnú oblasť vzdelávania dospelých. Našim cieľom bolo zistiť, 

aký typ vzdelávateľov z hľadiska kultúr vzdelávania prevažuje v tejto sfére. Vzhľadom 

k jednotlivým špecifikám dospelých účastníkov vzdelávania, aj vzhľadom na špecifiká tejto 

formy, sme dospeli k predpokladu, že najčastejšie sa v externej forme vysokoškolského štúdia 

môžeme stretnúť so vzdelávateľom z kultúry komunikanta. Na overenie tejto hypotézy sme 

vypracovali dotazník určený účastníkom externej formy vysokoškolského štúdia, ktorý sme 

im dali overiť v predvýskume. Z vrátených dotazníkov vyplynulo, že otázky v ňom boli 

formulované jasne a zrozumiteľne, ako aj to, že vedú správnym smerom k potvrdeniu 

pracovných hypotéz a tým pádom aj k overeniu východiskovej hypotézy.  
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