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Predhovor k prvému vydaniu
Viete si predstaviť, že univerzitný docent príde navštíviť svojich študentov učiteľstva psychológie
na pedagogickej praxi na strednej škole a dostane od žiakov otázku: „Ako sa môžem stať učiteľom
psychológie?“ Toto sa mi stalo pred niekoľkými mesiacmi pri mojej práci na Technickej univerzite
v Dortmunde. Zrazu som sa opäť presvedčil, že psychológia patrí k najobľúbenejším predmetom – ale
nielen v Nemecku. Podľa tzv. „bolonského procesu“ je psychológia jedným z nových predmetov, ktoré
sú pre žiakov v rýchlo sa meniacom a niekedy nebezpečnom európskom svete prínosom pre rozvoj
a posilnenie ich osobnosti. A tento novo objavený predmet má vo východnej i západnej Európe dlhú
tradíciu z čias „železnej opony“ i dnes po revolučných zmenách, na našom zjednotenom kontinente.
Bolonský proces podporuje myšlienku vytvorenia spoločného „učebného priestoru“ pre viac ako
660 miliónov ľudí, ktorí predstavujú nesmierny sociálny kapitál a ktorých zjednotená Európa
potrebuje. V tomto duchu sa učitelia psychológie z niektorých krajín (Veľká Británia, Holandsko,
Fínsko, Dánsko, Nemecko, Španielsko) stretli v roku 2004 v Cambridgi a založili Európsku federáciu
asociácií učiteľov psychológie (EFPTA), ktorá je dnes členom Európskej federácie psychologických
asociácií (EFPA). To bol a je rámec medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a praxe preuniverzitného vyučovania psychológie. EFPTA vidí svoju úlohu najmä v podpore a posilnení
vyučovania psychológie na školách.
V skutočnosti nové demokratické hnutia potrebujú inkubátory, ktoré učiteľov podporia, aby sa
postavili za vyučovanie psychológie v školách. Keď sa k našej organizácii pred niekoľkými rokmi
pridala autorka tejto publikácie, získali sme informácie o slovenskom školskom systéme a najmä sme
dostali aktuálny prehľad o vyučovaní psychológie na Slovensku. Spoločne sme vyvinuli úsilie, ktoré sa
naplní v apríli 2010, keď sa v Bratislave stretne okolo 60 odborníkov v oblasti vyučovania psychológie,
vymenia si svoje skúsenosti a výsledky výskumov a budú tieto poznatky ďalej prezentovať svojim
žiakom a študentom.
„Giving psychology away, to give psychology a way!“ je metafora, ktorá by mohla byť jedným zo
skrytých titulov publikácie, ktorá leží pred nami a čaká na prečítanie a preskúmanie. Obsahuje prehľad
aktuálnych tém vyučovania psychológie a didaktiky. Keď sa pozriete na obsah, nájdete systémy
a teoretické poznatky, rovnako ako námety na ich praktické využitie v rôznych typoch stredných škôl.
Rád by som zameral vašu pozornosť na stratégiu autorky, ktorá smeruje k „pomenovaniu
a analyzovaniu špecifických charakteristík vyučovania psychológie a vedie čitateľa ku kritickému
zamysleniu nad potrebou rozvíjania praktických životných zručností a postojov ku každodenným
životným otázkam žiakov práve prostredníctvom vhodne zvoleného prístupu k vyučovaniu
psychológie na stredných školách.“
Vyššie uvedený cieľ publikácie korešponduje so psychologickým výskumom reprezentovaným
napr. Robertom Havighurstom a jeho „teóriou vývinových úloh“ alebo napr. s bestsellerom Kearnsa
a Doylea z r. 1988 „Winning the Brain Race“ (San Francisco: ICS Press). V zmysle európskej tradície
osvietenstva (E. Kanta a dlho pred ním Komenského a jeho „Didactica Magna“) vyplní súčasná
publikácia Lenky Sokolovej medzeru v poznatkoch o vyučovaní psychológie a bude dôležitým
príspevkom do aktuálnej diskusie, či cieľom predmetu psychológia má byť len akumulovanie
psychologických poznatkov s cieľom presadenia sa v konkurenčnom prostredí ekonomických odvetví
alebo podporovanie mladej generácie Európanov v hľadaní svojej cesty džungľou „najlepších ponúk“
a zvládaní každodenných situácií. Desať kapitol tejto publikácie je navigáciou pre nový smer
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vzdelávania v psychológii na Slovensku, ale aj v Európe – pretože takéto knihy sú potrebné. Snáď sa
náš spoločný cieľ naplní a vzdelávanie v psychológii pomôže urobiť „odvážny nový svet“ Aldousa
Huxleyho o čosi lepším.

Dr. Udo Kittler, 2010
Technische Universität Dortmund, Institut für Psychologie
European Federation of Psychology Teachers´ Associations
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Úvod k tretiemu vydaniu
Predkladaná publikácia predstavuje prehľad vybraných tém z oblasti vyučovania psychológie
v sekundárnom vzdelávaní a predmetovej didaktiky psychológie. Venuje sa najmä osobitostiam
vyučovania psychológie na stredných školách, súčasnej situácii a legislatívnemu vymedzeniu
postavenia predmetu psychológia, cieľom, etickým aspektom, didaktickým prostriedkom, metódam
a formám vyučovania psychológie, problematike hodnotenia v predmete psychológia,
kompetenciám a požiadavkám na učiteľov psychológie a osobnostnému a sociálnemu rozvoju
študentov v predmete psychológia.
Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť poslucháčom a poslucháčkam študijného
programu učiteľstvo psychológie a učiteľom a učiteľkám psychológie na počiatku ich pedagogickej
praxe ucelený systém teoretických poznatkov a kľúčových pojmov odboru a námety na ich praktickú
aplikáciu v oblasti vyučovania psychológie na rôznych typoch stredných škôl. Usilujeme sa najmä
pomenovať a analyzovať špecifiká výučby psychológie a viesť čitateľov a čitateľky ku kritickému
zamysleniu sa nad potrebou rozvíjania niektorých praktických životných kompetencií a postojov
žiakov a žiačok stredných škôl práve prostredníctvom vhodne zvoleného prístupu k vyučovaniu
predmetu „psychológia“.
Tretie aktualizované vydanie ponúka aktualizované údaje o vyučovaní psychológie na Slovensku
aj v zahraničí. Rozšírili sme časti venované digitálnym technológiám vo vyučovaní psychológie a tiež
kompetenciám budúcich učiteľov a učiteliek psychológie. Výrazne sme doplnili aj časť príloh, kde
čitatelia a čitateľky nájdu materiály pre učiteľskú prípravu (hospitačné hárky, tabuľky hodnotenia
výstupov a kompetencií či výučbové ekvivalencie predmetu didaktika psychológie v učiteľskej
príprave). Práve táto časť reflektuje viac ako 10 rokov skúseností autorky s vysokoškolskou prípravou
učiteľov a učiteliek psychológie a vedením pedagogickej praxe v učiteľstve psychológie.
Hoci je psychológia na stredných školách „malým“ vyučovacím predmetom s relatívne nízkou
hodinovou dotáciou, má v zahraničí i u nás stále viac nadšených učiteľov a učiteliek aj žiakov a žiačok.
Preto veríme, že doplnené vydanie Didaktiky psychológie bude prínosom pre rozvoj tejto disciplíny.
Rozhodne však neašpiruje na vyčerpávajúci rozbor tejto témy, skôr je cieľom ponúknuť najmä
budúcim učiteľom a učiteľkám psychológie prehľad okruhov, ktoré sú relevantné pre ich profesijnú
prípravu a budúcu prax.

autorka

Poznámka:
Pre úsporu textu používame v publikácii generické maskulínum namiesto rodovo vyváženého jazyka, hoci
si uvedomujeme, že za označením „učiteľ“ či „študent učiteľstva“ sa v praxi našich škôl skrýva viac žien
ako mužov. Pojmom žiak/žiaci označujeme žiakov základných a stredných škôl, pojmom študent/študenti
označujeme študentov vysokoškolského štúdia.
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1 Súčasná situácia vo vyučovaní psychológie u nás

a v zahraničí
●
psychológia v študijných programoch stredných odborných škôl a gymnázií
●
psychológia v terciárnom a celoživotnom vzdelávaní
●
zahraničné skúsenosti s vyučovaním psychológie vo vyššom sekundárnom
vzdelávaní
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Psychológia stále viac preniká do rôznych oblastí nášho života. Možno aj preto stúpa záujem
mladých ľudí o štúdium psychologických disciplín. Psychologické vzdelávanie má u nás pomerne dlhú
tradíciu. Prvé prednášky zo psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
začali v 20. rokoch minulého storočia. Na stredné školy psychológia výraznejšie prenikla najmä v 60.
rokoch 20. storočia (podľa Šipöczová, 1983), pričom ťažisko vyučovania psychológie evidujeme najmä
na stredných odborných školách. Súčasnú situáciu vo vyučovaní psychológie tak možno zhrnúť do
modelu na obrázku 1.
Celoživotné vzdelávanie

Akademická
psychológia

Praktická
psychológia

Sekundárne vzdelávanie

Obr. 1 Dimenzie vzdelávania v oblasti psychológie na Slovensku
Vertikálne členenie zahŕňa študijné programy na jednotlivých stupňoch škôl od nižšieho
sekundárneho vzdelávania po celoživotné vzdelávanie dospelých, kde je psychológia zastúpená veľmi
rôznorodo. Tomu zodpovedá aj diverzita vzdelávacích cieľov, obsahu učiva a vyučovacích metód.
Konkrétne zastúpenie psychológie na jednotlivých stupňoch vzdelávania uvádzame nižšie:
Nižšie sekundárne vzdelávanie (druhý stupeň základných škôl):
• aplikácia psychologických poznatkov v rámci iných predmetov, prierezových tém a prevencie.
Vyššie sekundárne vzdelávanie (stredné školy):
• psychológia ako akademický, všeobecnovzdelávací predmet,
• psychológia ako odborný predmet – súčasť prípravy na povolanie,
• aplikácia psychologických poznatkov v rámci iných predmetov, prierezových tém a prevencie.
Terciárne vzdelávanie (vysoké školy):
• jednoodborové štúdium psychológie – príprava na výkon psychologickej profesie,
• učiteľstvo psychológie ako všeobecnovzdelávacieho (akademického) predmetu,
• psychológia ako súčasť odbornej prípravy pedagogických a pomáhajúcich profesií,
• psychológia ako doplnková disciplína napr. v ekonomických a ďalších vedách.
Celoživotné vzdelávanie (rôzni poskytovatelia):
• špecializačné, nadstavbové a rekvalifikačné vzdelávanie,
• rozvoj profesijných kompetencií zamestnancov v rôznych oblastiach,
• záujmové vzdelávanie širokej verejnosti.
11
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Horizontálne členenie vzdelávania v oblasti psychológie predstavuje prechod od teoretického
poňatia učiva psychológie k praktickému uplatňovaniu psychologických poznatkov s cieľom rozvíjať
sebapoznávanie, osobnostný rast a sociálne kompetencie žiakov a študentov. Na jednotlivých
stupňoch vzdelávania sa predmet psychológia chápe ako:
• psychológia ako teoretická, akademická disciplína, prevažne so zameraním na základné
psychologické disciplíny,
• psychológia pre rozvoj profesijných kompetencií, so zameraním na základné aj aplikované
psychologické disciplíny podľa danej profesie či odboru,
• psychológia zameraná na osobnostný a sociálny rozvoj, prevažne so zameraním na aplikované
psychologické disciplíny,
• kombinované vzdelávanie.
Táto publikácia sa primárne zameriava na predstavenie tém didaktiky psychológie ako disciplíny,
ktorá pripravuje budúcich učiteľov psychológie na výkon ich profesie. Preto sa budeme v ďalších
kapitolách zameriavať najmä na vyučovanie psychológie ako samostatného predmetu na gymnáziách
a stredných odborných školách. Na základe našich skúseností a prieskumov či reflexií učiteľov
psychológie z praxe považujeme za problematické, resp. poddimenzované najmä tieto oblasti
stredoškolského vzdelávania v psychológii na Slovensku:
• kvalitné učebné materiály vrátane podporných internetových zdrojov,
• využívanie a dostupnosť technológií vo výučbe psychológie,
• doplnkové didaktické materiály pre učiteľov (metodické príručky, čítanky, multimédiá a pod.),
• celoživotné vzdelávanie učiteľov orientované špecificky na didaktiku a metodiku vyučovania
psychológie, sociálno-psychologického tréningu a tém osobnostného a sociálneho rozvoja,
• prepojenie vysokoškolskej prípravy učiteľov psychológie a potrieb praxe,
• podpora medzinárodnej spolupráce (projekty so zahraničnou účasťou, mobility učiteľov, žiakov
a študentov a pod.).

1.1 Psychológia v študijných programoch stredných odborných škôl
a gymnázií
Postavenie predmetu psychológia na stredných školách podmieňuje diferenciácia všeobecného
a odborného vzdelávania. J. Skalková (2007, s. 47 – 48 ) definuje všeobecné vzdelávanie ako také,
ktoré „poskytuje určitý systém poznatkov, zručností, hodnotovú orientáciu. Rozvíja schopnosti,
osobnostné vlastnosti a postoje človeka. Pritom nesmeruje priamo k určitej profesionálnej príprave.“
Odborné vzdelávanie ďalej vymedzuje ako „systém vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre
určité oblasti pracovnej činnosti. Je vždy zamerané na výkon určitej kvalifikovanej práce“ (tamtiež).
Hoci, ako autorka ďalej uvádza, sa v súčasnosti oba druhy vzdelávania približujú a rozdiely v obsahu
a metódach všeobecného a odborného vzdelávania sa do určitej miery stierajú, postavenie predmetu
psychológia vo všeobecnom a odbornom školstve sa značne líši.
Základný prehľad o psychológii ako spoločenskej vede dostávajú žiaci všetkých typov stredných
škôl na Slovensku v rámci vzdelávacej oblasti (modulu) „Človek a spoločnosť“, resp. „Človek, hodnoty
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a spoločnosť“ v predmete občianska náuka (pozri Prílohu 2: Vzdelávací štandard predmetu občianska
náuka pre gymnáziá (výber). Učebné plány pre jednotlivé študijné programy sú stanovené v Štátnych
vzdelávacích programoch (ďalej len ŠtVP) v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008. Na
štvorročných gymnáziách sú občianskej náuke venované dve hodiny týždenne v treťom a jedna
hodina týždenne vo štvrtom ročníku. Na základy všeobecnej a sociálnej psychológie je vyčlenených
približne 17 vyučovacích hodín (pozri Prílohu 1: Výber z učebných plánov na jednotlivých typoch
stredných škôl).
Na gymnáziách možno vyučovať aj predmet psychosociálny tréning. ŠtVP z r. 2008 ho zaviedol vo
vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ v rozsahu jedna vyučovacia hodina týždenne vo štvrtom
ročníku ako povinný predmet. Základným poslaním psychosociálneho tréningu bolo podľa ŠtVP
(Hauser, 2008) rozvíjať emocionálnu (personálnu) inteligenciu a sociálno-emocionálne kompetencie
žiakov a naučiť uplatňovať ich v rodinnom, partnerskom, manželskom a pracovnom živote. Predmet
môže byť realizovaný aj formou bloku (návrh osnov psychosociálneho tréningu z r. 2008 uvádzame
v prílohe). Aktualizovaný ŠtVP pre gymnáziá z 2011 (ŠPÚ, 2011) už však tento predmet zo skupiny
povinných vylúčil, pretože sa ukázalo, že neboli vytvorené optimálne podmienky na jeho plošné
zavedenie (dostatok kvalifikovaných učiteľov, metodické zázemie, organizačné podmienky škôl). Ako
povinne voliteľný alebo výberový predmet sa psychosociálny tréning (sociálno-psychologický tréning,
pozri Prílohu 4: Osnovy predmetu psychosociálny tréning pre gymnáziá) môže otvárať na gymnáziách
a v niektorých študijných odboroch odborných škôl v rámci tzv. disponibilných hodín, súčasne môže
byť vhodným nástrojom napĺňania cieľov prierezovej témy „osobnostný a sociálny rozvoj“ v nižšom aj
vyššom sekundárnom vzdelávaní (Lemešová & Sokolová, 2011; Sokolová, 2015, 2021).
Popri povinných predmetoch si môžu žiaci gymnázií voliť v rámci prípravy na vysokoškolské
štúdium aj seminár zo psychológie. Náplň predmetu spravidla dotvára sám učiteľ, resp. predmetová
komisia. Obsahový štandard usmerňujú cieľové požiadavky na maturitnú skúšku, v prípade, že sa žiak
rozhodne zložiť skúšku z tohto povinne voliteľného predmetu(pozri Prílohu 5: Cieľové požiadavky na
vedomosti a zručnosti maturantov zo psychológie (gymnáziá). Z nášho prieskumu (Sokolová, 2009)
vyplýva, že počet žiakov, ktorí si tento predmet volia, mierne narastá, dostupnosť predmetu na
jednotlivých školách je však stále relatívne nízka. V roku 2007 študovalo psychológiu len 1% zo
všetkých gymnazistov, v školskom roku 2007/08 v Bratislavskom kraji zložilo maturitnú skúšku
zo psychológie 66 žiakov gymnázií. Tabuľka 1 ilustruje porovnanie povinne voliteľných predmetov
psychológia a spoločenskovedný seminár, ktorý je na gymnáziách rozšírenejší.
Tab. 1 Počet žiakov voliteľného seminára zo psychológie na gymnáziách (zdroj ÚIPŠ)
Rok
2003
2005
2007
Celkový počet žiakov gymnázií
Psychológia (seminár)
(podiel z celkového počtu)
Spoločenskovedný seminár
(podiel z celkového počtu)

100057
677
(0,68 %)
9781
(9,8 %)

99758
775
(0,78 %)
10448
(10,5 %)

99915
916
(0,92 %)
9383
(9,4 %)

Na stredných odborných školách sa psychológia vyučuje spravidla ako súčasť modulov odborných
predmetov, odbornej prípravy na výkon povolania. Najväčšou hodinovou dotáciou disponujú stredné
pedagogické školy (bývalé pedagogické a sociálne akadémie), kde je najmä v študijnom programe
„učiteľstvo pre materské školy“ psychológia ako jeden z profilujúcich predmetov zastúpená po celé

13

Lenka Sokolová

Didaktika psychológie

štyri roky štúdia. Ako povinný predmet je ďalej psychológia zahrnutá v študijných programoch
konzervatórií, zdravotníckych škôl a niektorých študijných programov zameraných na obchod
a služby. Povinne voliteľný všeobecno-vzdelávací alebo odborný predmet so zameraním na
psychológiu nájdeme v ponuke desiatok študijných programov stredných škôl, nie všetky školy však
tieto predmety pravidelne otvárajú. Psychológia figuruje v názvoch viac ako 50 stredoškolských
predmetov. Podľa štatistík o vyučovaní psychológie v sekundárnom vzdelávaní – prehľad učiteľov
a učiteliek psychologických predmetov (ÚIPŠ, 2011), mali psychologické disciplíny najvyššie
zastúpenie na stredných odborných školách. Viac ako 80 % učiteľov vyučovalo psychológiu ako
povinný predmet, z hľadiska obsahu predmetu bol najvyššie zastúpený všeobecný predmet
psychológia, ďalej nasledujú predmety zamerané na psychológiu trhu a práce a predmety zamerané
na psychológiu a pedagogiku. Výber predmetov ilustruje tabuľka 2.
Tab. 2 Vybrané psychologické predmety na stredných školách v r. 2005 a 2010 (ÚIPŠ, 2005, 2010)
Predmet

Počet učiteľov (2005)

Počet učiteľov (2010)

Aplikovaná psychológia

3

9

Patopsychológia

2

4

Pedagogika a psychológia

16

26

Psychológia

218

206

Psychológia a etika práce

5

2

Psychológia a patopsychológia dieťaťa

8

3

Psychológia a pedagogika

50

54

Psychológia a sociológia práce

2

7

Psychológia a spoločenská komunikácia

5

5

Psychológia a spoločenská výchova

37

59

Psychológia a výchova

9

2

Psychológia práce

56

25

Psychológia práce a medziľudské vzťahy

4

5

Psychológia práce a trhu

64

78

Psychológia predaja

3

2

Psychológia trhu

11

10

Psychológia v obchode

4

2

Psychosociálny výcvik (tréning)

23

46

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

0

65

Psychológia, pedagogika a sociológia

0

18

Sociálna psychológia

31

0

Sociológia a psychológia

3

0

554

632

Učiteľov spolu:
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V nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní (2. stupeň základných škôl a stredné školy) sa
psychologické poznatky uplatňujú aj v medzipredmetových vzťahoch (napr. etická výchova), v rámci
výchovného poradenstva a prevencie a prierezových tém. Prierezové témy sú povinnou súčasťou
obsahu vzdelávania. Spravidla sa prelínajú cez jednotlivé vzdelávacie oblasti. Štátny vzdelávací
program umožňuje ich realizovanie viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho
obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet
v rámci disponibilných hodín podľa profilácie školy, odporúča sa aj forma projektu (v rozsahu počtu
hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo forma kurzu. Ako podmienku účinnosti a nie len formálnej
realizácie témy stanovuje ŠtVP používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Spôsob
a čas realizácie prierezovej témy je v kompetencii každej školy (Hauser, 2008). O prierezových témach
pojednávame bližšie v kapitole 10 Osobnostný a sociálny rozvoj v sekundárnom vzdelávaní.

1.2 Psychológia v terciárnom a celoživotnom vzdelávaní
V terciárnom (vysokoškolskom) vzdelávaní má psychológia svoje stabilné miesto a na úrovni
aplikovaných disciplín preniká do mnohých študijných programov. Ako jednoodborový študijný
program, prípravu na výkon psychologickej činnosti, možno psychológiu študovať na viacerých
slovenských univerzitách a vysokých školách, spravidla v rámci filozofických fakúlt. Pedagogické
fakulty ponúkajú štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii s ďalším akademickým predmetom
(zoznam vysokých škôl, ktoré poskytujú štúdium psychológie pozri v Tab. 3, bližšie o vysokoškolskej
príprave psychológov v Stuchlíková & Sokolová, 2020; prehľad zastúpenia psychologických
predmetov a tém na všetkých stupňoch vzdelávania podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED
uvádzame v tab. 4, bližšie o príprave učiteľov psychológie v kapitole 9 Učiteľ psychológie).
Tab. 3 Štúdium psychológie na vysokých školách v SR (podľa údajov Portálu VŠ v r. 2021)
Univerzita/Fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta sociálnych a ekonomických
vied
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Filozofická fakulta
Trnavská univerzita,
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa,
Fakulta soc. vied a zdravotníctva
Univerzita Mateja Bela,
Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita,
Filozofická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Filozofická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Filozofická fakulta
Univerzita sv. Alžbety v Bratislave
Paneurópska vysoká škola,
Fakulta psychológie

I.stupeň

II.stupeň

III.stupeň

psychológia

psychológia

klinická psychológia

sociálna
a pracovná
psychológia

sociálna
a pracovná
psychológia

psychológia

psychológia

psychológia

psychológia

psychológia

psychológia

sociálna
a pracovná
psychológia
sociálna a pracovná
psychológia
všeobecná a
experimentálna psychológia
pedagogická poradenská
a školská psychológia

psychológia

psychológia

x

psychológia

psychológia

všeobecná psychológia

psychológia

psychológia

všeobecná a
experimentálna psychológia

psychológia

psychológia

x

psychológia

x

x

psychológia

psychológia

školská psychológia
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Jednotlivé psychologické disciplíny sa študujú tiež ako súčasť odbornej prípravy učiteľov, lekárov
a ďalších odborníkov v oblasti pomáhajúcich profesií, spoločenských, ekonomických a právnych vied.
Prienik psychológie do kurikula mnohých tzv. „nepsychologických“ profesií vyvolal diskusiu o tom,
ako vyučovať psychológiu pre „nepsychológov“, tak aby reflektovala ciele a potreby daný cieľových
skupín a súčasne zachovala integritu a odbornosť psychológie. Tento stav psychologického
vzdelávania viedol k potrebe sformulovať určité odporúčania pre psychologické vzdelávania tzv.
nepsychológov. Nižšie uvedené odporúčania sformuloval prof. S. Dutke spolu s kolektívom Výboru
pre otázky vzdelávania pri EFPA (toho zhrnutie odporúčaní bolo publikované aj v Sokolová, 2018,
s. 59 – 60, odporúčania sú detailne popísané v publikácii Dutke et al., 2019). Tieto odporúčania sú
relevantné aj pre stredoškolskú výučbu psychológie, najmä ak ide o psychológiu ako odborný
stredoškolský predmet.
1. „Obsah psychologického vzdelávania pre „nepsychológov“ by mal byť zameraný na danú profesiu
či odbor štúdia. Často sa stáva, že univerzity poskytujú spoločné kurzy psychológie pre rôzne
odbory štúdia (napr. učiteľstvo, sociálna práca, liečebná pedagogika a pod.). Obsah je potom príliš
všeobecný alebo naopak zahŕňa témy, ktoré sú pre niektoré študijné odbory irelevantné.
2. Obsah psychologického vzdelávania pre „nepsychológov“ by mal reflektovať profesijné potreby.
Psychologické poznatky je potrebné prepájať s cieľmi a potrebami vzdelávania v príslušnom
odbore. Ak napr. obsah odráža potreby práce psychológa, hoci je predmet určený budúcim
učiteľom, je takéto nastavenie pre žiakov a študentov sklamaním, pretože im neposkytuje
informácie, ktoré môžu uplatniť vo svojej práci.
3. Obsah psychologického vzdelávania pre „nepsychológov“ by mal byť orientovaný na proces.
V jednoodborovom štúdiu psychológie je venovaný dostatok priestoru pojmovému aparátu
a teoretickému systému psychologickej vedy, t.j. deklaratívnym poznatkom. V predmetoch
psychológie pre iné študijné odbory však obvykle nemáme kapacitu analyzovať hlbšie rôzne
psychologické koncepty a teórie. Žiaci a študenti týchto odborov majú tendenciu nazerať na
psychológiu z pohľadu procesuálneho riešenia konkrétnych problémov a otázok svojej disciplíny.
4. Psychologické vzdelávanie pre „nepsychológov“ nie je prípravou na výkon psychologickej
profesie. Je dôležité uvedomiť si, že absolvovanie jedného či dvoch predmetov psychológie
neoprávňuje legislatívne ani eticky absolventa/absolventku tohto štúdia k výkonu psychologickej
činnosti, nemá rozvíjať psychologické kompetencie (napr. psychodiagnostické alebo
psychoterapeutické), ale má byť podporou pre rozvoj profesijných kompetencií daného odboru
(učiteľstva, ošetrovateľstva, lekárstva a pod.).
5. Obsah psychologického vzdelávania pre „nepsychológov“ by mal byť systematický a vnútorne
konzistentný. Vyššie uvedené odporúčania by nemali viesť k tomu, aby sa psychologické poznanie
selektívne redukovalo, zjednodušovalo alebo generalizovalo. Kurikulum psychologického
vzdelávania pre nepsychologické profesie by malo rešpektovať aktuálne poznatky psychologickej
vedy a vytvárať zmysluplný systém, v ktorom na seba poznatky a kompetencie logicky nadväzujú.“
(Sokolová, 2018, s. 59 – 60).
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Tab. 4 Psychológia a predmety osobnostného a sociálneho rozvoja v jednotlivých stupňoch
vzdelávania podľa ISCED 2011 (publikované aj v Sokolová, 2021)
Stupeň ISCED
ISCED 0

Stupeň vzdelávania
(typ školy)
Predprimárne vzdelávanie
(materské školy)

Vek
3–6

Zaradenie tém z oblasti psychológie vo
výučbe
x

ISCED 1

Primárne vzdelávanie
(1. stupeň základnej školy)

6 – 10

Vybrané psychologické témy zahrnuté v rámci
voliteľnej Etickej výchovy.

ISCED 2

Nižšie sekundárne
vzdelávanie
(2. stupeň základnej školy)

10 – 15

ISCED 3

Vyššie sekundárne
vzdelávanie

15 – 19+

Tematický celok v rámci povinného predmetu
Občianska náuka
Vybrané psychologické témy zahrnuté v rámci
voliteľnej Etickej výchovy.
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Tematický celok v rámci povinného predmetu
Občianska náuka (náuka o spoločnosti).
Psychosociálny tréning (po aktualizácii ŠtVP
v r. 2011 nepatrí medzi povinné predmety na
gymnáziách).
Psychológia (seminár) (voliteľný predmet
dostupný na niektorých gymnáziách a SOŠ)
Povinné a voliteľné predmety na stredných
odborných školách a učilištiach podľa
zamerania študijného programu.
Vybrané psychologické témy zahrnuté v rámci
voliteľnej Etickej výchovy.
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Povinné a voliteľné odborné predmety
z oblasti psychológie podľa zamerania
študijného programu.
Povinné a voliteľné odborné predmety
z oblasti psychológie podľa zamerania
študijného programu.
Bakalárske študijné programy:
- psychológia,
- sociálna a pracovná psychológia,
- učiteľstvo psychológie v kombinácii.
Povinné a voliteľné kurzy psychológie v rámci
príbuzných študijných programov.
Magisterské študijné programy:
- psychológia,
- sociálna a pracovná psychológia,
- učiteľstvo psychológie v kombinácii.
Povinné a voliteľné kurzy psychológie v rámci
príbuzných študijných programov.
Doktorandské študijné programy v odbore
psychológia:
- všeobecná psychológia,
- všeobecná a experimentálna psychológia,
- klinická psychológia,
- pedagogická a školská psychológia,
- sociálna psychológia,
- sociálna psychológia a psychológia práce,
- psychológia zdravia.

všeobecné
(gymnázia)
odborné
(stredné odborné školy
a konzervatóriá)

ISCED 4

Post-sekundárne,
neterciárne vzdelávanie
(stredné školy, iné inštitúcie)
Vyššie odborné vzdelávanie
(stredné školy, príp. ďalšie
inštitúcie)
Terciárne vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelanie I.
stupňa (Bc.)
(univerzity a vysoké školy)

19+

ISCED 7

Vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa (Mgr.)
(univerzity a vysoké školy)

21+

ISCED 8

Vysokoškolské vzdelanie III.
stupňa (PhD.)
(univerzity, vysoké školy,
vybrané vedecké pracoviská)

23+

ISCED 5

ISCED 6

19+

19+
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V celoživotnom vzdelávaní sa okrem vzdelávania psychológov uplatňujú psychologické poznatky
aj v ďalšom vzdelávaní rôznych profesií a širokej verejnosti:
• personalistika a vnútropodnikové vzdelávanie,
• kariérny a osobnostný rast – kurzy rozvoja osobnosti a tzv. mäkkých zručností,
• ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v rezorte školstva,
• ďalšie vzdelávanie zdravotníckych a pomáhajúcich profesií,
• rekvalifikačné kurzy a príprava na návrat na trh práce – motivačné kurzy pre nezamestnaných
a rodičov po rodičovskej dovolenke a pod.,
• záujmové vzdelávanie širšej verejnosti – prednášky a zážitkové semináre z oblasti rodičovstva,
partnerských vzťahov, náročných životných situácií a pod.
S rozvojom a stúpajúcim významom celoživotného vzdelávania sa rozvíja aj hraničná disciplína –
andragogická psychológia. Jej predmetom je „poznávanie a skúmanie psychiky osobnosti dospelého
človeka v procese výchovy a vzdelávania dospelých – ako pôsobenia zvonka; v procese sebavýchovy,
vzdelávania sa a učenia sa dospelých – ako aktivity samostatnej osobnosti“ (Machalová, 2006, s. 99),
integruje poznatky všeobecnej psychológie, psychologickej metodológie, biodromálnej psychológie,
psychológie osobnosti, psychológie učenia, sociálnej psychológie a pedagogickej psychológie
(tamtiež).
Pri príprave kurzov celoživotného vzdelávania sa uplatňujú mnohé poznatky zo psychologických
disciplín (zo sociálnej psychológie, vývinovej psychológie, pedagogickej psychológie, psychológie
osobnosti, psychológie práce a manažmentu atď.), poznatky z niektorých aplikovaných
a interdisciplinárnych oblastí (kariérové poradenstvo, komunikácia a pod.) a metodiky vyučovania
psychológie. Súčasťou tematického plánu takýchto kurzov je často aj sebapoznávacia, príp.
diagnostická časť, kde je nevyhnutnou požiadavkou na lektora znalosť, skúsenosti, resp. oprávnenie
na prácu s vybranými psychologickými a pedagogickými diagnostickými nástrojmi (dotazníky, testy,
projektívne techniky, metódy zážitkového učenia a pod.).

1.3 Vyučovanie psychológie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní v zahraničí
Dostupnosť vyučovacieho predmetu psychológia na stredných školách je v mnohých krajinách
stále relatívne nízka. Stretávame sa s viacerými modelmi vyučovania psychológie (začlenenie učiva
psychológie do iného predmetu, modulové vzdelávanie, povinný, povinne voliteľný či výberový
predmet). V mnohých krajinách evidujú medzi stredoškolákmi rastúci záujem o štúdium psychológie,
aj preto v súčasnosti vzdelávanie v psychológii prechádza zmenami. Podľa našich prieskumov
(Schrempf et al., 2010) sa vyučujú psychologické predmety v európskych krajinách v týchto
variantoch:
• všeobecno-vzdelávací predmet:
o blok zameraný na psychológiu v rámci iného povinného predmetu,
o blok zameraný na psychológiu v rámci iného povinne voliteľného predmetu,
o samostatný povinný predmet,
o samostatný povinne voliteľný predmet,
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• odborný predmet:
o povinný predmet,
o povinne voliteľný predmet,
o nepovinný predmet,
• samostatný predmet zameraný na osobnostný a sociálny rozvoj (napr. sociálno-psychologický
tréning), rozvoj študijných kompetencií či podporu duševného zdravia.
Obdobná situácia ako na Slovensku je vo vyučovaní psychológie napr. v Českej republike.
Psychológia sa na gymnáziách vyučuje v rámci predmetu „Základy společenských věd“ a ako voliteľný
seminár. Ponuka učebníc je širšia, objavujú sa aj menej tradične spracované učebnice (podľa
www.rvp.cz), zoznam vybraných učebníc českých autorov uvádzame v Prílohe 14: Učebnice
psychológie pre stredné školy. Učiteľov psychológie v Českej republike zastupuje aj Sekcia pre výučbu
psychológie pri Českomoravskej psychologickej spoločnosti.
V Nemecku zastúpenie psychológie v stredoškolskom kurikulu určujú vzdelávacie systémy
jednotlivých spolkových krajín. V niektorých sa psychológia vyučuje na všetkých typoch škôl, niekde
len v rámci odborného vzdelávania, vo všeobecnom vzdelávaní sa psychológia objavuje prevažne ako
voliteľný predmet. Odlišnosti vo vzdelávacích systémoch spolkových krajín do určitej miery sťažujú
spoluprácu učiteľov psychológie na národnej úrovni. Túto úlohu napĺňa nemecká Asociácia učiteľov
psychológie.
V Anglicku a Škótsku patrí psychológia k obľúbeným predmetom voliteľnej záverečnej skúšky
stredoškolského štúdia (A-level), v roku 2003 si ju vybralo až 40 000 maturantov. Učebnice, metodiky
a ďalšie materiály k príprave na A-level sú veľmi dobre prepracované, Británia však musí riešiť
nedostatok kvalifikovaných učiteľov psychológie. Prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov podporuje
Asociácia učiteľov psychológie aj Britská psychologická spoločnosť.
Príkladom dobrej praxe v stredoškolskom vyučovaní psychológie môže byť Fínsko, ktoré
zareagovalo na zvýšený záujem o psychológiu zo strany žiakov (psychológiu si volilo cca 80 % žiakov)
a od r. 2005 bol zavedený jeden kurz psychológie ako povinný predmet pre všetkých žiakov vyššieho
sekundárneho vzdelávania. V roku 2021 fínska Asociácia učiteľov psychológie oslávila 50. výročie
založenia, čo je ďalším dôkazom tradície vyučovania psychológie.
V Spojených štátoch amerických sa vzdelávacie podmienky na stredných školách v jednotlivých
štátoch líšia, o štúdium psychológie je však záujem, preto bol vypracovaný národný štandard
vyučovania psychológie, ako aj štandardné kvalifikačné požiadavky na učiteľov psychológie (APA,
2012). V súčasnosti viaceré vysokoškolské študijné programy zamerané na psychológiu zahŕňajú aj
prípravu absolventov v oblasti metodiky vyučovania psychológie (Beers et al., 2012). Spoluprácu
učiteľov psychológie zastrešuje aj Americká psychologická asociácia (APA), ktorá má sekciu pre
učiteľov psychológie na stredných školách, organizuje pre učiteľov semináre a konferencie a vydáva
metodické materiály.
Okrem národných asociácií učiteľov psychológie sa problematike vyučovania psychológie na
rôznych stupňoch vzdelávania venujú aj medzinárodné asociácie a združenia. Ich zoznam uvádzame
v Prílohe 20: Profesijné združenia učiteľov psychológie. Na vyučovanie psychológie na stredných
školách sa v Európe cielene zameriava Európska federácia asociácií učiteľov psychológie (EFPTA).
EFPTA podporuje sieťovanie a medzinárodnú spoluprácu učiteľov psychológie v Európe, realizuje
výskum zameraný na stredoškolskú výučbu psychológie a propaguje zavádzanie psychológie do
stredoškolského kurikula. V tabuľke 5 sumarizujeme základné informácie o vyučovaní psychológie na
stredných školách v členských krajinách EFPTA v roku 2020.
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Tab. 5 Vyučovanie psychológie v členských krajinách EFPTA
(sprac. podľa Sokolová & Williamson, 2020)
Krajina
Česká republika

Orientačný
počet učiteľov
psychológie
údaje nie sú
dostupné

Dánsko

800

Anglicko a Wales

2500

Fínsko

600

Nemecko

900
(počet členov
asociácie učiteľov
psychológie)

Island

45

Škótsko

180

Slovensko

650

Švédsko

údaje nie sú
dostupné

Postavenie predmetu psychológia
Psychológia sa vyučuje ako nepovinný predmet vo všeobecnom
vyššom stredoškolskom vzdelávaní (16-19 roční žiaci), povinný
predmet na niektorých odborných školách a prvky psychológie sú
zahrnuté aj v povinnom predmete Základy společenských věd.
Psychológia sa vyučuje na stredných školách pre žiakov vo veku
16 – 20 rokov ako nepovinný predmet. Učebné osnovy pre
vyučovanie psychológie predpisuje ministerstvo školstva.
Psychológia je jedným z najobľúbenejších predmetov na úrovni
A-level (16-19 roční žiaci) a je k dispozícii aj ako kurz GCSE pre
žiakov od 14 do 16 rokov. V Anglicku je psychológia zaradená
v skupine ako prírodovedných predmetov.
Od roku 2005 musí každý žiak absolvovať jeden kurz psychológie.
Žiaci sú vo veku od 16 do 20 rokov. Asi 80 % tejto vekovej skupiny
chce študovať psychológiu. Na každej škole dostupných je
minimálne päť kurzov psychológie.
Podmienky pre psychológiu ako školský predmet sa
v jednotlivých spolkových krajinách líšia. Väčšina poskytuje
predmet len vo vyššom sekundárnom vzdelávaní (vek 17 – 19
rokov). Niekoľko spolkových krajín ešte neponúka psychológiu
ako predmet vôbec.
Psychológia sa vyučuje na stredných školách pre žiakov vo veku
16 – 20 rokov. Je to obľúbený predmet, ale zvyčajne to nie je
povinný predmet pre všetkých žiakov. Najčastejšie je povinný
v programoch špeciálne určených pre tých, ktorí sa pripravujú na
štúdium spoločenských vied na univerzite.
Predmet s názvom Higher Psychology je pomerne rozšírený,
hlavne už žiakov vo veku 16-18 rokov, mladší žiaci (14-16 rokov)
môžu tiež študovať psychológiu v rámci predmetov národnej
kvalifikácie. Higher Psychology každoročne študuje približne
3500 žiakov a od jej zavedenia v roku 1999 neustále rastie
popularita tohto predmetu.
Psychológia sa vyučuje ako voliteľný predmet vo všeobecnom
vyššom sekundárnom vzdelávaní (16-19 rokov), povinný predmet
na niektorých odborných školách a prvky psychológie sú zahrnuté
aj v povinnom predmete Občianska náuka na základných aj
stredných školách.
Psychológia sa vo Švédsku po prvýkrát vyučuje na strednej škole
pre žiakov vo veku 16 – 20 rokov. Kurzy sú založené na národnom
učebnom pláne a existujú od roku 1965. Psychológia 1 je povinná
pre žiakov spoločenskovedného programu a ekonomického
programu a voliteľná v iných programoch.

V roku 2009 EFPTA začala s výskumným projektom zameraným na mapovanie situácie vo
vyučovaní psychológie v európskych krajinách, ktorý prakticky neustále pokračuje ďalšími témami
a oblasťami vyučovania psychológie na stredných školách. Cieľom výskumu bolo vytvorenie databázy
informácií o pre-univerzitnom vzdelávaní v psychológii so zameraním na postavenie predmetu
psychológia vo vzdelávacích systémoch jednotlivých krajín, komparatívnu analýzu obsahu učiva,
vyučovacie a hodnotiace metódy a vzdelávanie a odborný rast učiteľov psychológie v Európe.
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V pilotnej časti výskumu sa učitelia psychológie z deviatich krajín vyjadrili okrem iného aj k významu
vyučovania psychológie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní. Jednoznačne prevažovali kladné
odpovede:
„Psychológia pomáha rozvoju rôznych kompetencií, napr. kritického a analytického myslenia,
akademických zručností a pod.“
„Psychológia pomáha študentom počas štúdia a zlepšuje ich sebareguláciu v procese učenia.“
„Európa potrebuje jednotlivcov schopných komunikovať, pracovať v skupinách, rešpektovať hodnoty.
Štúdium psychológie k tomu môže pomôcť.“
„Študenti sa učia o sebe a ostatných. Dúfam, že tieto znalosti prispejú k lepším stratégiám zvládania
v ich živote.“
„Myslím, že [na hodinách psychológie] pomáhame žiakom vytvárať si ,návyky myslenia‘. Pomáhame
im začať kriticky myslieť a vytvárať rámec pre porozumenie psychológie ako vedy. Na univerzitnej úrovni
sa často kladie dôraz na obsah a menej na celostný prístup k disciplíne. Myslím, že čas, ktorý so študentmi
strávime na hodinách psychológie pomáha položiť základy pre ďalšie učenie.“
Z výskumu ďalej vyplýva, že v mnohých krajinách Európy záujem žiakov o predmet psychológia
narastá, psychológia sa však stále vyučuje najmä ako súčasť iného predmetu, resp. ako tzv. „malý
predmet“ (voliteľný alebo nepovinný, s nízkou hodinovou dotáciou, v mnohých krajinách nedostupný
na všetkých typoch stredných škôl) (Schrempf et al., 2009; Sokolová, 2009). Aj tieto výsledky
poukazujú na potrebu podnietiť medzinárodnú spoluprácu vo vyučovaní psychológie, ktorá by mohla
napr. doplniť medzery v príprave materiálov, odborných podujatí či ďalšom vzdelávaní učiteľov
psychológie na národných úrovniach.
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2 Špecifické didaktické otázky výučby psychológie

●
didaktika psychológie ako predmetová didaktika
●
cieľová skupina
●
výchovno-vzdelávacie ciele v predmete psychológia
●
etické otázky vo vyučovaní psychológie
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Pojem didaktika a predmet tejto disciplíny je v pedagogických vedách vymedzovaný rôzne. Túto
rôznorodosť dokumentuje aj Z. Obdržálek (2003), keď uvádza tridsať alternatívnych prístupov
k definovaniu predmetu didaktiky ako vedeckej či odbornej disciplíny. J. Skalková (2007, s. 15)
vymedzuje didaktiku ako „teóriu vzdelávania a vyučovania, ktorá sa zaoberá problematikou obsahov,
ktoré sa ako výsledky spoločensko-historickej skúsenosti ľudstva stávajú v procese vyučovania
individuálnym majetkom žiakov. Súčasne sa zaoberá procesom, ktorý charakterizuje činnosti učiteľa
a žiakov a v ktorom si žiaci tento obsah osvojujú, teda vyučovaním a učením.“ Podľa E. Petláka (2004,
s. 24) je didaktika „veda o obsahu vzdelania a o procese vyučovania a učenia“. Obsahom sa rozumie
to, čo sa má žiak naučiť. Proces zahŕňa metódy, zásady, organizáciu, formy a prostriedky vyučovania
ako aj otázky interakcie medzi učiteľom a žiakmi.
Všeobecná didaktika rieši otázky obsahu a procesu vyučovania všetkých vzdelávacích predmetov,
kým predmetová, špeciálna alebo odborová didaktika sa zameriava na špecifické otázky a metodiku
vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov. Predmetové didaktiky majú v súčasnom procese
transformácie vzdelávania dôležitú úlohu. Ich funkciou je transformovať náplň svojho materského
odboru do vyučovacieho predmetu, ale tiež prekonať hranice svojho odboru a viesť tak
k harmonickému rozvoju osobnosti žiaka (Maňák, 2005). Ako autor ďalej uvádza, práve v druhej
funkcii predmetové didaktiky často zlyhávajú, pretože sú úzko viazané na zdrojovú odbornú disciplínu
a nevytvárajú priestor na spoluprácu s príbuznými disciplínami. Súčasne podobne odborové didaktiky
ašpirujú aj na kreovanie komplexnej vedeckej disciplíny, ktorá, na rozdiel od úzko špecializovanej
metodiky vzdelávania, disponuje širšie koncipovaným výskumom (Píšová, 2011). Koncepcia
odborovej didaktiky potom determinuje aj výskumné smerovanie týchto disciplín.
T. Janík a I. Stuchlíková (2010) rozlišujú v odborovej didaktike:
• koncepcie založené na teóriách vzdelávania, ktoré voľbu cieľov podriaďujú vzdelávacej
koncepcii, výber metód je podriadený otázke cieľov a obsahov,
• koncepcie založené na kurikulárnych teóriách, vrátane teórií cieľov,
• koncepcie založené na teórii vyučovania a učenia,
• koncepcie založené na teóriách komunikácie a interakcie,
• koncepcie založené na konštruktivizme.

2.1 Didaktika psychológie ako predmetová didaktika
Didaktiku psychológie možno vymedziť ako špeciálnu disciplínu, odborovú teóriu vyučovania,
ktorá sa na všeobecnej úrovni zaoberá teoretickými otázkami vyučovania, kým na predmetovej úrovni
rieši špecifické otázky vyučovania psychológie na jednotlivých typoch škôl. Prepája poznatky
všeobecnej didaktiky a pedagogiky a súčasne si vyžaduje znalosti cieľovej disciplíny – psychológie.
Obsahovo čerpá najmä zo základných a aplikovaných psychologických disciplín v závislosti od
konkrétneho študijného programu (všeobecná psychológia, vývinová psychológia, sociálna
psychológia, psychológia osobnosti, psychopatológia, psychológia zdravia, psychológia práce a trhu,
metodológia psychologického výskumu a pod.). Metodickým východiskom sú poznatky všeobecnej
didaktiky a metodické rámce niektorých psychologických disciplín (napr. v oblasti techník
sebapoznávania, psychologických hier, psychologického výskumu a psychodiagnostiky a pod.).
Teoretickému vymedzeniu didaktiky psychológie sa na Slovensku a v Čechách nevenovalo veľa
autorov. Uvedieme aspoň niektoré dostupné vymedzenia. F. Vízdal (1987, s. 6) charakterizuje
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didaktiku psychológie ako „odborovú didaktiku, ktorá sa zaoberá pedagogickými problémami
psychologických študijných disciplín a vlastnou didaktikou psychológie ako vedou aj študijnou
disciplínou pripravujúcou študentov na vyučovanie psychológie“. Didaktika psychológie patrí
k hraničným disciplínam. „Konštituuje sa na hranici pedagogických a psychologických vied. Podieľa
sa nielen na uplatňovaní pedagogických cieľov učebného predmetu psychológia, ale skúma aj
sociálnu funkciu a výchovno-vzdelávaciu dimenziu psychologických vied, najmä proces, ktorým sa
psychologické poznatky dostávajú do vedomia ľudí a podieľajú sa na výchove a sebavýchove členov
spoločnosti“ (Vízdal, 1987, s. 18). Uplatnenie psychologických poznatkov v spoločnosti sa realizuje
práve prostredníctvom predmetu psychológia.
Do predmetu didaktiky psychológie podľa L. Miškolciovej (2003, s. 9) patria nasledujúce oblasti:
• ciele vyučovania psychológie,
• tvorba a výber učiva,
• metódy vyučovania psychológie,
• hodnotenie a klasifikácia v predmete psychológia,
• osobnosť učiteľa psychológie,
• organizačné formy vyučovania psychológie,
• didaktické prostriedky v priebehu vyučovania psychológie.
Autori M. Homola a D. Trpišovská (1989) zdôrazňujú potrebu vhodným spôsobom aplikovať
všeobecnú didaktickú teóriu na predmet psychológia, pretože tento si „kladie vysoké výchovné
a vzdelávacie ciele, má naučiť žiakov poznávať seba i druhých, osvojovať si chápavý vzťah k človeku,
uvedomovať si utváranie osobnosti človeka ako proces prebiehajúci podľa prírodných
a spoločenských zákonitostí. Vedie žiaka k tomu, aby dokázal zvážiť možnosti správneho riadenia
seba aj iných a získavať schopnosť vhodne pôsobiť pri svojom budúcom povolaní na deti, mládež,
dospelých i seba samého“ (s. 8).
Vychádzajúc z predchádzajúcich vymedzení by sme mohli didaktiku psychológie charakterizovať
ako disciplínu, ktorá sa zaoberá špecifickými otázkami obsahu a procesu vyučovania psychológie,
pričom zohľadňuje najmä osobitosti obsahu psychologických disciplín, ciele, metódy a etické
aspekty vyučovania psychológie v sekundárnom vzdelávaní.
Psychológia ako stredoškolský vyučovací predmet má v porovnaní s ostatnými akademickými
predmetmi určité špecifiká, ktoré významne ovplyvňujú metodiku výučby tohto predmetu a prácu
učiteľa:
• psychológia na rozdiel od iných všeobecno-vzdelávacích predmetov nenadväzuje na podobný
predmet v nižšom stupni vzdelávania,
• hodinová dotácia predmetu v učebných plánoch jednotlivých škôl je relatívne nízka,
• rôznorodá cieľová skupina žiakov psychológie na stredných školách ovplyvňuje výber učiva
i metód,
• časť obsahu vyučovacích hodín by mali tvoriť sebapoznávacie a zážitkové aktivity, ktoré vyžadujú
iný spôsob prípravy a práce učiteľa,
• práca s citlivými, osobnými témami je náročná na pedagogický takt a dodržiavanie etických
princípov zo strany učiteľa,
• postavenie psychológie v študijnom programe ovplyvňuje aj formulovanie cieľov a výber metód vo
výučbe psychológie,
• ako tzv. malý predmet má psychológia pomerne nízku metodickú podporu (učebnice, metodiky,
pomôcky, vzdelávanie učiteľov a pod.).
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Na podobné úskalia či špecifiká poukazovali učitelia psychológie už v 80tych rokoch minulého
storočia (Šipöczová, 1983), a musíme konštatovať, že sa situácia vo vyučovaní psychológie dodnes
výrazne nezmenila najmä v oblasti formálnej podpory. Za pozitívny trend môžeme považovať
iniciatívy konkrétnych učiteľov v praxi či univerzitných pracovísk, ktoré systematicky rozvíjajú
didaktiku psychológie (pozri výstupy v Tab. 6) a realizujú aj výskum v oblasti vyučovania psychológie.
Na Slovensku sme realizovali rozsiahlejšiu analýzu vyučovania psychológie na stredných školách
v roku 2013 (Sokolová et al., 2013). V Českej republike podobný výskum v roku 2018 uskutočnila
A. Nohavová (2018). Rozvíjať metodickú podporu učiteľom psychológie na Slovensku sa od roku 2013
usiluje aj Slovenská asociácia učiteľov psychológie.
Tab. 6 Vybrané publikácie venované didaktike psychológie a sociálno-psychologického tréningu
(publikované aj v Sokolová, 2021)
Autori a autorky, rok vydania

Názov publikácie

Miloslav Homola & Helena Žáková, 1968

Příručka pro vyučování psychologie psychologie na SVVŠ

František Vízdal, 1987

Didaktika psychologie I.

Miloslav Homola & Dobromila Trpišovská, 1989

Úvod do didaktiky psychologie

Anna Šipöczová, 1983

Psychológia na stredných školách: Študijný text na
prípravu učiteľov psychológie na nové poňatie výchovy
a vzdelávania

Lýdia Miškolciová, 2003

Vybrané kapitoly z didaktiky psychológie

Lenka Sokolová, 2010, 2013, 2021

Didaktika psychológie

Lenka Sokolová a kolektív, 2013

Psychológia v sekundárnom vzdelávaní

Lenka Sokolová, 2015, 2021

Metódy vyučovania psychológie a osobnostného
a sociálneho rozvoja (2.0)

Maria Vašutová & Veronika Ježková, 2016

Didaktika psychologie

Alena Nohavová, 2018

Didaktika psychologie: Od cíle výuky k jeho realizaci

Miroslava Lemešová, 2015, 2021

Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu
v prostredí školy (2.0)
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2.2 Cieľová skupina
Cieľovú skupinu vo vyučovacom procese možno vymedziť z hľadiska veku, pohlavia, veľkosti, cieľa
či vstupnej úrovne vzdelania. Vekové hľadisko vymedzuje veľmi konkrétne cieľovú skupinu žiakov
psychológie. Na Slovensku, podobne ako napr. vo Veľkej Británii a ďalších európskych krajinách, sa
psychológia začína vyučovať zväčša vo vyššom sekundárnom vzdelávaní, t. j. približne vo veku od 16
rokov. Kritérium veku je dôležité aj s ohľadom na charakter psychologických poznatkov. Abstraktné
psychologické pojmy a sebapoznávanie si od žiakov vyžadujú dosiahnutie určitého stupňa
kognitívnej, sociálnej a emočnej zrelosti. Práve v období adolescencie môžu psychologické poznatky
a vhodne zvolené metódy ich sprístupnenia prispieť k formovaniu osobnosti a identity adolescenta,
k riešeniu otázok voľby povolania, orientácie v rodinných a partnerských vzťahoch a pod.
Cieľ vyučovacieho predmetu psychológia primárne vyplýva z jeho postavenia v učebnom pláne
(povinný verzus voliteľný predmet, všeobecno-vzdelávací verzus odborný predmet, bližšie v ďalších
kapitolách). V prípade voliteľných predmetov je často skupina rozsahom menšia ako bežná školská
trieda, čo môže byť pre prácu učiteľa prínosom. Úskalím býva spájanie žiakov z rôznych tried na
seminároch a voliteľných predmetoch, čo ovplyvňuje skupinovú dynamiku týchto učebných skupín.
Častým javom sú taktiež skupiny nevyvážené z hľadiska pohlavia. Stredné pedagogické školy
(bývalé pedagogické a sociálne akadémie), kde sa psychológia vyučuje v najväčšom rozsahu,
spravidla uprednostňujú dievčatá, celoslovenské štatistiky o voliteľných predmetoch z hľadiska
pohlavia neboli v čase získavania údajov pre túto prácu dostupné. Vo viacerých čiastkových prácach
sa však potvrdilo, že voliteľný seminár na gymnáziách častejšie navštevujú dievčatá ako chlapci (napr.
Gajdošech, 2009; Reháková, 2012). Z rozsiahlejších údajov získaných vo Veľkej Británii vychádza M.
Jarvis (2006), ktorý považuje psychológiu za „ženský“ predmet. Aj P. Sander a L. Sanders (2007)
dospeli k výsledkom, podľa ktorých sú na britských stredných školách muži študujúci psychológiu
v menšine. Zamýšľajú sa nad tým, prečo je psychológia pre mladých mužov menej atraktívna, a či im
táto skutočnosť spôsobuje nevýhody v štúdiu, resp. zvyšuje riziko neúspechu v štúdiu, pretože rodové
hľadisko si vyžaduje odlišný štýl študijnej podpory zo strany učiteľov. S tým do značnej miery súvisí aj
motivácia zvoliť si psychológiu ako stredoškolský predmet.

2.3 Motivácia k štúdiu psychológie
Na základe záujmu o štúdium psychologických disciplín v sekundárnom i terciárnom vzdelávaní
u nás i v zahraničí (napr. Jarvis, 2006; Schrempf et al., 2009; Sokolová, 2009) možno povedať, že
záujem o psychológiu v spoločnosti narastá. N. Špitková (2007) dokonca psychológiu uvádza ako prvú
v rebríčku disciplín atraktívnych pre stredoškolákov. V rebríčku študijných programov v prijímacom
konaní na vysoké školy v r. 2012 sa psychológia umiestnila na treťom mieste (ÚIPŠ, 2012). Dôvod by
sme mohli hľadať napr. v expertizácii spoločnosti, keď expertné posudky a vyjadrenia psychológov
k najrôznejším oblastiam ľudskej činnosti a popularizácia psychológie v médiách prispievajú
k informovanosti mladých ľudí o tejto disciplíne a zvyšujú jej atraktivitu. Obraz spoločenskej prestíže
povolania psychológa, túžba porozumieť ľudskej psychike alebo snaha nájsť riešenia a odpovede na
otázky vlastného správania a prežívania sú ďalšími impulzmi k štúdiu psychológie (Sokolová, 2013b).
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M. Jarvis (2006, s. 3) sformuloval tri hypotézy, ktoré môžu vysvetľovať záujem žiakov o psychológiu
ako stredoškolský predmet:
1. hypotéza náročnosti, žiaci predmet psychológia považujú v porovnaní s inými voliteľnými
disciplínami za menej náročný. Tento predpoklad a jeho výskumné overovanie vychádza z britského
vzdelávacieho systému, kde si žiaci volia predmety maturitnej skúšky (A-level) zo škály viacerých
predmetov, vrátane prírodných vied, cudzích jazykov a pod.;
2. hypotéza vnútornej motivácie predpokladá, že žiaci psychológiu považujú za zaujímavý
predmet, pričom tento záujem môže vyplývať zo záujmu o ľudí, záujmu o disciplínu samotnú,
z novosti, atraktivity, záujmu o pracovné uplatnenie v oblasti psychológie a záujmu o sebapoznanie
(Walker, 2004, cit. podľa Jarvis, 2006);
3. hypotéza terapie vychádza z predpokladu, že si psychológiu ako predmet volia žiaci, ktorí
hľadajú hlbšie porozumenie svojich osobných ťažkostí a otázok duševného zdravia, medziľudských
vzťahov a pod.
Hypotézy 2 a 3 sme identifikovali aj pri obsahovej analýze úvah študentov učiteľstva psychológie,
ktoré sme zadávali v rokoch 2008 a 2009. Z kategórií motivácie k štúdiu psychológie sa najčastejšie
objavovala práve oblasť záujmu na základe spoločenského a mediálneho vplyvu a motivácia na
základe hľadania riešení rôznych otázok v osobnom živote. Z medzinárodného výskumu, ktorý sme
realizovali v r. 2011, vyplýva, že u slovenských žiakov dominuje vnútorná motivácia, ktorá vychádza
z ponímania psychológie ako pomáhajúcej disciplíny (Sokolová, 2013b).

Obr. 2 Obsahové kategórie motivácie k štúdiu psychológie
Motiváciu k štúdiu psychológie nórskych stredoškolákov (N = 624) skúmali A. M. Jacobsen
a A. Diseth (2019). Faktorovou analýzou potvrdili koncept troch hypotéz: náročnosti, záujmu
o predmet a terapie, pričom najvyššie zastúpenie mala oblasť záujmu o predmet. Podobné výsledky
vyplývajú aj z nášho medzinárodného porovnania slovenských a anglických stredoškolákov (N = 360).
Motivácia zvoliť si psychológiu ako predmet stredoškolského štúdia však môže byť ovplyvnená aj
odlišnosťami vo vzdelávacích systémoch a postavením psychológie ako predmetu v rôznych krajinách
(Sokolová, 2021, online first).
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2.4Výchovno-vzdelávacie ciele v predmete psychológia
Vyučovanie ako každá zmysluplná činnosť smeruje k naplneniu cieľov. „Kategória cieľa je
základným prvkom v systéme didaktiky. Ciele determinujú výber obsahu, metód, organizačných
foriem i materiálnych prostriedkov výchovy a vzdelávania“ (Turek, 2010, s. 36). Voľba výchovnovzdelávacieho cieľa sa považuje za jednu z kľúčových súčastí prípravy učiteľa na vyučovanie.
Ch. Kyriacou (2005, s. 31) uvádza štyri zložky prípravy učiteľa, pričom výber cieľov je na prvom mieste:
1. výber výučbových cieľov,
2. výber činnosti a rozvrhnutie hodiny, časový rozvrh a výber pomôcok,
3. príprava pomôcok, a
4. stanovenie spôsobu sledovania a hodnotenia žiakov (malo by smerovať k tomu, aby sme mohli
zhodnotiť dosiahnutie cieľov).
Výskumy autora aj prax potvrdili, že učitelia pri príprave vyučovacej hodiny zväčša nezačínajú od
cieľa, viac sa zameriavajú na činnosti, časový harmonogram, pomôcky a pod. Autor však upozorňuje,
že učitelia o cieľoch rozmýšľajú, sú zahrnuté do didaktickej analýzy pripravovanej vyučovacej hodiny,
hoci v rámci prípravy nie sú vždy explicitne vypovedané a formulované (Kyriacou, 2005).
Výchovno-vzdelávací cieľ možno chápať ako „zamýšľaný a očakávaný výsledok učebnej činnosti,
ku ktorému smerujú spoločne učiteľ i žiaci“ (Skalková, 2007, s. 119). Prostredníctvom cieľa jasne
špecifikujeme očakávané výsledky učenia (vedomosti, zručnosti, postoje a pod.). Základnou
požiadavkou na dobre stanovený didaktický cieľ je overiteľnosť jeho naplnenia. Učiteľ by mal
metódami pedagogickej diagnostiky overiť, či bol daný cieľ výučby naplnený. V tejto súvislosti sa
uvádzajú niektoré nedostatky pri formulovaní cieľov, ktoré sťažujú, resp. znemožňujú ich overovanie:
• Cieľ je príliš vágny, neurčitý, všeobecný.
• Cieľ poukazuje na obsah učiva.
• Cieľ poukazuje na činnosť učiteľa alebo na činnosť žiakov.
• Cieľ nie je jednoznačný.
Pomôckou pri formulovaní cieľov môže byť aj koncept G. Dorana (1981), ktorý použil akronym
SMART pre formulovanie cieľov v manažérskom prostredí. Tento model bol neskôr doplnený o ďalšie
dve položky. Prvý päť písmen sa týka formulovania cieľa a doplnené položky odkazujú na jeho
overovanie (koncept SMARTer má viacero rôznych verzií, preto možno nájsť aj iné interpretácie):
S (specific) – ciele majú byť konkrétne a jasne vymedzené.
M (measurable) – ciele majú byť merateľné, overiteľné.
A (achievable) – ciele majú byť dosiahnuteľné.
R (relevant, realistic) – ciele majú byť realistické a relevantné s ohľadom na obsah a skupinu.
T (timebound) – ciele majú byť nastavené s časovým ohraničením ich naplnenia.
E (evaluate) – naplnenie cieľa je potrebné zhodnotiť.
R (reward, review) – a samozrejme ich naplnenie aj oceniť, resp. spätne preveriť.

2.4.1 Klasifikácia výchovno-vzdelávacích cieľov
Definovaniu a rozdeleniu výchovno-vzdelávacích cieľov sa v pedagogickej a didaktickej literatúre
venuje veľa priestoru. Ciele možno rozdeliť na ciele všeobecné, ktoré sú uvedené v pedagogickej
dokumentácii – študijných programoch, osnovách, profiloch absolventov a pod. a predstavujú
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všeobecnú filozofiu výchovy a vzdelávania, čiastkové ciele (ciele škôl, vzdelávacích oblastí, študijných
odborov) a ciele špecifické, konkrétne, ktoré sa viažu na konkrétnu vyučovaciu jednotku. Tieto
spravidla formuluje sám učiteľ. V tab. 7 uvádzame ako príklad všeobecných cieľov ciele
gymnaziálneho štúdia definované v Štátnom vzdelávacom programe z r. 2008.
Tab. 7 Ciele vyššieho sekundárneho, gymnaziálneho vzdelávania (Hauser, 2008)
Personálne ciele

Maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie
a stávanie sa svojskou, samostatnou (nezávislou) a tvorivou osobnosťou.

Sociálne ciele

Rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť
a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva
a akceptovanie kultúrnych odlišností.

Profesijno-orientačné
ciele

Rozvinutie schopností na informovaný výber svojho profesionálneho
smerovania.

Všeobecno-vzdelávacie
ciele

Rozvinutie širokého kultúrneho (všeobecného, najmä vedeckého)
vzdelanostného základu pre celoživotné zveľaďovanie pri súbežnom
pestovaní kreativity.

Z časového hľadiska rozdeľujeme ciele na dlhodobé (perspektívne) a krátkodobé (blízke).
Jednotlivé ciele sú navzájom prepojené. Od hierarchicky vyšších cieľov sa odvíjajú nižšie postavené
ciele (obr. 3).

ciele
vzdelávania
ISCED 3A

ciele daného
gymnázia

ciele
predmetu
psychológia

ciele
tematického
celku

ciele
vyučovacej
hodiny

ciele časti
vyučovacej
hodiny
(aktivity)

Obr. 3 Hierarchia cieľov v predmete psychológia na gymnáziách
Všeobecné a čiastkové ciele vzdelávania by mali smerovať k rozvíjaniu tzv. kľúčových kompetencií,
ktoré odporúča aj Európsky referenčný rámec pre celoživotné vzdelávanie, pre stredoškolské
vzdelávanie vychádza M. Blaško (2009, s. 31) z nasledujúcich kľúčových kompetencií:
a) komunikačné kompetencie (pripravenosť k dorozumievaniu sa v rôznych jazykoch),
b) matematicko-vedné kompetencie (pripravenosť k využívaniu matematiky, základov vedy
a techniky v bežnom živote),
c) informačné kompetencie (pripravenosť k využívaniu informačno-komunikačných technológií
a k narábaniu s informáciami),
d) kompetencie na riešenie problémov (pripravenosť tvorivo a kriticky samostatne riešiť problémy
bežného života),
e) učebné kompetencie (pripravenosť k učeniu ako sa učiť),
f) personálne a sociálne kompetencie (pripravenosť k sebautváraniu, sebariadeniu osobnosti
a k interpersonálnym vzťahom),
g) pracovné a podnikateľské kompetencie (pripravenosť k zamestnanosti a k uskutočňovaniu
myšlienok),
h) občianske a kultúrne kompetencie (pripravenosť k zapájaniu sa do občianskeho života,
k podporovaniu kultúrnych hodnôt).
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2.4.2 Taxonómie vzdelávacích cieľov
Pri formulovaní špecifických cieľov tematických celkov a vyučovacích hodín spravidla vychádzame
z troch oblastí (uprav. podľa Petlák, 2004, s. 69):
• kognitívna oblasť (vzdelávacie ciele) zahŕňa osvojovanie vedomostí a zručností a ich aplikáciu,
rozvíjanie poznávacích schopností a spôsobilostí a pod.,
• (socio)afektívna oblasť (výchovné ciele) predstavuje utváranie postojov, hodnotových
orientácií, rozvíjanie citovej oblasti a sociálno-komunikatívnych schopností a pod.,
• psychomotorická oblasť (výcvikové ciele) predstavuje nadobúdanie motorických zručností
a návykov, zručností v oblasti práce s prístrojmi a pod.
Ciele v jednotlivých oblastiach sú usporiadané do hierarchického systému od najjednoduchších po
najzložitejšie. Výučba by mala smerovať od postupného napĺňania cieľov z nižších priečok
jednotlivých taxonómií k vyšším, náročnejším a komplexnejším. Medzi najčastejšie citované
vymedzenia a taxonómie vzdelávacích cieľov patrí v oblasti kognitívnych cieľov taxonómia
B. S. Blooma, taxonómia afektívnych cieľov D. B. Kratwohla a taxonómia psychomotorických cieľov
M. Simpsona (pozri napr. Lemešová, 2021 alebo Skalková, 2007). Zhrnutie všetkých troch taxonómií
uvádzame v tab. 9. Vo vyučovaní psychológie sa uplatňujú najmä kognitívne a afektívne ciele, pri
zážitkovej výučbe či realizácii psychologických cvičení (pozri 6.4 Metódy vyučovania psychológie) je
však priestor aj pre napĺňanie psychomotorických cieľov.
V Bloomovej taxonómii sa hierarchia vzdelávacích cieľov odvíja od komplexnosti poznávacích
procesov, vrcholom pôvodnej taxonómie bola úroveň hodnotenia. Bloomov nasledovník, kognitívny
psychológ L. Anderson spolu s D. B. Krathwohlom (2001) pôvodnú taxonómiu aktualizovali pre
súčasné potreby vzdelávania (cit. podľa Skalková, 2007, s. 122; Jarvis, 2006, s. 64; Anderson, 2001)
a na vrchol pyramídy umiestnili tvorenie:
• zapamätanie – znalosť špecifických informácií, terminológie, faktov, klasifikácií,
• porozumenie – pochopenie, jednoduchá interpretácia, vysvetlenie,
• použitie – aplikácia, použitie abstrakcie a zovšeobecnenia v konkrétnych situáciách,
• analýza – rozbor komplexnej informácie na prvky, stanovenie ich hierarchie, organizácie,
• hodnotenie – posúdenie materiálu, podkladov podľa určitých kritérií
• tvorenie – spájanie poznatky do nového celku, interpretácie v nových súvislostiach.
Upravenú Bloomovu taxonómiu kognitívnych cieľov tvoria dve dimenzie: kognitívne procesy
(spravidla vyjadrené činnostným slovesom) a znalosti (vedomosti) (Hudecová, 2004). Znalosti
zahŕňajú štyri skupiny poznatkov:
• faktické poznatky - základné prvky, ktoré musia žiaci poznať, aby dokázali v predmete
napredovať,
• konceptuálne poznatky - vzájomné vzťahy a súvislosti medzi základnými prvkami (poznatkami
daného predmetu či odboru),
• procedurálne poznatky – zručnosti a spôsobilosti, ktoré umožňujú riešiť úlohy a používať
informácie daného predmetu či odboru,
• metakognitívne poznatky – stratégie myslenia a regulácie vlastného učenia a riešenia
problémov.
Príklad kombinácie oboch dimenzií taxonómie kognitívnych cieľov stanovených pre tematický
celok sociálna psychológia uvádzame v tab. 8.
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Tab. 8 Príklad dimenzií Bloomovej taxonómie k téme metódy psychologického výskumu
(podľa Anderson & Krathwohl, 2001; Bloom, 1956; Hudecová, 2004; Skalková, 2007)
faktické
poznatky:
terminológia,
konkrétne poznatky

konceptuálne
poznatky:
kategórie, modely,
systémy, teórie

procedurálne
poznatky:
postupy, zručnosti,
techniky, metódy

metakognitívne
poznatky:
kognitívne stratégie,
sebapoznanie

Žiak vie vymenovať
kvantitatívne
výskumné metódy.

Žiak vie vymenovať
východiská
kvalitatívneho
výskumu.

Žiak si vie vybaviť
postup tvorby grafu
rozloženia
výskumnej vzorky.

Žiak vie identifikovať
stratégie, pomocou
ktorých si zapamätá
informácie.

Žiak vie vysvetliť
hlavné znaky
interview ako
výskumnej metódy.

Žiak vie zhrnúť
charakteristiky
kvalitatívneho
výskumu.

Žiak vie vysvetliť
inštrukcie
k administrácii
dotazníka.

Žiak vie uviesť
príklady použitia
jednotlivých
výskumných metód.

Žiak vie
sformulovať
odporúčania pre
použitie vybranej
výskumnej metódy.

Žiak vie správne
vyhodnotiť
výsledky dotazníka
podľa inštrukcie.

Žiak vie odlíšiť
sebaposudzovaciu
škálu od
výkonového testu.

Žiak vie porovnať
etické zásady
v kvalitatívnom
a kvantitatívnom
výskume.

Žiak si vie vybrať
techniku výberu
výskumnej vzorky
pre svoj projekt na
základe porovnania
jednotlivých
techník.

Žiak vie pomenovať
vlastné slabé a silné
stránky v oblasti
spracovania dát.

hodnotiť:
posúdenie,
kritika,
zhodnotenie

Žiak vie posúdiť
vhodnosť výberu
metódy pre daný
výskumný problém.

Žiak vie posúdiť
výskumný projekt
podľa stanovených
kritérií.

Žiak vie zhodnotiť
dodržanie etických
zásad v zadanom
experimente.

Žiak vie zhodnotiť
svoje pokroky
v oblasti používania
výskumných metód.

tvoriť:
tvorenie,
plánovanie,
produkovanie

Žiak vie navrhnúť
dizajn
jednoduchého
výskumu.

Žiak vie navrhnúť
výskumný postup,
ktorý si vyžaduje
tímovú spoluprácu.

Žiak vie viesť
interview podľa
vlastného scenára.

Žiak si vie budovať
vlastné portfólio
sebahodnotiacich
nástrojov.

zapamätať:
vymenovanie,
vybavenie,
reprodukovanie
porozumieť:
vysvetlenie,
zhrnutie,
klasifikovanie

použiť:
aplikovanie,
realizovanie,
použitie
analyzovať:
odlišovanie,
porovnávanie,
prisudzovanie

Žiak vie
predpokladať, aké
problémy môžu
vzniknúť pri
dotazníkovom zbere
dát.
Žiak si dokáže pre
svoj projekt vybrať
také metódy, pri
ktorých uplatní svoje
silné stránky.

Kratwohlova taxonómia afektívnych cieľov sa zameriava na oblasť postojov a hodnôt (cit. podľa
Skalková, 2007; s. 123; Petlák, 2004, s. 70) a obsahuje päť úrovní:
• vnímavosť – citlivosť jednotlivca smerom k prijímaniu určitých podnetov,
• reagovanie – zainteresovanosť, aktívna pozornosť, ochota reagovať na podnet, aktívne sa zapojiť
do činnosti,
• hodnotenie – formovanie kladného postoja, vytvorenie záujmu, akceptovanie hodnoty,
• integrácia hodnôt – vytváranie osobného hodnotového systému,
• zvnútorňovanie hodnôt – začlenenie hodnôt do charakterovej štruktúry osobnosti.
Pre psychomotorické ciele V. Kosíková (2011) uvádza taxonómiu M. Simpsona, ktorá postupuje od
vnímania cez zameranosť k zautomatizovaným činnostiam, najvyšším stupňom je potom vytváranie
nových vzorcov pohybu. I. Turek (2010) cituje úpravu uvedenej taxonómie:
• vnímanie činnosti, zmyslová činnosť.
• pripravenosť na činnosť – motivácia, ochota zapojiť sa do činnosti.
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napodobňovanie činnosti, riadená činnosť – imitovanie, opakovanie činností.
mechanická činnosť, zručnosť – napr. tvorenie produktov podľa návodu.
komplexná automatická činnosť – koordinované motorické aktivity komplexnejšieho charakteru.
prispôsobovanie, adaptácia činnosti – adaptovanie, zmena postupov.
tvorivá činnosť – vytváranie nových postupov, návrhov, kombinácií.

Tab. 9 Kategórie cieľov (sprac. podľa Kosíková, 2011; Petlák, Turek, 2010; Skalková 2007)
B. S. Bloom
Kognitívna oblasť

D. B. Kratwohl
Afektívna oblasť

M. Simpson
Psychomotorická oblasť

1.

zapamätanie

vnímavosť

vnímanie činnosti

2.

porozumenie

reagovanie

pripravenosť na činnosť

3.

aplikácia

oceňovanie hodnôt

napodobňovanie činnosti,
riadená činnosť

4.

analýza

integrácia hodnôt

mechanická činnosť, zručnosť

5.

hodnotenie

zvnútornenie hodnôt

komplexná automatická
činnosť

6.

tvorenie

prispôsobovanie činnosti

7.

tvorivá činnosť

Pri práci so skupinou a s dynamikou skupiny zohľadňujeme aj ciele, resp. očakávania samotných
účastníkov vzdelávania. Tu sa stretávajú a prelínajú tri oblasti cieľov (obr. 4) (podľa Činčera, 2007,
s. 30):
• Obsahové, kurikulárne ciele sú dané obsahom, ktorý stanovuje organizátor vzdelávania
(v školskom systéme je daný učebným plánom a osnovami predmetu). Môže zahŕňať znalosti,
postoje, hodnoty, zručnosti a spôsoby správania.
• Skupinové ciele vyplývajú z potrieb skupiny vytvoriť funkčný celok.
• Individuálne ciele sú dané očakávaniami účastníkov od skupinového vzdelávania.

individuálne ciele

skupinové
ciele

obsahové
ciele

Obr. 4 Ciele učenia v skupine (Činčera, 2007, s. 31)
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Dobre postavený a realizovaný vzdelávací projekt by mal zohľadniť všetky tri skupiny cieľov.
Možno predpokladať, že efektivita učenia a naplnenie očakávaní účastníkov aj organizátorov
vzdelávania sú tým vyššie, čím väčšie je pásmo prelínania jednotlivých oblastí cieľov.

2.4.3 Čiastkové ciele predmetu psychológia
Kategória cieľa je vždy v interakcii s ďalšími zložkami vyučovacieho procesu (žiak, učiteľ,
prostriedky a podmienky vyučovania). Cieľ ovplyvňuje výber učiva, vyučovacích metód a didaktických
prostriedkov. Pri formulovaní cieľov v predmete psychológia vychádzame aj z charakteristík
predmetu, ktoré sme už uviedli. M. Jarvis (2006, s. 9) rozlišuje krátkodobý (resp. strednodobý) cieľ
vyučovania psychológie – získanie kvalifikácie, nadobudnutie vedomostí a zručností potrebných
na úspešné absolvovanie predmetu, kurzu a dlhodobý cieľ vyučovania psychológie – formovanie
zručností a kompetencií, ktoré žiak prenáša do svojho každodenného života (angl. transferable skills).
Na úrovni všeobecných cieľov predmetu psychológia možno tieto kompetencie zahrnúť do
kategórie rozvíjania tzv. psychologického myslenia. Definovať „psychologické myslenie“ však nie je
jednoduché, odhliadnuc od laického ponímania tohto fenoménu, môžeme vychádzať z vymedzení,
ktoré ho považujú za určitú nadstavbu kritického či vedeckého myslenia (McGhee, 2001). Rozvoj
psychologického myslenia ako cieľ predmetu psychológia môže zahŕňať tieto oblasti:
• informačná gramotnosť (Ranney et al., 2008),
• tímová spolupráca (Ranney et al., 2008),
• vedecké myslenie (McGhee, 2001),
• kritická analýza psychologických teórií (McGhee, 2001),
• kritická analýza pseudovedeckých tvrdení (Lilienfeld & Morier, 2001),
• identifikácia psychologickej kauzality („bez schopnosti psychologicky myslieť, t. j. identifikovať
špecifickú kauzalitu psychologických fenoménov, nie je možné využiť poznatky psychológie
v praxi. Takto psychologické myslenie vedie aj k rozvoju sociálnej inteligencie.“) (Nakonečný
& Černohorský, cit. podľa Šipöczová, 1983, s. 87).

Americká psychologická asociácia (APA, 2011) vymedzila štyri základné kategórie cieľov:
Žiaci by mali dokázať:
• vysvetliť komplexnosť ľudského myslenia a správania spolu s činiteľmi, ktoré určujú
individuálne rozdiely medzi ľuďmi,
• demonštrovať základné porozumenie vedeckým metódam, ktoré tvoria základ tejto disciplíny,
• uplatniť psychologické poznatky v každodennom živote,
• oceniť individuálne rozdiely a demonštrovať porozumenie otázkam kultúry a diverzity.
V. Kosíková (2011, s. 27) uvádza na základe rámcových vzdelávacích programov pre české
gymnáziá a stredné školy šesť cieľov psychológie:
• získanie ucelenej predstavy o psychologických, sociálnych, etických a iných kontextoch
ľudského života, pochopenie ich podstaty a schopnosť získané poznatky využívať vo svojej
životnej praxi,
• schopnosť kriticky vnímať a hodnotiť verejné záležitosti a problémy, konanie druhých ľudí
a svoje vlastné, vedieť vhodne korigovať svoje názory, postoje, správanie a konanie,

33

Lenka Sokolová

Didaktika psychológie

• schopnosť hľadať a nachádzať adekvátne spôsoby riešenia rozmanitých životných situácií,
vytvárať pozitívne vzťahy k druhým ľuďom aj k širšiemu spoločenskému prostrediu,
• schopnosť primerane sa vyjadrovať, zdôvodňovať a obhajovať vlastné názory a presadzovať
svoje oprávnené záujmy s ohľadom na potreby, názory a záujmy druhých ľudí,
• schopnosť zodpovedne sa rozhodovať – na základe slobodnej voľby a s vedomím vlastnej
zodpovednosti,
• rozvíjanie žiaducich postojov k zdravému spôsobu života a celoživotná zodpovednosť za
vlastné zdravie, odmietnutie akejkoľvek závislosti a manipulácie.
V našich podmienkach nie sú ciele predmetu psychológia explicitne definované (tejto
problematike sa venujeme aj v ďalších publikáciách, napr. Sokolová, 2011; Sokolová et al., 2013).
Východiskom formulovania cieľov predmetu psychológia môžu byť aj piliere vzdelávania, ktoré
v programe „Task Force on Education for the Twenty-first Century“ vymedzila v r. 1999 UNESCO (tab.
10).
Tab. 10 Piliere vzdelávania UNESCO (sprac. podľa Turek, 2010, s. 39)
Učiť sa poznávať
Učiť sa konať
Učiť sa žiť spoločne
Učiť sa byť

Spojenie širokých všeobecných vedomostí a zručností osvojovaných v malom
počte predmetov, ale do hĺbky. Súčasne to znamená „učiť sa učiť“, aby bolo
možné využívať vzdelávacie príležitosti po celý život.
Osvojiť si nielen profesijné zručnosti, ale aj kompetenciu vyrovnávať sa
s rôznymi sociálnymi a pracovnými situáciami a pracovať v tímoch.
Žiť a pracovať s inými ľuďmi, riešiť konflikty v duchu úcty k hodnotám
pluralizmu, vzájomného porozumenia, tolerancie a mieru...
Byť autentickou osobnosťou, ktorá vie čo chce, uvedomele si riadi vlastný život,
je sama sebou, nachádza zmysel vlastného života, vlastné šťastie a identitu.

V súčasnosti sa kľúčovým konceptom chápania cieľov psychologického vzdelávania stáva koncept
psychologickej gramotnosti (pozri napr. Geiss, 2016; Nohavová, 2018; Sokolová et al., 2013).
Psychologickú gramotnosť možno chápať ako schopnosť „vhľadu a reflektovania vlastného správania
a psychických procesov a správania a psychických procesov iných, a schopnosť uplatňovať
psychologické princípy v osobných, sociálnych a organizačných otázkach práce, vzťahov a širšej
komunity.“ (McGovern et al., 2010, p. 11). Takéto ponímanie cieľa predmetu psychológie smeruje od
akademických poznatkov cez praktické uplatňovanie psychologických poznatkov v bežnom živote,
rozvoj životných zručností a duševnej pohody žiakov až ku kritickému hodnoteniu psychologických
informácií či mediálneho obsahu (bližšie v kapitole 10 Osobnostný a sociálny rozvoj v predmete
psychológia).
Tieto špecifiká predmetu psychológia zohľadňuje aj L. Miškolciová (2003), ktorá navrhuje
formulovať ciele v predmete psychológia na základe dialógu učiteľa so žiakmi. Cieľ vo vyučovaní
psychológie by mal byť formulovaný na základe „objednávky“ žiakov. Aj tu sa uplatňuje model
prelínania individuálnych, skupinových a obsahových (kurikulárnych) cieľov (obr. 4) a súčasne koncept
psychologickej gramotnosti, ktorý akcentuje praktické využitie psychologického poznania naprieč
rôznymi oblasťami života žiakov.
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2.5 Etické otázky vo vyučovaní psychológie
Dodržiavanie etických princípov je súčasťou profesionálnej etiky práce každého učiteľa. Štyri
základné princípy pedagogickej etiky uvádza B. Kudláčová (2002, s. 34 – 35):
• princíp rešpektovania a úcty k životu dieťaťa ako takému,
• princíp dôstojnosti a jedinečnosti každého dieťaťa,
• princíp rovnosti všetkých detí,
• princíp celistvosti a integrity dieťaťa.
Domnievame sa, že v predmete psychológia nadobúdajú otázky etiky práce učiteľa hlbší význam.
Etické zásady sa vo vyučovaní psychológie týkajú viacerých oblastí:
Citlivé témy – s témami, ktoré môžu byť pre žiakov príliš osobné alebo citlivé, musíme narábať
korektne, pomáha tomu atmosféra dôvery medzi učiteľom a žiakmi, ako aj v skupine samotnej. Pri
diskusiách a zážitkových aktivitách by žiaci mali mať právo neodpovedať v určitých situáciách na
otázky, ktoré pre nich môžu byť nepríjemné.
Osobné informácie – je dôležité uistiť žiakov, že niektoré informácie z hodín psychológie nebudeme
vynášať (aktivity sebapoznávania a zážitku nie sú predmetom hodnotenia, preto by nemali byť napr.
predmetom diskusií s ostatnými učiteľmi).
Práca so psychologickými metódami, testami a dotazníkmi – didaktické použitie ukážok
psychodiagnostických metód by v žiadnom prípade nemalo žiakov nijako poškodiť. Individuálne
výsledky by sa nemali zverejňovať mimo skupiny, ani v rámci triedy (ak, tak výlučne na báze
dobrovoľnosti). Taktiež je dôležité riadne žiakom vysvetliť ciele daného testu alebo dotazníka
a získané výsledky dôsledne interpretovať.
Zážitkové a sebapoznávacie aktivity – pri používaní zážitkových metód platia už uvedené princípy.
Všetky praktické aktivity a techniky treba dôsledne ukončiť a vysvetliť, aby nedošlo
k nedorozumeniam a nesprávnym interpretáciám zo strany žiakov (bližšie v 5.5 Špeciálne pomôcky
na výučbu psychológie). Podmienkou používania psychodiagnostických a sebapoznávacích metód sú
skúsenosti a znalosti týchto metód zo strany učiteľa. Len tak možno predísť poškodeniu žiakov
neprimeranými interpretáciami.
Medzi etickými princípmi práce učiteľa psychológie by nemali chýbať:
• princíp dôvery (pri zážitkových a sebapoznávacích aktivitách),
• princíp ochrany osobných údajov (najmä vo vzťahu k citlivým, osobným témam a pri práci
so psychologickými testami a dotazníkmi),
• princíp dobrovoľnosti (napr. pri zverejňovaní výsledkov testov a pod.).
Dodržiavanie etických princípov je dôležité pre navodenie dobrej pracovnej atmosféry,
psychologického bezpečia, spolupráce a dôvery v skupine aj medzi učiteľom a žiakmi. Navyše učiteľ
psychológie svojím prístupom k etickým otázkam reprezentuje ostatné psychologické profesie,
formuje u žiakov predstavu o psychologickej činnosti, kde práve profesionálna etika zohráva
významnú úlohu.
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3 Skupinová dynamika vo výučbe psychológie
●
atmosféra a klíma skupiny
●
komunikácia v učebnej skupine
●
skupinové pravidlá
●
význam skupinovej dynamiky a klímy triedy v predmete psychológia
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Škola je miesto, kde žiaci a žiaci získavajú sociálne skúsenosti. Chodenie do školy preto, aby sme
pracovali a učili sa, je pre väčšinu detí a dospievajúcich, najmä vo vyšších ročníkoch, podriadené
potrebe kontaktu s priateľmi, rovesníkmi (Elias, 1998). Okrem kontaktu so spolužiakmi –
rovnocennými partnermi, získavajú v škole aj skúsenosť komunikácie a interakcie na vertikálnej
rovine – s učiteľom. A učiteľ len zriedka pracuje s jednotlivcom, pracuje so skupinami. Preto sú
neoddeliteľnou súčasťou predmetovej didaktiky aj poznatky o skupinovej dynamike školskej triedy.
Učiteľ psychológie môže skupinové procesy využívať pri napĺňaní výchovno-vzdelávacích cieľov
predmetu psychológia a spätne prostredníctvom vhodne zvoleného obsahu a metód vyučovania
psychológie skupinové procesy pozitívne ovplyvňovať.
Školská trieda ako rovesnícka skupina má veľký význam pre sociálny vývin dieťaťa či
dospievajúceho a pre formovanie jeho sociálnych kompetencií a vzťahov. V skupine spolužiakov trávi
veľa času, vytvára si tu vlastné predstavy a názory o fungovaní spoločnosti, v praxi sa učí, ktoré
techniky komunikácie a sociálneho kontaktu sú efektívne a ktoré nie. Spolužiakov, ako členov
sociálnej skupiny, spájajú spoločné ciele, ktoré formálne vyplývajú z cieľov výchovno-vzdelávacieho
procesu. Vznikajú však medzi nimi aj neformálne vzťahy, ktoré presahujú rámec pôvodného cieľa
skupiny.
Pojem „skupinová dynamika“ zaviedol do psychológie K. Lewin v šesťdesiatych rokoch
dvadsiateho storočia. Skupinovú dynamiku charakterizujeme ako sociálno-psychologický fenomén,
týka sa interakcií jednotlivcov v malých sociálnych skupinách a štúdia techník a procesov, ktorými
možno meniť štruktúru a správanie malej skupiny (Kožnar, 1992). Skupinová dynamika je teda súhrn
skupinového diania a skupinových interakcií.
Tvoria ju mnohé premenné skupinového diania. Je to predovšetkým charakter skupiny, jej ciele
a normy, fázy vývinu skupiny, skupinová identita, komunikačné siete v rámci skupiny, vzťahy kohézie
a tenzie, skupinová atmosféra, štruktúra skupiny, tvorba podskupín atď. Uvedené elementy sú
navzájom späté, nepôsobia oddelene. Dynamika skupinového diania je najmä v žiackych skupinách
veľmi intenzívna, jej intenzita sa odráža v štruktúre aj v klíme či atmosfére skupiny.

ciele

normy

skupinová
identita

kohézia

štruktúra skupiny

klíma

vzťahy

roly

interakcie

pozície

Obr. 5 Sociálna dynamika školskej triedy
Školská trieda podlieha počas svojho vývinu v priebehu školskej dochádzky mnohým zmenám.
Ako každá sociálna skupina v priebehu svojej existencie prechádza aj určitými štádiami formovania,
ktoré sú charakteristické okrem iného aj odlišnými spôsobmi fungovania skupiny ako celku a odlišným
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prístupom k vzdelávacím výzvam. V. Hrabal (1989) uvádza tri štádiá vývinu triedy: počiatočné
obdobie, keď vznikajú základy pre interakciu. V strednom období dochádza k stabilizácii požiadaviek
školy a poklesu napätia žiakov, vtedy trieda žije najintenzívnejším skupinovým životom. Posledná
fáza triedneho vývinu je ovplyvnená budúcnosťou žiakov – môže dôjsť k zintenzívneniu práce alebo
naopak k poklesu celkovej súdržnosti triedy podľa toho, aké sú záujmy a smerovanie žiakov po
ukončení školy. B. W. Tuckman (1965, cit. podľa Hogg & Vaughan, 2008, s. 288) rozlišuje päť štádií
formovania skupiny:
• Formovanie – orientácia a zoznamovanie, skupina je neistá v plnení cieľov.
• Napätie – štádium konfliktov, v skupine rastie napätie, môže sa prejaviť spochybňovanie dôvery
k predkladaným aktivitám.
• Normovanie – konsenzus, súdržnosť, vytvára sa skupinová identita.
• Výkon – skupina funguje ako celok, dochádza k uspokojeniu zo skupinovej práce a spoločných
výsledkov.
• Transformovanie – ukončenie činnosti skupiny, pretože bol naplnený cieľ. Členovia skupiny
prenášajú nadobudnuté skúsenosti do každodenného života.
Pre každé štádium formovania učebnej skupiny je okrem iného typický aj prístup skupiny
k učebným úlohám a vzdelávacím cieľom. Mení sa nielen spôsob komunikácie a dynamika
skupinového života, ale aj charakter skupinovej práce. Za ideálnu možno považovať triedu, ktorá
dosahuje vysokú úroveň v oblasti skupinovej kohézie, integrovanosti, školskej úspešnosti (Gajdošová
& Herényiová, 2002).

3.1 Atmosféra a klíma skupiny
Skúsenosti z praxe ako aj výsledky viacerých výskumov (pozri napr. výsledky štúdie PISA 2018,
OECD, 2019) poukazujú na skutočnosť, že kvalitné výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu
nezávisia len od individuálnych schopností a úsilia žiakov a učiteľov, ale aj od mikrosociálnych vplyvov
v prostredí školy, ktoré sa podieľajú na formovaní určitého typu spolupráce, vzťahov a postojov. Tento
jav sa v sociálnej psychológii označuje rôzne ako klíma, prostredie alebo atmosféra. My sa budeme
držať v našej terminológii najzaužívanejšieho pojmu „klíma“. Klíma triedy môže ovplyvniť motiváciu
a postoj žiakov k učeniu. Preto pozitívne ovplyvňovanie skupinovej klímy patrí k dôležitým úlohám
učiteľa. Môžeme si položiť otázku, aká je optimálna klíma triedy z hľadiska procesu učenia? Ch.
Kyriacou (1996, s. 79) ju vymedzuje ako „cieľavedomú, orientovanú na úlohy, uvoľnenú, vrelú,
podporujúcu žiakov, so zmyslom pre poriadok“.
Problematike klímy skupiny sa venuje sociálna psychológia, pedagogická psychológia, školská
psychológia i všeobecná a predmetové didaktiky, zrejme aj preto sa stretávame s viacerými prístupmi
pri definovaní a skúmaní klímy skupiny a školskej triedy. V odbornej literatúre sa paralelne vyskytujú
pojmy „sociálna atmosféra“ a „sociálna klíma“. Niektorí autori ich používajú ako synonymá, iní ich
špecifikujú. Spomedzi slovenských a českých odborníkov sa tejto problematike venuje napr.
T. Kollárik (1999), ktorý uprednostňuje používanie pojmu „atmosféra“, kým J. Mareš sa usiluje
o presné obsahové rozlíšenie a vymedzenie nasledujúcich pojmov (Čáp & Mareš, 2001):
Prostredie triedy zahŕňa štyri aspekty:
• architektonické (umiestnenie budovy, jej architektonické riešenie a pod.),
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• hygienické (osvetlenie, vybavenie tried, prašnosť prostredia a pod.),
• ergonomické (usporiadanie nábytku, pracovných miest, pomôcok a pod.),
• organizačné (počty učiteľov a žiakov, prevádzka v budove školy, režim prestávok, systém
kontaktu učiteľov s rodičmi a pod.).
Sociálna klíma je charakterizovaná dlhodobými, trvalejšími sociálnymi javmi, typickými pre
triedu, ktoré trvajú mesiace až roky. „Klíma triedy zahŕňa ustálené postupy vnímania, prežívania,
hodnotenia a reagovania všetkých aktérov klímy“ (Mareš, cit. podľa Čáp & Mareš, 2001, s. 556).
Sociálna atmosféra je krátkodobý, premenlivý, situačne podmienený jav, môže sa meniť
v priebehu jedného vyučovacieho dňa alebo vyučovacej hodiny. K výskumu sociálnej klímy triedy
možno pristupovať z rôznych hľadísk, prehľad prístupov sumarizuje J. Mareš (1998, s. 7):
• Sociometrický prístup - objektom je školská trieda, nie učiteľ. Zaujíma nás štruktúra triedy, vývin
sociálnych vzťahov a ich vplyv na rozvoj žiakov.
• Organizačno-sociologický prístup - objektom je trieda ako organizačná jednotka a učiteľ ako
riadiaci pracovník. Zaujíma nás rozvoj tímovej práce, redukovanie neistoty žiakov pri plnení úloh.
• Interakčný prístup - objektom je trieda a učiteľ. Zaujíma nás interakcia medzi učiteľom a žiakom
v priebehu vyučovacej hodiny.
• Pedagogicko-psychologický prístup - objektom je trieda a učiteľ. Zaujíma nás spolupráca v triede,
kooperatívne učenie v malých skupinách.
• Školsko-etnografický prístup - objektom je trieda, učitelia a celý prirodzený život školy. Zaujíma
nás sociokultúrne konštruovanie klímy, ako klíma funguje, ako ju vnímajú a hodnotia jej aktéri.
• Vývinovo-psychologický prístup - objektom je žiak ako osobnosť a školská trieda ako sociálne
prostredie, v ktorom sa má osobnosť vyvíjať.
• Sociálno-psychologický a environmentálny prístup - objektom je školská trieda chápaná ako
prostredie na učenie, žiaci danej triedy a vyučujúci, ktorí v triede pôsobia. Zaujíma nás kvalita
klímy, jej štrukturálne zložky, jej aktuálna aj preferovaná podoba.
Sociálno-psychologické skúmanie školských javov zahŕňa aj výskumy vplyvu učiteľov na klímu
školskej triedy a hodnotenie učiteľov žiakmi. Vzájomné postoje a interakcie tried a učiteľov sa
premietajú do vyučovacieho procesu, didaktických metód, metód hodnotenia atď. Postoje žiakov
k učiteľom a k jednotlivým vyučovacím predmetom sa u žiakov stávajú motivačným, resp.
demotivačným činiteľom učenia a u učiteľov uľahčujú, resp. komplikujú ich pedagogické pôsobenie.
Tieto postoje sa tak stávajú určujúcim činiteľom vzájomnej interakcie, ovplyvňujú výsledky výchovnovzdelávacieho procesu, ako aj celkovú klímu triedy, príp. školy. Žiaci pravdepodobne vo svojom
vnímaní neodlišujú sociálnu klímu školy a triedy (Mareš & Ježek, 2002). Na celkové dianie v škole
nazerajú skôr prostredníctvom aktuálnych udalostí a vzťahov vo svojej triede, z hľadiska žiackeho
hodnotenia je teda klíma triedy významnejšia. Klímu školskej triedy ovplyvňujú viaceré činitele,
premietajú sa predovšetkým do interakcií a komunikácie v učebnej skupine. E. Petlák (2006, s. 32)
uvádza štyri činitele:
• komunikačné a vyučovacie postupy v triede,
• počet žiakov v triede,
• lokalizácia žiaka v triede (tzv. akčné zóny, učiteľ sa v komunikácii sústreďuje na tých žiakov,
ktorí sú mu najbližšie),
• uprednostňovanie žiakov v triede.
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3.2 Komunikácia v učebnej skupine
V podmienkach sociálneho kontaktu, teda aj vyučovacieho procesu, dochádza k odovzdávaniu
a prijímaniu významov, myšlienok, t. j. ku komunikácii. Špecifickým druhom sociálnej komunikácie je
pedagogická komunikácia, ktorá je zameraná najmä na vzdelávacie ciele, pomáha výchovnovzdelávaciemu procesu. Ak je pedagogická komunikácia optimálna a plnohodnotná, zabezpečuje
priaznivú emočnú klímu pedagogického procesu, vytvára najlepšie podmienky na rozvíjanie
motivácie žiakov, formuje ich osobnosť. Problematike pedagogickej komunikácie sa v pedagogickom
výskume venuje pomerne veľký priestor, uplatňujú sa kvantitatívne i kvalitatívne výskumné prístupy.
Sú dostupné viaceré publikácie venované špecificky otázkam komunikácie v triede (napr. Gavora,
2005; Mareš & Křivohlavý, 1995; Svatoš, 2005 a ďalší).
Komunikácia v učebnej skupine prebieha na formálnej i neformálnej úrovni, môže byť horizontálna
(medzi žiakmi) alebo vertikálna (medzi žiakom a učiteľom). Učiteľ prostredníctvom komunikácie
(verbálnej aj neverbálnej) okrem sprostredkúvania učiva deklaruje aj svoj postoj k jednotlivým
žiakom, skupinám žiakov aj celým triedam, svoje očakávania, stereotypy, predsudky, individuálne
„nálepky“, svoj aktuálny psychický stav, svoje osobnostné vlastnosti atď.
Pri komunikácii žiakov s učiteľom sa uplatňuje okrem iného aj rodové hľadisko. Výskumy potvrdili
(Zormanová, 2009), že chlapci sú v komunikácii aktívnejší ako dievčatá, frekvencia ich
komunikačných vstupov je vyššia, a to aj v predmetoch, ktoré nie sú považované za typicky
„chlapčenské“, napr. občianska náuka. Príčiny tohto javu autorka vidí najmä v rodovo stereotypnom
vedení chlapcov k vyššej aktivite v sociálnom kontakte a naopak k pasivite u dievčat. Komunikačné
vzorce v učebnej skupine však nepochybne ovplyvňuje aj štýl práce učiteľa a sociálno-psychologické
charakteristiky triedy.
Jedným z nástrojov podpory efektívnej komunikácie v pedagogickom procese je komunikácia
v kruhu. Psychológia patrí k predmetom, kde má toto usporiadanie viaceré výhody: komunikácia zočivoči podnecuje aktivitu žiakov, učiteľ (hoci má rolu facilitátora a organizátora učebných činností) sa
ľahšie zapája do skupinového diania, jednoduchšia je aj aplikácia zážitkových metód
a psychologických cvičení. „Kruh ako archetypálny tvar prispieva k odstraňovaniu vedomých a hlavne
nevedomých bariér. Keďže nemá privilegované body, pôsobí blahodarne na otvorenú komunikáciu“
(Vodňanský, 2003, s. 63).
J. Nováčková (2005) rozlišuje tri typy využitia kruhového usporiadania vo vyučovacom procese:
Vyučovací kruh podnecuje komunikáciu a aktivitu žiakov. Úlohou učiteľa je túto komunikáciu riadiť
a viesť ju smerom ku vzdelávaciemu cieľu. V tzv. diskusnom kruhu je učiteľ moderátorom. Téma môže
byť vyučovacia alebo sa môže týkať napr. diania v triede. Cieľom je rozvíjať schopnosť diskutovať,
reagovať na názory, predkladať argumenty, riešiť problémy. Komunitný kruh je zameraný na rozvoj
vzťahov, súdržnosti, emocionality, bezpečnej klímy triedy. Môže byť nástrojom prevencie šikany,
sociálno-patologických či disciplinárnych problémov v triede. Základnou podmienkou je navodenie
atmosféry bezpečia pre každého účastníka (napr. prostredníctvom pravidiel).
K ďalším možnostiam podpory efektívnej komunikácie v učebnej skupine môžeme zaradiť
budovanie skupinových pravidiel zameraných špecificky na pravidlá komunikačných situácií, výber
vhodných metód výučby a taktiež učiteľský štýl, komunikačné kompetencie a osobnostné dispozície
učiteľa (bližšie v kapitole 9.1 Profesijné kompetencie učiteľa psychológie).
V súčasnosti môžu učiteľom pri komunikácii a riadení školskej triedy pomôcť aj niektoré online
aplikácie, pomocou ktorých možno napr. vyvolávať žiakov, deliť ich do skupín na rôzne aktivity,
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anonymne hlasovať k rôznym témam a problémom v triede, zisťovať hlučnosť počas vyučovacej
hodiny, zobrazovať inštrukcie k učebným úlohám, stopovať čas jednotlivých činností a pod. Výhodou
je rýchle a intuitívne používanie, ktoré umožňuje ušetriť v triede čas spojený s organizačnými
činnosťami. Vo výučbe psychológie, kde často zisťujeme názory a postoje žiakov, pracujeme
v skupinách či vedieme diskusie na rôzne témy, môžu tieto aplikácie oživiť vyučovanie a súčasne
zabezpečiť hladký priebeh organizácie vyučovacej hodiny (bližšie v kapitole 5.4.2.5 Hlasovacie
a interaktívne aplikácie).

3.3 Skupinové pravidlá
Fungovanie sociálnych skupín sa riadi pravidlami, ktoré sú formálne dané (v škole napr. školským
poriadkom, pokynmi učiteľa a pod.) alebo vznikajú neformálne v procese formovania skupiny.
Pravidlá triednych skupín ovplyvňuje aj štýl práce triedneho učiteľa.
Pre učebné, tréningové aj terapeutické skupiny, v ktorých sa pracuje so sebapoznávaním,
zážitkovými technikami a psychologickými témami sú skupinové pravidlá veľmi dôležité. Znalosť
a dodržiavanie pravidiel zvyšuje efektivitu práce skupiny a prispieva k atmosfére bezpečia a dôvery
v skupine pre učiteľa aj pre žiakov. Preto by mala takáto tréningová či učebná skupina (bližšie
v kapitole 7 Sociálno-psychologický tréning) svoje pravidlá vytvoriť a odsúhlasiť spoločne na prvom
stretnutí. Odporúča sa pravidlá zapísať a zavesiť na viditeľnom mieste. Učiteľ môže navrhnúť súbor
pravidiel a požiadať skupinu o ich doplnenie a odsúhlasenie. Dôležitou úlohou učiteľa je zabezpečiť,
aby boli pravidlá dodržané, t. j. vhodným spôsobom na porušenie pravidla upozorniť a požiadať
skupinu o rešpektovanie spoločných pravidiel.
Skupinové pravidlá tréningových a učebných skupín sa zvyčajne týkajú organizácie, komunikácie
a dôvery v skupine:
• Organizácia práce v skupine:
o dochvíľnosť,
o dodržiavanie časového harmonogramu a pod.
• Komunikácia v skupine:
o oslovovanie krstným menom,
o hovorím sám/sama za seba,
o pri diskusii hovorí vždy len jeden žiak,
o nikto nehovorí dlhšie ako je dohodnutý vymedzený čas a pod.
• Dôvera a psychologické bezpečie v skupine (bližšie v 2.5 Etické otázky vo vyučovaní psychológie):
o informácie, ktoré sa dozvieme počas diskusií nevynášame mimo skupiny,
o každý má právo nevyjadriť sa k niektorým otázkam alebo nezapojiť sa do aktivity (tzv. stoppravidlo),
o každý názor je pre skupinu cenný,
o všetky reakcie spolužiakov rešpektujeme, nezosmiešňujeme a neponižujeme sa navzájom.
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3.4 Význam skupinovej dynamiky a klímy triedy v predmete psychológia
Pozitívna klíma triedy je základným predpokladom aktívnej spolupráce žiakov a ich kladného
postoja k učeniu vo všetkých vyučovacích predmetoch. Vo vyučovaní psychológie sa tento vzťah
umocňuje – pozitívna klíma podporuje aktívne sociálne učenie žiakov, ich aktivitu, tvorivosť, ochotu
deliť sa v skupine o svoje názory, postoje, t. j. základné predpoklady úspešného používania
sebapoznávacích a zážitkových techník.
Žiaci často prežívajú v školských situáciách negatívne emócie. Deti uvádzajú ako príčinu
nespokojnosti a negatívneho prežívania konflikty so spolužiakmi a učiteľmi a prejavy násilia,
agresivity a šikanovania. Naopak pozitívne vnímajú priateľstvo, kontakt so spolužiakmi, vzájomné
porozumenie a pod. Kritické hodnotenie sociálnych vzťahov a klímy skupín v škole signalizuje aj
hodnotenie spolužiakov a učiteľov, kde sa na prvom mieste nachádzajú práve negatívne
charakteristiky (Sokolová, 2005). Aj preto považujeme za jednu zo základných úloh učiteľa pozitívne
ovplyvňovanie skupinovej dynamiky klímy jednotlivých tried a učebných skupín. Podľa L. Miškolciovej
(2003, s. 37 a 38) sú takéto možnosti ovplyvňovania klímy učiteľom:
• cieľavedomé, na úlohy orientované prostredie,
• uvoľnené, vrelé a podporujúce prostredie,
• vhodná motivácia žiakov,
• vzájomná úcta a kontakt,
• dobrý príklad učiteľa,
• humor,
• zvyšovanie sebaúcty žiakov,
• humanistický prístup k učeniu a vyučovaniu.
M. Zelina odporúča desať spôsobov, taktík, ako môže učiteľ prispieť k pozitívnej zmene klímy
skupiny (1996, s. 158 – 160):
• Empatia – srdečnosť, schopnosť vidieť svet očami druhých ľudí, porozumenie pre druhých,
schopnosť nazerať na ich konanie z ich hľadiska.
• Srdečnosť – ohľaduplnosť, priateľskosť voči deťom, žiakom.
• Autentickosť – úprimnosť vo vzťahu k deťom, žiakom, v kontakte s nimi som „sám sebou“.
• Konkrétnosť – konkrétnosť a vecnosť vo verbálnom prejave, vylúčenie všeobecných,
mnohoznačných, hmlistých výrazov a charakteristík.
• Iniciatíva – iniciovanie riešení vo vzťahu k deťom, žiakom, tendencia „ísť dopredu“, nielen reagovať
na správanie detí.
• Bezprostrednosť – jasné, priame deklarovanie úloh, cieľov, vzťahu k deťom, žiakom.
• Otvorenosť – otvorenosť pomáha udržať zdravé a trvalé vzťahy, učiteľ dokáže hovoriť, čo si myslí,
čo prežíva a otvorenosť očakáva aj od detí, žiakov.
• Akceptácia citu – učiteľ sa nevyhýba kontaktu s citmi detí.
• Konfrontácia – zodpovedne sa dokáže postaviť druhým, so snahou dosiahnuť porozumenie
a akceptáciu bez útokov, výčitiek a zdôrazňovania vlastnej autority.
• Sebapoznanie – stretnutia a skúsenosti s druhými sú príležitosťou k sebapoznaniu a sebakorekcii.
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Okrem uvedených možností usmerňovania skupinovej dynamiky a klímy má učiteľ psychológie
k dispozícii aj prostriedky, ktoré obsahovo alebo metodicky priamo vyplývajú z predmetu
psychológia:
• kruhové usporiadanie triedy,
• zavedenie a dodržiavanie etických princípov skupinovej práce,
• dialogické metódy zamerané na skupinové procesy, sociálno-psychologické otázky a pod.,
• vhodne zvolené zážitkové metódy zamerané na skupinovú dynamiku, kohéziu skupiny
komunikačné a sociálne zručnosti a pod.,
• skupinovú prácu,
• spätnú väzbu prostredníctvom psychologickej diagnostiky skupiny.

3.4.1 Vybrané metódy poznávania sociálnych vzťahov v triede
Učiteľ psychológie spravidla disponuje poznatkami aj praktickými skúsenosťami z oblasti školskopsychologickej a pedagogickej diagnostiky, preto môže participovať na diagnostike sociálnych
vzťahov v triedach či vzťahu žiakov ku škole a triede. Viaceré metódy sociálno-psychologickej
diagnostiky sú pre učiteľov bežne dostupné, ich použitie a interpretácia sa samozrejme musia riadiť
už uvedenými etickými princípmi.
K najčastejšie používaným metódam sociálno-psychologickej diagnostiky školskej triedy patria:
• Sociometria – cieľom sociometrického testu je zistenie sociopreferenčných vzťahov v rámci triedy,
žiaci majú na základe daného kritéria voľby (otázky) vybrať spolužiakov, s ktorými by napr. chceli
sedieť v lavici, s ktorými by sa išli po škole hrať von a pod. Na základe počtu pozitívnych
a negatívnych volieb potom zaraďujeme jednotlivých žiakov do sociometrických kategórií (tab.
11). Pôvodný Morenov sociometrický test má viacero variantov (podľa druhu a počtu kritérií, formy
a počtu výberov a pod).
• SO-RA-D (Hrabal, 2011). Tento dotazník zisťuje sociometrický status v dimenziách obľúbenosti
a vplyvu. Žiaci hodnotia svojich spolužiakov podľa daných kritérií na 5-bodovej škále. Výstupom
z dotazníka sú indexy vplyvu, obľúbenosti a náklonnosti a sociogram školskej triedy.
• Dotazníky a škály sociálnej atmosféry a klímy – v našich podmienkach sa používa napr. Škála
sociálnej atmosféry T. Kollárika (1999) alebo dotazník CES (Classroom Environment Scale), ktorý
preložili a upravili J. Lašek a J. Mareš (1991).
• Kvalitatívne a projektívne metódy – nedokončené vety, dopĺňanie komiksov, projektívne
interview, kresba triedy, analýzy písomných prác žiakov a pod.
• Dotazníky a posudzovacie škály zamerané na zisťovanie spokojnosti s triedou, školou,
diagnostikovanie sociálnej opory v škole, výskyt vzťahových problémov v triede, pripútanie ku
škole či kvalitu školského života a školský well-being.
Podľa výsledkov výskumu Univerzity v Nebraske (Vasa a kol., 1994) učitelia využívajú
sociometrické techniky najmä na vytváranie študijných skupín a tímov, organizáciu sedenia v triede,
identifikovanie vodcov a izolovaných jednotlivcov, plánovanie intervencií a riešenie problémov
v triede a pod. Výsledky sociometrických testov prinášajú výchovne významné diagnostické závery.
Prehlbujú znalosť vzťahov, možností aj problémových miest v oblasti sociability. Tieto znalosti potom
umožňujú učiteľovi voliť primeranú formu komunikácie so žiakom, prípadne vhodne smerovať do
sociálneho prostredia žiaka (rodina, spolužiaci, ostatní učitelia) (Hrabal, 1989).
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Tab. 11 Charakteristiky sociometrických typov (Sokolová, 2017)
Psychologická charakteristika

Sociometrická
charakteristika

obľúbení

Väčšina skupiny uprednostňuje združovanie sa s nimi. Majú
lepšie sociálne zručnosti a menej problémov v správaní. Často
majú lepšie študijné výsledky a dispozíciu k vodcovskému
správaniu.

Viac ako 50 %
získaných volieb tvoria
pozitívne voľby,
max. 1 voľba je negatívna.

prehliadaní

Väčšina skupiny k nim má indiferentný vzťah. Niekedy sa
nesprávne zahrnujú do spoločnej skupiny s odmietanými. Sú
izolovaní, nie sú ale skupinou aktívne odmietaní.

Viac ako 50 %
získaných volieb tvoria
neutrálne voľby.

priemerní

Postoj skupiny k nim nie je jednoznačne prijímajúci,
odmietavý ani indiferentný. Väčšinou sú popisovaní
prostredníctvom porovnania s ostatnými typmi.

Získané voľby sú
rozdelené do všetkých
troch skupín.

kontroverzní

Vo vzťahu k nim je skupina rozdelená, ide o kombináciu
vlastností populárnych a odmietaných detí. Napr. môžu byť
násilní a porušovať pravidlá a súčasne môžu mať výborné
študijné výsledky a sociálne zručnosti.

Získané voľby sú
rovnomerne rozdelené
medzi pozitívne
a negatívne, neutrálne
voľby sú zriedkavé.

odmietaní

Väčšina skupiny odmieta združovať sa s nimi. Chýbajú im
adekvátne sociálne zručnosti, nevedia sa zapájať do
skupinových aktivít, majú problémy v správaní atď.

Viac ako 50 %
získaných volieb tvoria
negatívne voľby,
max. 1 voľba je pozitívna.

Poznatky o sociálnej dynamike skupiny sú pre učiteľa psychológie cenné aj pri skupinovej forme
vyučovania. Túto možno podľa L. Zormanovej (2012) charakterizovať ako výučbu, pri ktorej sú žiaci
zoskupení do menších celkov a v týchto spoločne pracujú na zadaných učebných úlohách. Výhodou
malých skupín vo vyučovaní psychológie je okrem vyššej miery aktivity žiakov aj skutočnosť, že môžu
diskutovať o citlivých témach, spoločne riešiť náročnejší problém, zdieľať svoje skúsenosti a pod.
Prácu žiakov v skupinách možno prepojiť s rôznymi metódami výučby psychológie (bližšie v kapitole
6.4 Metódy vyučovania psychológie). Metódy skupinovej práce žiakov môžu prispievať k podpore
a rozvoju pozitívnej klímy v triede, umožňujú rovnocenne zapájať všetkých žiakov, rozvíjať ich
sociálne a komunikačné zručnosti. Súčasne však kladú aj zvýšené nároky na didaktické a sociálnopsychologické kompetencie učiteľa (bližšie v 9.1 Profesijné kompetencie učiteľa psychológie).
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4 Príprava na vyučovanie psychológie
●
učivo psychológie
●
didaktická transformácia a analýza učiva psychológie
●
pedagogická dokumentácia v predmete psychológia
●
príprava a plánovanie vyučovacej hodiny
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Prípravu na vyučovanie zaraďujeme ku kľúčovým činnostiam a schopnostiam učiteľa (napr.
Kyriacou, 2004). Rozlišujeme:
• dlhodobú prípravu, ktorá zahŕňa celoživotné zdokonaľovanie učiteľa v cieľovej disciplíne, štúdium
dokumentácie, plánu školy, prípravu časovo-tematických plánov, prípravu pomôcok a učebníc
a pod.,
• krátkodobú prípravu, ktorá predstavuje plánovanie konkrétnej vyučovacej hodiny (časový
harmonogram, výber metód, prípravu pomôcok a pod.).
Efektivitu učiteľovej prípravy na vyučovanie zvyšuje sebareflexia vlastného pedagogického
pôsobenia a realizovaných vyučovacích hodín (o sebareflexii učiteľa v kapitole 9.3 Sebareflexia
a autodiagnostika učiteľa). Tento cyklus ilustruje obr. 6.

zámer

sebareflexia

príprava

realizácia

Obr. 6 Cyklus skvalitňovania pedagogických schopností učiteľa (Dytrtová & Krhutová, 2009, s. 47)

•
•
•
•
•

Učiteľ sa pri príprave na vyučovanie psychológie musí oboznámiť:
s obsahom učiva psychológie na danom type školy a študijnom programe,
s pedagogickou dokumentáciou školy vo vzťahu k predmetu psychológia,
s cieľovými požiadavkami záverečnej (maturitnej) skúšky v predmete psychológia,
s požiadavkami vyššieho stupňa vzdelávania v oblasti psychológie,
s učebnicami a ďalšími didaktickými prostriedkami v predmete psychológia.

4.1 Učivo psychológie
Ciele výchovy a vzdelávania sa odvodzujú od teórií a obsahu vzdelávania. Podľa F. Vízdala (1987,
s. 33) je obsahom vzdelávania „systém vybraných poznatkov o prírode a spoločnosti, skúsenosti
získané pri osvojovaní rôznych druhov činností, skúsenosti z tvorivej činnosti a noriem správania aj
spôsobov kritického emočno-hodnotiaceho vzťahu ku skutočnosti“.
Učivo vzniká „spracovaním obsahov predstavujúcich rôzne oblasti kultúry (vedy, techniky, umenia,
činností a hodnôt) do školského vzdelávania, t. j. do učebných plánov, osnov, učebníc, do
vyučovacieho procesu“ (Skalková, 2007, s. 71). Možno ho definovať ako „sústavu poznatkov a činností,
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ktoré si má žiak osvojiť v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu a učenia sa a ktoré sa majú
prejaviť v jeho vedomostiach, spôsobilostiach, zručnostiach a návykoch“ (Petlák, 2004, s. 50). Obsah
učiva je primárne stanovený v kurikulách, obsah vzdelania (učivo) na jednotlivých typoch škôl určujú
príslušné pedagogické dokumenty.
Učivo má byť sprístupňované na úrovni primeranej veku, skúsenostiam a možnostiam žiaka. Žiak
učivo začleňuje do vlastného systému poznatkov a učiteľ vytvára predpoklady na prepojenie
súčasných a budúcich prvkov učiva (Homola & Trpišovská, 1989).
Základné učivo tvoria „tie vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré vo svojom súhrne predstavujú
základy vied, umenia, techniky a majú zásadný význam pre ďalšie vzdelávanie a pre praktický život.
Základné učivo má mať všestrannú výchovnú hodnotu a hodnotu pre všestranný rozvoj žiakov, má si
ho, aj keď v rozdielnej kvalite, osvojiť väčšina žiakov v príslušných vekových stupňoch. Má byť
prebrané, precvičené a upevnené prevažne v škole, bez preťažovania detí“ (Chlup, 1958, cit. podľa
Turek, 1997, s. 69). Základné učivo spravidla tvorí 50 – 60 % celkovej časovej dotácie príslušného
predmetu.
Rozširujúce učivo „slúži na prehĺbenie základného učiva a jeho rozšírenie o ďalšie prvky, na
uspokojovanie záujmov žiakov, rozvoj ich nadania, rozšírenie rozhľadu a pod.“ (Turek, 1997, s. 70).
Učivo tvorí hierarchickú štruktúru, ktorá sa skladá zo štyroch prvkov (Veverková, 2002, cit. podľa
Petlák, 2004, s. 51):
• Vedomosti (fakty, pojmy, generalizácia). Podľa I. Tureka (1997, s. 65) sa vedomosti podľa obsahu
delia na deklaratívne (dávajú odpoveď na otázku Čo?), procesuálne (dávajú odpoveď na otázku
Ako?) a kontextuálne (dávajú odpoveď na otázku Prečo? Kedy?).
• Zručnosti (pracovné, sociálne, pohybové a pod.).
• Hodnoty vyjadrujú vzťah človeka k prírode, spoločnosti a k sebe samému.
• Vlastnosti človeka sú v tomto prípade výstupy učenia ako napr. postoje, vytrvalosť, kapacita
pamäti, sociabilita, hodnotová orientácia a iné.
Prepojenie prvkov učiva smeruje k naplneniu výchovno-vzdelávacích cieľov a premieta sa do
didaktickej analýzy jednotlivých tematických celkov.

4.1.1 Výber učiva psychológie
Výber obsahu jednotlivých predmetov by nemal byť len „redukciou príslušného poznatkového
fondu odboru, ako k tomu niekedy dochádzalo pri vyčleňovaní základného, kmeňového alebo
exemplárneho učiva. Ide o vytvorenie nového, pedagogicky premysleného súboru poznatkov, ktorý
zohľadňuje životné podmienky dnešného žiaka a posilňuje jeho celkovú orientáciu v modernej
spoločnosti“ (Maňák, 2006, s. 3). K výberu učiva nemožno pristupovať izolovane z pohľadu predmetu
či vednej disciplíny, ale systematicky, s ohľadom na potreby rozvíjajúcej sa osobnosti. Tento cieľ
možno naplniť aj prostredníctvom voľby metodických postupov, ktoré vedú k prepájaniu učiva,
uplatňovaniu medzipredmetových vzťahov a vytvárajú priestor na praktickú aplikáciu poznatkov
a zručností (napr. riešenie problémov, projektové vyučovanie, praktické učenie a pod.) (Maňák, 2006).
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Pri výbere a usporiadaní učiva psychológie vychádzame z akademického (teoretického)
a praktického rámca psychologických disciplín. Akademická psychológia na stredných školách
v rámci občianskej náuky, resp. seminárov zo psychológie spravidla zahŕňa nasledujúce oblasti:
• vymedzenie predmetu a disciplín psychológie,
• základné psychologické smery a školy,
• základné pojmy všeobecnej psychológie, vybrané oblasti psychológie osobnosti a metodológie
psychologického výskumu,
• základné pojmy sociálnej psychológie,
• stručný prehľad ontogenézy,
• vybrané problémy aplikovanej psychológie (napr. psychológie zdravia).
Do praktického rámca psychológie zaraďujeme okruhy tzv. „psychológie pre život“. Uplatnenie
psychologických poznatkov nie je viazané na určité povolania, využívame ich v každodennom živote.
Predmet psychológia by mal žiakov okrem iného pripravovať aj na niektoré životné situácie:
• efektívna komunikácia, pravidlá sociálneho kontaktu,
• efektívne učenie (napr. pri príprave na maturitu, prijímacie skúšky a pod.),
• zvládanie záťaže, stresu a trémy (pri skúške, pracovnom pohovore a pod.),
• riešenie problémových a konfliktných situácií,
• vyhľadanie profesionálnej pomoci v rôznych životných situáciách,
• príprava na profesijnú rolu (pracovný pohovor, riešenie situácií na pracovisku a pod.),
• pomoc a podpora v krízových životných situáciách,
• príprava na ďalšie vzdelávanie a profesijné uplatnenie žiakov stredných škôl.
Obsahový rámec učiva psychológie na Slovensku má tradičný charakter, zahŕňa predovšetkým
prehľad vedomostí, základných psychologických poznatkov, ktoré si majú žiaci osvojiť z oblasti
všeobecnej a sociálnej psychológie. V študijných programoch stredných odborných škôl sa rozširuje
o témy aplikovaných disciplín v súlade so zameraním študijného programu (bližšie v 1.1 Psychológia v
študijných programoch stredných odborných škôl a gymnázií a v prílohách). V zahraničí sa o obsahu
učiva psychológie v sekundárnom vzdelávaní vedú diskusie aj na pôde odborných periodík. Súčasťou
učiva psychológie by mali byť aj témy, ktoré vedú k rozvoju vedeckého, kritického a psychologického
myslenia. Tento trend reflektuje požiadavky súčasného vzdelávania s cieľom rozvíjať tzv. zručnosti
pre život (angl. life skills), ale tiež odráža paradigmy súčasných postmoderných a kritických smerov
v psychológii.
Kritické analýzy vybraných psychologických teórií a výskumov alebo žiacke výskumné štúdie sú
zakomponované do osnov psychológie napr. vo Veľkej Británii. Aj učebnice psychológie sú
zostavované v súlade s týmto trendom (napr. M. W. Eysenck: AS level Psychology alebo G. Hill: AS&A
Level Psychology through Diagrams). Autori S. O. Lilienfeld a D. Morier (2001) navrhujú, aby sa
v stredoškolskom učive psychológie vytvoril priestor aj pre tzv. psychologickú pseudovedu, a to
z troch dôvodov:
• Žiaci sú sústavne konfrontovaní s pseudovedeckými tvrdeniami v médiách a populárnopsychologických textoch. Dostupnosť týchto informácií vedie k utvrdzovaniu nevedeckých
názorov, pretože žiaci nedokážu tieto informácie kriticky posúdiť.
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• Pseudovedecké presvedčenia môžu mladých ľudí poškodiť, napr. ak vstupujú do poradenského
alebo terapeutického procesu s pseudovedeckými presvedčeniami a predsudkami
o psychologickej činnosti.
• Pseudovedecké myslenie je „tenkým ľadom“. Neschopnosť kriticky posúdiť nevedecký názor
môže u niektorých dospievajúcich viesť k neadekvátnych presvedčeniam o globálnych
problémoch a ohrozeniach.
Podľa D. Wolfa (1942, cit. podľa Goss Lucas, 2008, s. 9) by ciele a obsah úvodných kurzov
psychológie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní mali tvoriť:
• základné fakty a princípy psychológie,
• vedecké metódy a rozvoj kritického myslenia,
• rozvíjanie schopnosti sebapoznania a adjustácie žiakov,
• príprava žiakov na ďalšie vzdelávanie v psychológii,
• získanie vedomostí o tom, „čo psychológia je a čo nie je“, eliminovanie populárnych
predsudkov a povier.
Diskusiu o obsahu a inovácii učiva stredoškolskej psychológie, najmä vo všeobecnom vzdelávaní,
považujeme za jednu z hlavných úloh didaktiky psychológie. Skúsenosti z dotazníkových prieskumov
a z vedenia úvodných kurzov psychológie pre študentov učiteľstva psychológie a ďalších
akademických predmetov potvrdzujú, že žiaci majú minimálne skúsenosti s vyučovaním psychológie
na stredných školách, mnohí vstupujú na vysoké školy so skresleným obrazom a očakávaniami od
psychológie ako vedeckej i praktickej disciplíny. Ten môže byť ovplyvnený okrem iného aj nekritickým
prijímaním obrazu psychologickej činnosti v médiách, literatúre a filme. Navyše je obsah predmetu
psychológia v našich školách často limitovaný na široko koncipované základné poznatky v podobe
faktov či jednoduchého uvažovania (angl. recalling information and basic reasoning, podľa Webb,
1997), hlbšie poznanie v podobe komplexného a rozšíreného uvažovania (angl. complex and extended
reasoning, podľa Webb, 1997) na úkor šírky poznatkov je skôr ojedinelé.
Téma obsahu psychologických predmetov rezonuje aj v medzinárodných diskusiách učiteľov
psychológie (pozri napr. Barnes, 2021; Williamson et at., 2011, 2015). Kým v niektorých krajinách
(napr. Anglicko) sa dôraz kladie najmä na vedecké zručnosti, znalosť psychologických výskumných
metód a štatistiky s hlbším ponorením do učiva konkrétnej témy, iné krajiny siahajú skôr po rozvoji
širšie uplatniteľných kompetencií (pozri napr. Geiss, 2016). Do procesu tvorby stredoškolského
kurikula psychológie niekde vstupujú aj národné psychologické asociácie, minimálne na úrovni
odporúčaní a usmernení či tvorby štandardov (pozri napr. štandardy Americkej psychologickej
asociácie: National standards for high school psychology curricula (apa.org)). Z výskumu
realizovaného Výborom pre otázky vzdelávania pri EFPA však vyplýva, že psychologické asociácie
v Európe participujú na rozvoji stredoškolského vyučovania psychológie minimálne, často ich
predstavitelia ani nemajú informáciu o tom, ako výučba psychológie na stredných školách v danej
krajine prebieha (Williamson et al., 2017).
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4.2 Didaktická transformácia a analýza učiva psychológie
Ako sa z vedeckých poznatkov stáva učivo? Učivo vzniká spracovaním obsahov, ktoré predstavujú
rôzne oblasti kultúry (vedy, techniky, umenia, činností a hodnôt), do školského vzdelávania, deje sa
tak v procese didaktickej transformácie (Skalková, 2007). Tento proces (obr. 7) prebieha na úrovni
tvorby kurikula, učebných osnov a plánov (bližšie v kapitole 4.3 Pedagogická dokumentácia
v predmete psychológia).

VEDECKÝ
POZNATOK

didaktická
transformácia

UČIVO

REALIZÁCIA
vyučovacej
hodiny

PRÍPRAVA
vyučovacej
hodiny

didaktická
analýza

žiakovo
POŇATIE UČIVA

Obr. 7 Didaktická analýza a transformácia
Didaktická analýza učiva je myšlienkovou činnosťou učiteľa, ktorá mu umožňuje z pedagogického
hľadiska preniknúť do učebnej látky (Skalková, 2007). Môže sa týkať tematického celku alebo
konkrétnej vyučovacej hodiny. V didaktickej analýze teda kľúčovú úlohu hrá učivo, jeho
obsah, štruktúra, pojmy a vzťahy. V písomnej príprave učiteľa môže mať takáto analýza podobu
komentovanej osnovy, stromovej štruktúry alebo pojmovej mapy. Didaktickú analýzu učiva
psychológie uvádzame v tabuľke 12.
V mysli žiaka sa následne učivo mení na individuálny koncept poznania učiaceho sa. J. Škoda
a P. Doulík (2011) tento proces nazývajú didaktická rekonštrukcia. Proces didaktickej rekonštrukcie
zahŕňa „vytváranie vzťahov z pohľadu vzdelávania k súvislostiam medzi konceptmi príslušnej vednej
disciplíny a poňatím vytvoreným na základe individuálnych skúseností z každodenného života žiaka“
(tamtiež, s. 163).
Didaktická analýza učiva zahŕňa tri roviny (Petlák, 2004, s. 196):
• Analýza predchádzajúcich vedomostí a skúseností žiakov.
• Vzťahová analýza (základné vzťahy a pojmy).
• Operačná analýza (základné činnosti vedúce k pochopeniu a osvojeniu si učiva).
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Tab. 12 Didaktická analýza učiva psychológie

PREČO

AKO

Pojmová a vzťahová
analýza

Analýza skúseností
a potrieb žiakov

Operačná analýza

Obsah učiva

Ciele

Metódy, formy,
prostriedky

ČO

?

Poznámky
(zdroje)

Autori M. Homola a D. Trpišovská (1989, s. 17) odporúčajú pre didaktickú analýzu tematického
celku učiva psychológie nasledujúci metodický postup:
• oboznámiť sa so všeobecnými cieľmi predmetu psychológia a súvisiacou dokumentáciu,
• ujasniť si postavenie predmetu psychológia vzhľadom na všeobecné ciele výchovy, profil
absolventa a na ostatné vyučovacie predmety,
• ujasniť si konkrétne podmienky triedy, vekové zvláštnosti, zloženie, predchádzajúce znalosti
a iné,
• predbežne stanoviť obsah tematického celku a jeho štruktúru,
• stanoviť komplexnejšie požiadavky na výkon, ktorý by mali žiaci dosiahnuť v oblasti
kognitívnej, hodnotovej a konatívnej,
• vymedziť špecifické ciele pre jednotlivé vyučovacie hodiny tematického celku,
• na základe špecifických cieľov a zámerov výučby urobiť rekonštrukciu predbežne stanoveného
obsahu učiva a jeho štruktúru (stanoviť základné pojmy, metódy, organizačné formy, výstupy
žiakov a pod.).
Pri výbere a didaktickej analýze či „redukcii“ učiva psychológie majú byť vedecké témy adaptované
pre špecifickú skupinu žiakov tak, aby boli primerané ich veku, intelektovému a emočnému vývinu,
ich skúsenostiam a spôsobu myslenia. Cieľom však nie je len adaptovať témy psychológie, aby boli
primerané pre žiakov, ale aj vybrať tie správne témy (Peters, 2007). Úlohou učiteľa psychológie je
predstaviť žiakom za relatívne krátky čas základy novej vednej disciplíny, ktorá sa navyše zaoberá
„nami samými“. Preto môže didaktická analýza učiva psychológie spôsobovať učiteľom ťažkosti
v rôznych oblastiach:
• Stanovenie rozsahu a hĺbky učiva – osnovy a cieľové požiadavky k maturitnej skúške sú najmä
pre voliteľné predmety koncipované pomerne všeobecne, ich konkrétne naplnenie je na
rozhodnutí učiteľa. Učitelia musia často pracovať s doplnkovými zdrojmi, vyberajú a tvoria
vlastné učebné texty.
• Práca s pojmovým aparátom:
o abstraktné pojmy, s ktorými psychológia pracuje môžu byť pre žiakov ťažko uchopiteľné,
učiteľ musí zvážiť výber pojmov, definícií aj vhodný spôsob ich výkladu, príkladov a pod.,
o laické, každodenné používanie mnohých „psychologických“ pojmov (pojmy ako „stres“,
„depresia“, „pocit“ a pod. sú súčasťou bežnej laickej reči, ich obsah vo vedeckom ponímaní
sa však často od laického líši).
• Praktické verzus akademické poznatky psychológie – zosúladenie kurikulárnych
a individuálnych, príp. skupinových cieľov vo vyučovaní psychológie si vyžaduje aj stanovenie
podielu akademických poznatkov a praktických, sebaskúsenostných aktivít.
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• Nadväznosť na predchádzajúce vedomosti a skúsenosti žiakov – žiaci stredných škôl majú
často skúsenosti so psychologickou činnosťou, expertnými vyjadreniami psychológov
v médiách a pod. Prvýkrát sa však stretávajú s akademickými poznatkami psychológie, mnohé
ich očakávania a názory sa korigujú a menia práve pod vplyvom učiva a metód predmetu
psychológia.
• Ciele a obsah učiva predmetu psychológia na rôznych typoch škôl sú odlišné, preto sú pre
jednotlivé stredné školy vydávané samostatné vzdelávacie štandardy a učebnice. Učiteľ
psychológie musí analýzu učiva psychológie prispôsobiť týmto požiadavkám.
R. Sternberg (Sternberg et al., 1998) navrhuje pristupovať k didaktickej analýze a plánovaniu
vyučovacej hodiny v súlade so svojím triarchickým modelom myslenia, tzv. „úspešnej inteligencie“.
Pri didaktickej analýze by sme k psychologickým témam mali pristupovať tak, aby sa uplatňovali
a rozvíjali všetky tri módy myslenia (obr. 8).
• Analytické myslenie je v tomto prípade synonymom kritického myslenia a zahŕňa analýzu
psychologickej teórie či štúdie s ohľadom na jej silné a slabé stránky.
• Syntetické myslenie je tvorivým myslením, žiak má uplatniť nadobudnuté poznatky
a navrhovať nové, alternatívne riešenia daného problému.
• Praktické myslenie predstavuje aplikáciu psychologickej teórie alebo výskumu na každodenné
životné situácie. (cit. podľa Jarvis, 2006).

syntetické
myslenie

analytické
myslenie

praktické myslenie

Obr. 8 Triarchický model analýzy učiva psychológie (Sternberg, cit. podľa Jarvis, 2006, s. 78)
Využitie Sternbergovho triarchického modelu vo vyučovaní psychológie na tému Základné
psychologické/psychoterapeutické smery
Analytické myslenie: Na základe výkladu porovnajte efektivitu, úspešnosť psychoanalýzy,
kognitívno-behaviorálnej psychoterapie a terapie zameranej na klienta.
Syntetické myslenie: Využite princípy všetkých troch terapeutických smerov a navrhnite vlastný
prístup.
Praktické myslenie: Bernard vyhľadal terapeuta, pretože trpí nedostatkom sebavedomia pri
kontakte so ženami. Ako by k riešeniu jeho problému pristupovali terapeuti jednotlivých smerov?
(uprav. podľa Jarvis, 2006, s. 79)
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4.3 Pedagogická dokumentácia v predmete psychológia
Pedagogickú dokumentáciu tvoria písomné dokumenty, ktorými sa riadi proces výchovy
a vzdelávania a dokumenty, na základe ktorých sa vydávajú verejné listiny a rozhodnutia. K základnej
pedagogickej dokumentácii zaraďujeme školské legislatívne normy, štátne a školské vzdelávacie
programy, učebné plány a vzdelávacie štandardy. Ďalšia dokumentácia zahŕňa: triedne knihy, triedne
výkazy, školské poriadky, katalógové listy žiakov, protokoly o maturitnej skúške, o záverečnej skúške,
o absolutóriu a o komisionálnych skúškach.
Štátny vzdelávací program je dokument stanovený zákonom pre jednotlivé stupne vzdelávania
(podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED, prehľad jednotlivých stupňov ISCED uvádzame v 1 Súčasná
situácia vo vyučovaní psychológie u nás a v zahraničí), vypracúva ho Štátny pedagogický ústav, resp.
Štátny inštitút odborného vzdelávania, jeho súčasťou je aj voliteľná časť vzdelávacieho programu
individuálnej školy, ktorá zohľadňuje potreby a záujmy miestneho spoločenstva a regiónu, je
zameraný na štandardné cieľové požiadavky na vedomosti, spôsobilosti a hodnotové postoje, ktoré
sú rozvíjané prostredníctvom obsahu vzdelania, vymedzeného ako jadrové učivo. Štátny vzdelávací
program je „rámcovaný povinným obsahom vzdelania, ktorým sa majú rozvinúť kľúčové kompetencie
spôsobilosti, požadované pre určitý stupeň a druh vzdelávania garantovaného štátom. Zavádza aj
prierezové témy (tematiky), ktoré reflektujú otázky súčasného človeka, krajiny, Európskej únie
a sveta. Prelínajú sa ako povinná súčasť vzdelávania jednotlivými predmetmi a môžu sa uplatňovať
prostredníctvom rôznych organizačných foriem a metód výučby (riešením problémov a projektov,
prípadovou štúdiou, kooperáciou, zážitkovým učením sa a pod.)“ (Hauser, 2008).
Školský vzdelávací program – každá škola je povinná vypracovať vlastný, jedinečný vzdelávací
program v súlade s vlastnými osobitými podmienkami. Obsahuje najmä profil absolventa, učebné
plány a štandardizáciu predmetov, špecifikáciu práce so žiakmi so špecifickými vzdelávacími
potrebami, systém kontroly a pod. Je to verejný dokument spracovaný podľa odporúčaní stanovených
Štátnym pedagogickým ústavom.
Učebné plány pre jednotlivé stupne vzdelávania vydáva Ministerstvo školstva SR, stanovujú
predmety vyučované na danom type školy s hodinovou dotáciou v jednotlivých ročníkoch. Ich
súčasťou je aj profil absolventa. (Výber z učebných plánov pre psychológiu uvádzame v Prílohe 1:
Výber z učebných plánov na jednotlivých typoch stredných škôl).
Vzdelávacie štandardy precíznejšie a jednoznačnejšie vymedzujú obsah jednotlivých predmetov.
Obsahový štandard určuje učebnú látku predmetu, je záväzný pre učiteľov na všetkých školách
daného typu. Výkonový štandard je norma pre žiakov, čo si majú osvojiť a prezentovať pri prechode
do vyššieho ročníka, resp. stupňa vzdelávania, býva formulovaný napr. vo forme cieľových
požiadaviek na maturitnú skúšku (Príloha 5: Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov
zo psychológie (gymnáziá). Vzdelávacie štandardy postupne nahrádzajú pôvodné učebné osnovy,
ktoré schvaľovalo Ministerstvo školstva SR osobitne pre každý predmet. Určovali tematické celky
učiva, cieľ predmetu, rozsah vedomostí, znalostí (Príloha 3: Osnovy predmetu psychológia práce
a medziľudské vzťahy pre SOŠ a Príloha 4: Osnovy predmetu psychosociálny tréning pre gymnáziá).
Ukážky vzdelávacích štandardov uvádzame v prílohách: Príloha 2: Vzdelávací štandard predmetu
občianska náuka pre gymnáziá (výber) a Príloha 7: Návrh vzdelávacieho štandardu v predmete
psychológia.
Časovo-tematický plán vypracúva, na rozdiel od predchádzajúcich dokumentov vydaných
štátnymi inštitúciami, učiteľ na základe učebných plánov, osnov, pedagogicko-organizačných
pokynov a príslušných metodických príručiek. Obsahuje rozdelenie učiva na jednotlivé týždne na celý
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školský rok (vrátane opakovania, precvičovania a pod.), výchovno-vzdelávacie ciele, vychádzky
a exkurzie. Časovo-tematický plán obsahuje rozvrhnutie tematických celkov a ciele tematických
cieľov, vyučovacie metódy sa v časovo-tematickom pláne obvykle neuvádzajú.
Postup tvorby časovo-tematického plánu predmetu psychológia:
• Analýza plnenia časovo-tematického plánu v uplynulom školskom roku.
• Oboznámenie sa s aktuálnymi legislatívnymi a pedagogickými dokumentmi:
o Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR,
o príslušné vyhlášky a metodické usmernenia (napr. týkajúce sa žiakov so špecifickými vzdelávacími
potreby a pod.),
o učebný plán a učebné osnovy predmetu „psychológia“,
o učebné osnovy príbuzných predmetov (občianska náuka, biológia, etická výchova, prierezové témy
a pod.).
• Oboznámenie sa s podmienkami výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. organizácia školského
roka, učebne a pod.).
• Oboznámenie sa so špecifikami učebných skupín (napr. počet žiakov v povinne voliteľnom
predmete a pod.).
• Formulovanie cieľov tematických celkov.
• Didaktická analýza tematických celkov.
• Návrh besied, exkurzií, opakovaní a pod.
• Odsúhlasenie časovo-tematického plánu v predmetovej komisii.

4.4 Príprava a plánovanie vyučovacej hodiny
Vyučovacia hodina by mala byť navrhnutá tak, aby sa čo najefektívnejšie naplnili vzdelávacie ciele,
aby žiaci čo najefektívnejšie nadobudli požadované vedomosti a zručnosti. Prepracovaná písomná
príprava vyučovacej hodiny môže najmä v začiatkoch pedagogickej praxe učiteľovi pomôcť prekonať
trému a stres, pomáha k lepšej stratégii výberu metód, odhadu časového harmonogramu vyučovacej
hodiny a pod.
Plánovanie vyučovacej hodiny sa skladá zo štyroch krokov (Kyriacou, 2004, s. 31):
• výber cieľov,
• výber činností a časové rozvrhnutie hodiny,
• príprava učebných pomôcok a techniky,
• voľba hodnotenia a sledovania postupu a výsledkov žiakov, aby bolo možné v závere hodiny
zhodnotiť naplnenie cieľa.
Obsah a forma prípravy učiteľa na vyučovanie nie je normatívne stanovená. V pedagogickej praxi
aj v príprave učiteľov sa používajú rôzne formy príprav (pozri napr. študentskú prípravu na hodinu
psychológie v Prílohe 9: Príprava na vyučovaciu hodinu psychológie). Napriek rôznorodosti prístupov
k formálnej stránke prípravy na vyučovanie možno sformulovať niekoľko základných bodov, ktoré by
tieto prípravy spravidla obsahujú (podľa Obdržálek, 2003).
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Čo obvykle obsahuje príprava učiteľa na vyučovanie?
Základné údaje (ročník, trieda, dátum, poradie vyučovacej hodiny).
Téma vyučovacej hodiny.
Didaktická analýza učiva – význam jednotlivých prvkov učiva (s ohľadom na aktuálne poznatky
a skúsenosti žiakov, ich perspektívne potreby a logickú štruktúru učiva).
Výchovno-vzdelávacie ciele (kognitívne, afektívne, psychomotorické).
Scenár vyučovacej hodiny – priebeh vyučovacej hodiny.
Domáce úlohy a úlohy na precvičenie učiva.
Materiálno-didaktické prostriedky.
Časový harmonogram vyučovacej hodiny.
Spôsob kontroly plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov.
Informačné pramene.
Poznámky.
(spracované podľa Z. Obdržálka, 2003, s. 116 – 118)
Užitočným nástrojom plánovania vyučovacích hodín sú predmetové portfóliá. Skúsení učitelia
odporúčajú budovať si ich už od začiatku vlastnej učiteľskej praxe (Goss Lucas, 2008). Predmetové
portfólio je súborom materiálov k danému predmetu, uľahčuje učiteľovi každodennú prípravu na
vyučovanie, ale je aj odrazom jeho učiteľskej filozofie, nástrojom sebareflexie a formovania
učiteľského štýlu. Ak súčasť portfólia tvoria aj výstupy žiakov, ich spätné väzby a pod., môže učiteľ
svoje prípravy efektívnejšie aktualizovať a prispôsobovať vzdelávacím potrebám jednotlivých tried
a žiakov.
Predmetové portfólio učiteľa psychológie môže obsahovať:
• štandardy predmetu a časovo-tematický plán,
• didaktické analýzy jednotlivých tematických celkov alebo vyučovacích tém,
• doplnkové texty,
• ďalšie textové a obrazové pomôcky (schémy, dotazníky, pracovné listy a pod.),
• námety na domáce úlohy a zadania samostatných prác,
• didaktické testy k jednotlivým témam a tematickým celkom,
• ukážky žiackych prác vrátane ich hodnotenia,
• dotazníky spätnej väzby,
• vlastné poznámky a reflexie učiteľa,
• odkazy na ďalšie zdroje k predmetu,
• interaktívne úlohy a zadania vytvorené v rôznych aplikáciách a softvérových prostrediach.
Námety do predmetového portfólia učiteľa psychológie:
Lemešová, M. (2021). Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu 2.0. Slovenská asociácia
pre učiteľstvo psychológie.
Sokolová, L. (2021). Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja
2.0. Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie.
Sokolová, L., & Brozmanová, E. (2015). Psychológie trochu inak. Univerzita Komenského v Bratislave.
(čítanka doplnkových textov z rôznych oblastí psychológie).
Sokolová, L. et al. (2015). Psychológia v otázkach. Univerzita Komenského v Bratislave.
(súbor testových otázok z rôznych oblastí psychológie).
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5 Didaktické prostriedky vo vyučovaní psychológie

●
klasifikácia didaktických prostriedkov
●
učebnice a kritériá kvality učebných textov
●
práca s autentickým textom vo vyučovaní psychológie
●
digitálne technológie vo vyučovaní psychológie
●
špeciálne pomôcky na výučbu psychológie
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Didaktické prostriedky, podobne ako vyučovacie metódy, sú nástrojmi na dosahovanie
vzdelávacích cieľov. Pod pojem didaktické prostriedky zahŕňa J. Skalková (2007, s. 249) „všetky
materiálne predmety, ktoré zaisťujú, podmieňujú a zefektívňujú priebeh vyučovacieho procesu“.
Didaktické prostriedky plnia vo vyučovacom procese viaceré funkcie (Petlák, 2004, s. 184):
• motivačnú,
• informatívnu,
• formatívnu,
• inštrumentálnu,
• precvičovaciu,
• racionálnu,
• ekonomickú,
• systematizujúcu,
• názornú,
• sú zdrojom a nositeľom informácií,
• uľahčujú prechod od teórie k praxi,
• podporujú samoštúdium.

5.1 Klasifikácia didaktických prostriedkov
Didaktické prostriedky označujeme aj ako učebné pomôcky, ktoré sú nositeľmi učiva. Niektoré
učebné pomôcky možno použiť len prostredníctvom technických zariadení, ktoré nazývame
didaktická technika (Turek, 1997). Didaktickú techniku môžeme rozdeliť do šiestich skupín:
a) projekčné a zobrazovacie zariadenia, b) auditívne technické prostriedky, c) vizuálne technické
prostriedky, d) audiovizuálne technické prostriedky, e) informačno-komunikačné
technológie,
a f) interaktívne digitálne technológie.
Medzi učebné pomôcky zaraďujeme (uprav. podľa Petríka, 1993, cit. podľa Turek, 1997; Skalkovej,
2007 a Petláka, 2004):
• originálne predmety reálnej skutočnosti,
• modely, zobrazenia a znázornenia predmetov a skutočnosti,
• textové pomôcky:
• školské knihy:
o učebnice,
o cvičebnice a pracovné zošity,
o čítanky,
o zbierky cvičení,
o osobitné druhy školských kníh (atlasy, tabuľky a pod.),
• doplnkové didaktické texty (mimoučebnicové učebné texty),
• autentické texty (pôvodné odborné alebo beletristické texty použité na študijné účely),
• zvukové pomôcky,
• programy (audiovizuálne, on-line interaktívne programy, edukačný softvér a pod.),
• špeciálne pomôcky pre konkrétny vyučovací predmet.
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5.2 Učebnice a kritériá kvality učebných textov
Učebnice tradične považujeme za základné učebné pomôcky, obsahujú didaktické spracovanie
učiva v súlade s didaktickými zásadami (uvedomelosti a aktivity, názornosti, primeranosti, trvácnosti,
systematickosti). Učebnicu spravidla dopĺňa metodická príručka, ktorá obsahuje návody na prácu
s učebnicou pre učiteľa (doplnkové cvičenia, didaktické testy, didaktickú analýzu učiva, odkazy na
doplnkové materiály a pod.). Štruktúra učebnice je zobrazená na obrázku 9.
V súčasnosti sa stále častejšie stretávame s modernou alternatívou tlačených učebníc.
Digitalizované učebnice môžu byť elektronickou verziou pôvodného tlačeného textu (vo formátoch
pre PC, čítačky, tablety alebo mobilné telefóny) alebo môžu mať charakter interaktívnej učebnice
s hypertextovými odkazmi, možnosti prepojenia na internetovú podporu učebnice a pod.

učebnica

mimotextové
komponenty

text

základný

doplňujúci

vysvetľujúci

aparát
organizácie
učiva

ilustračný
materiál

orientačný
aparát

Obr. 9 Štruktúra učebnice (uprav. podľa Zujeva, cit. podľa Turek, 1997, s. 213)
Pri tvorbe učebníc sa zohľadňujú viaceré kritériá. Predovšetkým je kľúčovou otázka výberu učiva,
spôsob jeho výkladu a organizácie, súlad s učebnými osnovami, ako aj hodnotová orientácia a aktivita
žiakov. „Komplexné poňatie učebnice predpokladá, že bude nielen nositeľom obsahu vzdelávania, ale
tiež prostriedkom riadenia učenia žiakov, založeného na ich vlastnej aktívnej činnosti“ (Skalková,
2007, s. 104). Didaktické spracovanie učebnice vytvára podmienky na plnenie jej základných funkcií
vo vyučovacom procese (tamtiež):
• poznávacia a systemizačná funkcia,
• upevňovacia a kontrolná funkcia,
• motivačná a sebavzdelávacia funkcia,
• koordinačná funkcia,
• rozvíjajúca a výchovná funkcia,
• orientačná funkcia (prostredníctvom obsahu, registrov a pod.).
Učebnice často dopĺňajú aj ďalšie materiály, napr. pracovné zošity, opakovacie príručky
k záverečným skúškam, učiteľské príručky a pod. Stále častejšie sa metodická podpora učebníc
presúva do online priestoru a tvoria ju aj rôzne interaktívne prvky. V predmete psychológia to žiaľ
nepatrí k štandardu. Napriek širokej ponuke učebníc psychológie (Príloha 14: Učebnice psychológie
pre stredné školy), nie je ponuka doplňujúcich učebných materiálov a metodickej podpory rozsiahla.
Ako ilustračný príklad uvádzame ukážku z pracovného zošita Psychológia (inter)aktívne (obr. 10).
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PSYCHOANALÝZA
(začiatok 20. storočia, Rakúsko)
„Obsahy nevedomia ovplyvňujú prežívanie a správanie.“
Zakladateľom psychoanalýzy bol .............................................. (1856-1939). Vyštudoval medicínu a svoju vedeckú dráhu začal

ako ................................. Za základné zdroje psychickej energie považoval pudy. Vytvoril
topografický

model

ľudskej

psychiky,

k .............................................., ktorý má tri vrstvy:

v ktorom

prirovnáva

psychiku

jedinca

A. ............................, teda to, čo si uvedomujeme – tu a teraz.

B. ............................., v ktorom sa nachádzajú informácie, ktoré nie sú aktuálne vo vedomí, no
môžeme si ich vybaviť. Jeho úlohou je tzv. .................................

C. ............................., ktoré slúži ako „sklad“ impulzov, vášní a nedostupných spomienok, ktoré
pôsobia na naše prežívanie a správanie.

V r. 1923 navrhol tzv. štrukturálny model psychiky, ktorý pozostáva z troch hlavných štruktúr:

A. ................ – najprimitívnejšia časť osobnosti, obsahuje základné biologické pudy a hľadá bezprostredné uspokojenie
potrieb. Riadi sa princípom .............................

B. .................. – má sebazáchovnú funkciu, pôsobí ako „manažér“
osobnosti, prostredník medzi A. a C. Riadi sa princípom
.................................

C. .......................... – je reprezentáciou hodnôt a morálky spoločnosti.
Tvorí akési svedomie jedinca a posudzuje, čo je dobré a čo nie.
Riadi sa princípom .........................

Za korunného princa psychoanalýzy sa považuje Švajčiar Carl Gustav Jung (1875-1961), ktorý napokon

nesúhlasil so sexuálne orientovanou Freudovou teóriou psychiky a navrhol vlastný model:
A.
B.
C.

Ego, ktoré sa riadi princípom reality a vedomia.

Osobné nevedomie, ktoré obsahuje skryté túžby, potlačené zážitky a pod.

Kolektívne nevedomie, ktoré obsahuje tzv. ARCHETYPY – vrodené vzorce imaginácie

a prežívania, v ktorých je zastúpená stáročiami budovaná skúsenosť ľudstva.

Okrem tohto modelu psychiky C. G. Jung prvýkrát použil aj pravdepodobne najznámejšie
základné typy osobnosti: INTROVERT a EXTROVERT.

Psychoanalytici a psychoanalytičky používajú metódy, ktorých cieľom je preniknúť do nevedomia klienta, porozumieť
jeho prežívaniu a správaniu prostredníctvom analýzy nevedomých procesov, psychodynamických konfliktov a pudov.
Ktoré sú to metódy a ako ich pomocou získavame obsahy z nevedomia?

1. ......................................................
2. ......................................................

3. ......................................................
4. ......................................................

5. ......................................................

6. ......................................................

Obr. 10 Ukážka z pracovného zošita Psychológia interaktívne (Sokolová et al., 2015)
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5.2.1 Metódy analýzy učebníc
Ponuka učebníc a doplnkových učebných materiálov na trhu narastá, okrem atraktívneho vzhľadu
a súladu s príslušnými pedagogickými dokumentmi by však učebnice mali mať aj vlastnosti, ktoré
zabezpečia ich optimálne využitie žiakmi (Janoušková, 2009). Pomôckou pri výbere vhodnej učebnice
môžu byť pre učiteľa aj výskumy kvality učebníc jednotlivých predmetov. Učebnice psychológie na
Slovensku doposiaľ neboli objektom detailnejšieho výskumu (s výnimkou čiastkových porovnaní
v diplomových prácach napr. Štefániková, 2009 alebo Struková, 2011). Preto pri charakteristike
metód analýzy učebníc vychádzame z hodnotenia učebníc iných predmetov alebo z výskumov
a hodnotení zahraničných učebníc psychológie. Pri výskumoch kvality učebníc sa spravidla kombinujú
viaceré metódy. Najčastejšie používanými metódami sú dotazníky, meranie didaktickej vybavenosti
učebníc, štatistické hodnotenie textových prvkov a náročnosti textu, obsahové analýzy
a experimentálne overovania.
Dotazníkmi pre učiteľov zisťujeme spätnú väzbu a spokojnosť učiteľov s danou učebnicou. Učitelia
hodnotia prítomnosť a kvalitu jednotlivých prvkov učebnice, patria k nim napr. výber učiva v zhode
s osnovami, systematickosť a prehľadnosť spracovania, jazyková a štylistická správnosť, miera
náročnosti textu, didaktická vybavenosť učebnice, spôsob prezentácie učiva a riadenia učenia a pod.,
prípadne uvádzajú nedostatky, chýbajúce komponenty a pod. Vo výskume PdF MU v Brne učitelia
navrhli optimalizovať učebnice v oblastiach, ktoré uvádzame v tabuľke 13.
Tab. 13 Optimalizácia učebníc (Skalková, 2007, s. 106)
Dôležitosť

Faktor optimalizácie učebníc

1

Zvýšenie motivácie žiakov, napr. prepojením na životnú prax.

2

Zníženie celkového množstva učiva.

3

Zvýšenie zrozumiteľnosti textu učebnice.

4

Zvýšenie proporcie názorného materiálu.

5

Zakomponovanie testov do učebníc.

6

Zvýšenie zaujímavosti a príťažlivosti učiva.

7

Zníženie počtu odborných pojmov a termínov.

8

Odlíšenie základného a rozširujúceho učiva.

9

Zvýšenie počtu otázok, úloh, cvičení.

10

Iné (napr. zaradenie opakovaní za kratšie časové úseky a pod.)

Meranie didaktickej vybavenosti učebníc je zamerané na zisťovanie prítomnosti didaktických
komponentov učebnice, ktoré určujú možnosti využitia učebnice v priamej výučbe alebo samostatnej
práci žiakov. Z prítomnosti jednotlivých komponentov získame koeficient didaktickej vybavenosti
učebnice. Komponenty možno rozdeliť do troch skupín (Janoušková, 2009):
• aparát prezentácie učiva,
• aparát riadiaci učenie,
• orientačný aparát.
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Štatistické metódy hodnotenia náročnosti textu vychádzajú zo štatistickej analýzy čitateľnosti
a náročnosti vybranej časti textu učebnice. Autori učebníc pre základné a stredné školy spravidla
nepoužívajú odborný jazyk danej vednej disciplíny, používajú na výklad tzv. „protojazyk“, ktorý je pre
žiakov zrozumiteľnejší. Pri hodnotení teda porovnávame matematicky vyjadrené indexy náročnosti,
hodnotiť možno syntaktickú a sémantickú náročnosť textu (Janoušková, 2009). Štatistických metód
hodnotenia textu je viacero (miera T, Fog Index, SMOG grading atď.), ich použitie závisí od jazyka
textu, najviac metód je zostavených pre texty v anglickom jazyku. M. Struková (2011) použila pri
hodnotení vybraných slovenských učebníc psychológie pre stredné školy metódu Cloze test
a Mistríkovu mieru zrozumiteľnosti textu. Texty vybranej trojice učebníc zodpovedali strednému až
vyššiemu stupňu náročnosti, čo možno považovať za neprimerané najmä pre nižšie ročníky stredných
odborných škôl.
Pri hodnotení kvality didaktického textu odporúča T. Jarvis (2006) kombinovať viaceré metódy.
Navrhuje hodnotiť formálnu stránku učebníc a didaktických textov v troch oblastiach: grafické
spracovanie, textové prvky a didaktická vybavenosť (tab. 13).
Tab. 14 Kritériá hodnotenia didaktických textov (Jarvis, 2006, p. 95)
Grafické prvky

Textové prvky

Didaktické
prvky

optimálna veľkosť
písma a
riadkovanie
optimálna
náročnosť
Fog Index* <12
kľúčové pojmy
zvýraznené v texte

text nie je zarovnaný

obrázky a schémy
priamo v texte

použitie podnadpisov použitie zhrnutí

kľúčové pojmy
predznačené
(v rámčekoch a pod.)

kľúčové pojmy
dostatočné
rozpracované

odkazy na
predchádzajúce
učivo
otázky a úlohy
k textu

(pozn.: *Fog Index = 0.4 x (počet slov/počet viet + 100 x (počet 3 a viac slabičných slov/počet slov). Ideálna hodnota
je FI je 7 – 8, text nad FI 12 je považovaný za ťažko čitateľný, hodnotenie vychádza z charakteristík textov
v anglickom jazyku. Viac na www.readability.info)

Obsahová analýza učebnice sa spravidla zameriava na obsah učiva, môže sa však týkať spôsobu
prezentácie vybraných fenoménov (napr. rodových stereotypov, náboženských tém a pod.). Pomerne
rozsiahlu porovnávaciu štúdiu učebníc základov psychológie realizovali v USA W. Weiten a R. Wight
(1992, cit. podľa Goss Lucas, 2008). Porovnávali obsah učebníc úvodných kurzov psychológie
z 90. rokov 20. storočia so staršími učebnicami a zistili, že zmeny nastali najmä v témach pociťovanie
a vnímanie, myslenie a reč a motivácia a emócie, ktorým je v novších učebniciach venovaný menší
priestor ako v starších textoch.
Z obsahovej analýzy pätnástich učebníc pedagogickej psychológie K. L. Yanowitz
a K. J. Weathersa (2004) vyplýva, že mužské postavy v učebniciach (na obrázkoch, v modelových
situáciách a pod.) sú častejšie prezentované ako nositelia negatívnych maskulínnych čŕt (napr.
agresivity). Autori predpokladajú, že táto situácia môže viesť k posilňovaniu rodových stereotypov
učiteľov pri riadení triedy, keď budú mať tendenciu považovať chlapcov častejšie za problematických
žiakov.
Podobné štúdie prenikajú hlbšie do učebných textov, pri hodnotení učebníc psychológie
považujeme obsahovú analýzu za vhodnú metódu práve vzhľadom na pomerne veľkú variabilitu
študijných odborov, v ktorých sa psychológia študuje.
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Experimentálne overovanie učebníc je v podstate pedagogickým experimentom, kde
v experimentálnej skupine (triede) pracujeme s overovanou učebnicou, v kontrolnej skupine sa
pracuje s pôvodným učebným materiálom. Môžeme porovnávať napr. učebné výsledky pred a po
používaní učebnice. V takom prípade sa pri overovaní používa štandardizovaný didaktický test (bližšie
v 8.3 Didaktické testy).
Slovenské a československé stredoškolské učebnice psychológie majú pomerne dlhú tradíciu.
Najmä učebnice pre odborné školy začali vychádzať spolu so zavádzaním povinných psychologických
disciplín vo vybraných učebných odboroch v 60. a 70. rokoch minulého storočia (napr. Klindová,
Rybárová: Vývinová psychológia pre 3. ročník pedagogických škôl alebo Koch & Matějček:
Psychologie a pedagogika dítěte pre 4. ročník stredných zdravotných škôl, odbor detská sestra).
V ostatných štyridsiatich rokoch boli vydané na Slovensku, resp. v Československu napriek pomerne
nízkej hodinovej dotácii predmetu psychológia viaceré učebnice psychológie pre rôzne študijné
odbory (Príloha 14: Učebnice psychológie pre stredné školy). Učitelia najmä na gymnáziách alebo
v študijných odboroch, kde je psychológia voliteľným či novo zavedeným predmetom však často
nepracujú s dostupnými učebnicami, tvoria a používajú vlastné texty, čerpajú z alternatívnych
učebných materiálov a iných zdrojov. Predpokladáme, že príčinu možno hľadať v obsahu učiva, príp.
v kvalite formálneho a didaktického spracovania učebníc. Podľa prieskumu skúseností študentov
Pedagogickej fakulty UK s vyučovaním psychológie na stredných školách, ktorý sme realizovali na
vzorke 148 študentov a študentiek prvých ročníkov rôznych študijných programov, 30 % študentov
v rámci svojho stredoškolského štúdia absolvovalo samostatný predmet psychológia. Z nich až 61 %
uviedlo, že učitelia psychológie pri práci na hodinách nepoužívali žiadnu z dostupných učebníc,
vychádzali z vlastných materiálov, poznámky dávali žiakom v papierovej alebo elektronickej podobe,
príp. ich diktovali na hodinách.

5.3 Práca s autentickým textom vo vyučovaní psychológie
Pôvodné odborné a beletristické texty sú cenným zdrojom poznatkov nielen pre žiakov
psychológie, ale aj pre odborníkov. Prostredníctvom vhodne zvolených textov môže učiteľ
psychológie žiakom priblížiť rôzne psychologické disciplíny a oblasti výskumu, poukázať na aplikáciu
psychologických poznatkov v praxi, dokumentovať psychologickú kauzalitu a najmä podporiť
porozumenie psychologických fenoménov v širšom kontexte. „Diela ‚znalcov ľudskej duše‘ (Balzac,
Čechov, Čapek, Moliére, Dostojevskij, Shakespeare a iných) možno v istom zmysle považovať za
‚čítanku psychológie osobnosti‘“ (Matúšová, cit. podľa Šipöczová, 1983, s. 157). Pri práci s literárnymi,
odbornými a popularizačnými textami sa uplatňujú aj medzipredmetové vzťahy (literatúra, história,
filozofia, občianska náuka, cudzie jazyky, mediálna výchova a prierezové témy).
V predmete psychológia môžeme čerpať nielen z vedeckých, ale aj ďalších autentických zdrojov:
• pasáže z odborných a vedeckých psychologických monografií,
• vedecké a odborné články, výskumné štúdie,
• pasáže z populárno-náučných monografií,
• populárno-náučné články,
• publicistické a spravodajské články,
• literárne diela alebo ich časti,
• biografie osobností.
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Pri voľbe doplnkových textov treba vychádzať z didaktických zásad, najmä zásady primeranosti
a postupnosti, teda voliť texty obsahovo a jazykovo primerané veku a úrovni poznatkov žiakov a na
základe zhodnotenia výstupov žiakov postupne náročnosť textov zvyšovať. Podľa potreby môžeme
texty pre didaktické účely upraviť (preložiť, skrátiť, zmeniť grafickú úpravu, pridať obrázky, schémy
a pod.) Pri práci s autentickým textom je potrebné stanoviť si vopred cieľ, metódy práce s textom
a žiacke výstupy, t. j. ako majú žiaci s textom pracovať a akým spôsobom prezentovať svoje výstupy.
Cieľom práce s autentickým textom na hodinách psychológie môže byť napr.:
• rozšírenie základného učiva, získavanie doplnkových informácií,
• rozvoj kritického myslenia (napr. prostredníctvom konfrontácie alternatívnych výskumných
prístupov vo výskumných štúdiách),
• rozvoj komunikačných kompetencií (napr. argumentácie),
• formovanie názorov, postojov, hodnôt,
• rozvíjanie stratégií učenia (stratégie práce s textom, analýza rôznych druhov autentických textov,
metódy rýchleho čítania, vyhľadávania kľúčových informácií v textoch a pod.),
• zdôraznenie významu pôvodných textov ako zdroja poznatkov,
• príprava na ďalšie štúdium.
Jednou z najznámejších metód zameraných na zlepšenie schopnosti študovať a zapamätať si
učebný materiál z písaného textu je metóda PQRST (sprac. podľa Atkinson, 2003):
P (Preview, prehľad) – rýchle čítanie a získanie prehľadu o hlavných témach a častiach študovaného
materiálu a jeho organizácii.
Q (Question, otázka) – čítanie názvov kapitoly/podkapitol a formulovanie otázok z názvov.
R (Read, čítanie) – čítanie textu a hľadanie odpovedí na otázky.
S (Self-recitation, opakovanie) – vybavovanie myšlienok z textu a preformulovanie myšlienok
vlastnými slovami.
T (Test, skúška) – zopakovanie obsahu textu.
Ďalšou metódu, ktorá podporuje kritické čítanie je metóda známa pod akronymom INSERT
(interactive noting system for effective reading and thinking, alebo interaktívny poznámkový systém
pre efektívne čítanie a myslenie). Pri čítaní textu si informácie v texte označujeme nasledujúcimi
znamienkami (podľa Zormanová, 2012):
 - informácia, ktorú som vedel/a,
+ - informácia, ktorá je pre mňa nová,
- informácia, myšlienka, s ktorou nesúhlasím,
? - informácia, o ktorej sa chcem dozvedieť viac.
Súčasťou práce s autentickým textom je aj konkrétny výstup, ktorý by mal slúžiť ako spätná väzba
pre učiteľa, či bol naplnený cieľ práce s textom. Žiacke výstupy umožňujú aj hlbšiu analýzu textu,
rozvíjanie zručností práce s textom a vytvárajú priestor na overenie porozumenia čítaného textu.
Striedanie rôznych foriem výstupov zvyšuje motiváciu žiakov a pomáha rozvíjaniu rôznych štýlov
učenia a stratégií práce s textom. Výstupom môže byť:
• frontálna diskusia (voľná/štruktúrovaná),
• diskusia v malých skupinách,
• písomná esej, úvaha,
• odpovede na otvorené otázky (zamerané na kognitívnu alebo afektívnu oblasť),
• kvíz s možnosťami výberu,
• komparácia, kritická analýza.
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Ukážka použitia autentického textu vo vyučovaní psychológie:
Žiaci si prečítajú výber z textu o troch významných psychologických výskumoch (Milgram: štúdia
poslušnosti, Darley a Latané: difúzia zodpovednosti a Zimbardo: väzenský experiment)
Zdroj: KUBOVÁ, E. (2009). Jsme schopni zabít na povel? Nejzajímavější psychologické experimenty 20.
století. Psychologie dnes, únor 2009, 52 – 55.
Námety na výstupy:
Esej, úvaha o niektorom ďalšom známom psychologickom experimente.
Skupinová diskusia na základe niekoľkých otvorených otázok k prečítanému textu.
Test s otázkami typu áno/nie alebo s možnosťami výberu.
Kritická analýza etických aspektov psychologického výskumu s diskusiou (pozri ďalej).
Kritická analýza:
Etické aspekty výskumných štúdií v psychológii
Zhodnoťte, nakoľko prezentované výskumy rešpektujú všeobecne akceptované odporúčania pre etický
výskum podľa Britskej psychologickej spoločnosti:
Milgram:
štúdia poslušnosti

Darley a Latané:
difúzia zodpovednosti

Zimbardo: väzenský
experiment

Zavádzanie účastníkov
výskumu
Informovaný súhlas

Ochrana účastníkov pred
následkami účasti vo
výskume
Právo opustiť výskum

Ochrana osobných údajov

Debriefing

Žiaci uvedú, či bol daný etický aspekt naplnený celkovo, čiastočne alebo vôbec, príp. uvedú, že nie
je možné na základe predloženého textu daný aspekt posúdiť. Kritická analýza môže byť podnetom
pre ďalšiu diskusiu o etike v psychologickom výskume, príp. v psychologickej praxi.
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5.4 Digitálne technológie vo vyučovaní psychológie
Dvadsiate prvé storočie prináša rýchly rozvoj technologických možností – zariadení, aplikácií či
možností komunikácie. Mnohé z nich možno efektívne využiť vo vyučovaní psychológie. Digitálne
technológie sa stávajú bežnou súčasťou života, preto by sa im nemali učitelia vyhýbať. Rozhodne by
však ich používanie nemalo nahrádzať v plnom rozsahu prezenčný výklad učiteľa, aktivizujúce metódy
a sociálnu interakciu na hodinách psychológie. M. Jarvis (2011) uvádza päť výhod, ktoré zavedenie
digitálnych technológií do výučby psychológie prináša:
• úsporu času a prostriedkov,
• zaujatie, zaangažovanie žiakov prostredníctvom atraktívnych materiálov,
• rozvoj zručností pre život, rozvíjanie všeobecnej počítačovej a informačnej gramotnosti,
• úspešnosť žiakov, dosahovanie lepších výsledkov pri výučbe s podporou technológií (v tejto oblasti
však stále chýbajú komplexné longitudinálne výskumné dáta, ktoré by aj v kontexte nášho
školského systému uvedenú hypotézu podporili, pozn. aut.),
• inklúziu, elektronické materiály majú potenciál kompenzovať, resp. robia vyučovanie
kompatibilným s možnosťami žiakov s rôznymi druhmi špecifických vzdelávacích potrieb.
Výskumy edukačného efektu, prínosu informačno-komunikačných technológií do procesov učenia
a vyučovania, nehovoria vždy jednoznačne v prospech masívneho zavádzania technológií do týchto
procesov (pozri napr. Masaryk et al., 2018). Popri spomínaných výhodách, napr. J. Škoda a P. Doulík
(2011) upozorňujú, že multitasking spojený s častým striedaním činností, prenášaním pozornosti,
typickým okrem iného pre učenie prostredníctvom digitálnych technológií a prácu s počítačom či
dotykovými zariadeniami, zhoršuje zapamätávanie a tým znižuje efektivitu učenia.
Z nášho prieskumu výstupov z pedagogickej praxe študentov učiteľstva psychológie vyplýva, že
učitelia psychológie najčastejšie používajú rôzne digitalizované učebné materiály a ich
sprostredkovanie pomocou digitálnych technológií:
• internetové zdroje (námety na aktivity, učebné texty a pod.),
• tvorbu a sprístupňovanie učebných textov pre žiakov prostredníctvom internetu,
• prezentácie v prostredí PowerPoint,
• voľne dostupné on-line videá.
Pandémia ochorenia COVID-19 v rokoch 2020 a 2021 zásadne zmenila pohľad na používanie
digitálnych technológií v triede a to nielen v predmetoch, kde mali technológie dovtedy svoje pevné
miesto, ale aj v predmetoch zameraných na humanitné a spoločenské vedy či osobnostný a sociálny
rozvoj. Kompetencie učiteľov spojené s používaním digitálnych technológií v prezenčnej, dištančnej
aj hybridnej forme výučby sa ukázali ako kľúčové (návrh kompetenčného modelu vypracovaného pre
potreby prípravy učiteľov psychológie uvádzame v tab. 15).
Z prieskumu skúseností s výučbou psychológie počas prvej vlny pandémie COVID-19 v Európe
vyplýva, že sa učitelia psychológie na stredných aj vysokých školách pomerne rýchlo adaptovali na
nové podmienky, používali rôzne druhy aplikácií na synchrónnu aj asynchrónnu formu dištančnej
výučby. Ako bariéru vyučovania psychológie v dištančnej forme vnímali učitelia psychológie najmä
zvýšenú pracovnú záťaž, nedostatok motivácie študentov v online priestore, ale taktiež nedostatok
vhodných materiálov pre dištančnú výučbu, problémy s etickým použitím rôznych typov materiálov
online (napr. z dôvodu autorských práv či citlivosti obsahu, ochrane osobných údajov cvičných
prípadov a pod.) a tiež chýbajúci osobný kontakt so študentmi a žiakmi, ktorý narušoval dynamiku
a zážitok psychologického bezpečia v online učebných skupinách (Sokolová et al., 2021, online first).
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Tab. 15 Kompetencie pri používaní digitálnych technológií (publikované aj v Sokolová, 2021a)
Kompetencia
Používanie
edukačného
hardvéru

Úroveň 1
Dokážem samostatne
používať bežne dostupný
edukačný hardvér.
S novými funkciami
hardvéru sa oboznámim
ľahko, rýchlo
a samostatne.

Používanie
edukačného
softvéru

Dokážem samostatne
používať bežne dostupný
edukačný softvér.
S novými funkciami
softvéru sa oboznámim
ľahko, rýchlo
a samostatne.

Výber technológií
s ohľadom na
didaktickú analýzu
učiva

Pri výbere technológií
postupujem samostatne,
viem sa rozhodnúť na
základe špecifík učiva aj
danej cieľovej skupiny.
Pri príprave technológií
na výučbu postupujem
samostatne, viem si
nastaviť všetky potrebné
parametre hardvéru aj
softvéru.

Príprava
technológií na
výučbu

Tvorba scenára
vyučovacej hodiny
s podporou
digitálnych
technológií

Vyučovaciu hodinu
s podporou digitálnych
technológií viem
naplánovať samostatne,
viem optimálne nastaviť
časový harmonogram.

Riadenie
vyučovacej hodiny
s podporou
digitálnych
technológií
Riešenie
problémov počas
vyučovania
s podporou
digitálnych
technológií

Vyučovaciu hodinu
s podporou digitálnych
technológií viem viesť
samostatne.

Zhodnotenie
vyučovacej hodiny
s podporou
digitálnych
technológií

Úroveň 2
Pri používaní
edukačného hardvéru
potrebujem niekedy
pomoc skúsenejšieho
kolegu. Nové funkcie
hardvéru niekedy
potrebujem vysvetliť
alebo ukázať.
Pri používaní
edukačného softvéru
potrebujem niekedy
pomoc skúsenejšieho
kolegu. Nové funkcie
softvéru niekedy
potrebujem vysvetliť
alebo ukázať.
Pri výbere technológií sa
potrebujem niekedy
poradiť, konzultujem
svoj výber so
skúsenejšími kolegami.
Pri príprave technológií
niekedy potrebujem
pomoc skúsenejšieho
kolegu, neviem si vždy
nastaviť potrebné
parametre hardvéru aj
softvéru.
Vyučovaciu hodinu
s podporou digitálnych
technológií konzultujem
so skúsenejším kolegom,
niekedy neviem nastaviť
časový harmonogram.

Úroveň 3
Pri používaní
edukačného hardvéru si
nie som istý/á. Cítim sa
istejšie, keď mi niekto
zariadenia nastaví. Nové
funkcie hardvéru ma
zneisťujú, potrebujem
ich väčšinou vysvetliť.
Pri používaní
edukačného softvéru si
nie som istý/á. Cítim sa
istejšie, keď mi softvér
niekto nastaví. Nové
funkcie softvéru ma
zneisťujú, potrebujem
ich väčšinou vysvetliť.
Pri výbere sa spolieham
na radu iných, neviem sa
rozhodnúť, aká
technológia je primeraná
pre danú tému a vek.
Pri príprave technológií
na výučbu sa spolieham
na iných, neviem si
sám/sama nastaviť
potrebné parametre
hardvéru aj softvéru.

Počas vyučovacej hodiny
s podporou digitálnych
technológií viem
flexibilne reagovať na
vzniknuté problémy
a viem ich samostatne
vyriešiť.

Vyučovaciu hodinu
s podporou digitálnych
technológií radšej
vediem v tandeme so
skúsenejším kolegom.
Počas vyučovacej hodiny
s podporou digitálnych
technológií sa niekedy
pri problémoch radšej
obrátim na kolegov. Nie
všetky problémy si
trúfam riešiť sám/sama.

Vyučovaciu hodinu
s podporou digitálnych
technológií neviem
naplánovať samostatne,
odhad časových relácií
pri práci s technológiami
mi robí ťažkosti.
Vyučovaciu hodinu
s podporou digitálnych
technológií sa obávam
samostatne viesť, ešte
nezvládam.
Počas vyučovacej hodiny
s podporou digitálnych
technológií sa pri
problémoch radšej
obrátim na skúsenejších
kolegov, nie som istý/á
správnym riešením.

Viem samostatne
vyhodnotiť silné a slabé
stránky vyučovacej
hodiny s podporou
digitálnych technológií.

Niektoré silné a slabé
stránky vyučovacej
hodiny s podporou
digitálnych technológií
viem vyhodnotiť.

Silné a slabé stránky
realizovanej vyučovacej
hodiny s podporou
digitálnych technológií
neviem vyhodnotiť.
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5.4.1 Hardvérové zázemie pre vyučovanie psychológie 1
Prezenčná výučba psychológie s podporou digitálnych technológií si vyžaduje vytvorenie
hardvérového a softvérového zázemia výučby. V tejto kapitole ponúkame niekoľko príkladov
hardvérových riešení, ktoré možno využiť pri vyučovaní psychológie.
Počítačová/tabletová učebňa - výučba s digitálnymi technológiami často prebieha v špecializovaných
počítačových alebo tabletových učebniach. Ich výhodou je, že technológie nie je potrebné prenášať
do tried a každý žiak môže pracovať s technológiou samostatne, príp. vo dvojici. Negatívom môže byť
dostupnosť a kapacita týchto učební. Taktiež priestorová dispozícia takejto učebne vždy neumožňuje
používať rôznorodé metódy pri práci s technológiami (napr. skupinovú prácu).
Prezentačná technológia v kmeňovej triede (dataprojektor, dotykový displej, interaktívna tabuľa) mnohé kmeňové triedy v školách sú dnes vybavené prezentačnou technikou, v závislosti od typu
zariadenia (dotykový displej, interaktívna tabuľa) možno tieto využiť okrem zobrazovania
rôznorodého materiálu aj k interakcii v triede. Nevýhodou je prevládajúci frontálny spôsob
vyučovania.
Mobilná tabletová učebňa, tzv. mobilná IT učebňa zahŕňa nabíjaciu stanicu obvykle v podobe skrinky,
v ktorej sú umiestnené školské notebooky alebo tablety, ktoré môže učiteľ relatívne jednoducho
premiestňovať z triedy do triedy. Výhodou je flexibilná organizácia vyučovacej hodiny, kde môžu vo
svojej kmeňovej triede žiaci pracovať s technológiami veľmi variabilne. Problematická môže byť
dostupnosť takýchto učební, ich údržba, distribúcia do tried, prípadne aj pripojenie na internet
v jednotlivých triedach.
Vlastné žiacke zariadenia (BYOD) – skratka BYOD (Bring your own device) znamená „prines si vlastné
zariadenie“. Tento spôsob používania technológií má výhodu v tom, že žiak svoje zariadenie pozná,
vie s ním pracovať a môže na rovnakej platforme pracovať doma aj v škole. Okrem finančnej
náročnosti (nie každá rodina si môže dovoliť poskytnúť dieťaťu vlastné zariadenie) a rizika poškodenia
zariadení, môže byť problémom technické a softvérové zosúladenie zariadení pre vyučovacie potreby
a taktiež ich pripájanie k školskej internetovej sieti.
Hlasovacie zariadenia - hlasovacie zariadenia alebo tzv. klikery sú jednoduchšou alternatívou
mobilnej počítačovej učebne. Ide o zaradenia, ktoré pripomínajú diaľkové ovládače, ktoré môžu byť
pripojené na internet alebo na lokálnu sieť. Umožňujú jednoduchú interakciu na hodine v podobe
kvízov, hlasovaní a pod. Okrem jednoduchšej manipulácie je ich výhodou aj možnosť fungovania bez
internetového pripojenia v rámci lokálnej siete.
Vizualizér - zariadenie, ktoré funguje na podobnom princípe ako spätný projektor, umožňuje snímať
napr. text z učebnice a premietať ho cez dataprojektor. Takto možno napr. prezentovať žiacke práce,
ale aj rôzne pomôcky, testové materiály a pod. Tie možno zobrazovať zväčšené, fotografovať či
nahrávať prácu s nimi ako videozáznam, čo môžu učitelia využiť pri tvorbe učebných materiálov alebo
žiaci pri prezentácii projektov.
Digitálne laboratóriá - môžu byť plne online (napr. laboratóriá kognitívnych procesov) alebo môže ísť
o prenosné laboratóriá s rôznymi sondami a meračmi, z ktorých možno dáta prenášať do počítača
a ďalej spracovávať. Majú široké využitie v rámci rôznych predmetov a medzipredmetových projektov.

1

sprac. a upr. podľa Sokolová, 2021a.
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5.4.2 Digitálne materiály a aplikácie vo vyučovaní psychológie
5.4.2.1 Prezentácie
Štýl a prehľadnosť učiteľovho výkladu a poznámok k učivu sú obrazom didaktickej analýzy učiva.
Prostredníctvom systému „poznámok“ učiteľ žiakov učí ako organizovať, triediť poznatky.
V súčasnosti učitelia stále častejšie využívajú ako alternatívu písania poznámok na tabuľu vopred
pripravené elektronické prezentácie s rôznou softvérovou podporou (PowerPoint, Prezi a pod.). Za
ich výhody sa považuje najmä:
• väčšia prehľadnosť a vizuálna atraktivita,
• možnosť integrovať rôznorodý obrazový a audiovizuálny materiál a on-line zdroje,
• učiteľ si môže prezentáciu vopred pripraviť, počas výkladu mu potom slúži ako oporná
štruktúra, osnova vyučovacej hodiny, čo oceňujú najmä začínajúci učitelia,
• výklad kombinovaný s prezentáciou zohľadňuje požiadavky rôznych preferencií pri učení,
• prezentácie v porovnaní s diktovaním alebo písaním poznámok na tabuľu šetria pri výklade čas.
V súvislosti so zvyšujúcou sa dostupnosťou digitálnych technológií a s nárastom používania
elektronických prezentácií na všetkých stupňoch vzdelávania sa stále viac hovorí aj o ich efektivite
a celkovom vplyve na vyučovací proces. Podľa R. J. Craiga a J. H. Amernica (2006) môže mať aj viaceré
nevýhody, používanie prezentácií môže napr. znižovať dynamiku výkladu aj aktivitu žiakov. Žiaci ich
spravidla hodnotia ako atraktívne a zábavné, no výzvou vzdelávania v 21. storočí nie je zabávať žiakov,
ale zlepšovať a facilitovať procesy učenia (Szabo & Hastings, 2000; Craig & Amernic, 2006). Podľa
S. Goss Lucas (2008) výhody prezentácií nepresahujú výhody bežného výkladu s použitím tabule.
Hlavnou nevýhodou je rýchlosť prezentácie, žiakom robí ťažkosti sledovať výklad a súčasne zachytiť
poznámky. Prezentácie strácajú význam, ak len kopírujú text z učebnice, príp. ak kvalita ich
grafického spracovania prevyšuje kvalitu ich obsahu.

5.4.2.2 Video a interaktívne programy
Vyučovanie psychológie by malo reflektovať aktuálne trendy v spoločnosti. Súčasná kultúra
prezentovaná vo filmovom umení môže priblížiť niektoré psychologické fenomény. Filmy
a interaktívne programy sú navyše obohatením vyučovacích hodín a majú motivačný charakter.
Informačno-komunikačné technológie umožňujú zaradenie ukážok, animácií a appletov do
prezentácií a projekciu filmov, videoukážok a interaktívnych programov s bežným počítačovým
vybavením (notebook s reproduktormi a projektor), čo učiteľovi uľahčuje ich použitie.
R. J. Green (2005) uvádza tri dôvody prečo použiť filmy a filmové ukážky ako učebné pomôcky
v psychológii:
• sú alternatívnym materiálom, ktorý môže doplniť ostatné učebné pomôcky,
• približujú psychologický materiál každodennému životu,
• pomáhajú rozvíjaniu kritického myslenia.
Popri celovečerných filmoch majú učitelia k dispozícii aj dokumentárne filmy, mnohé z nich
vytvorené špecificky pre vyučovanie psychológie.
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Interaktívne edukačné programy sú obľúbenou pomôckou vo viacerých vyučovacích predmetoch,
zväčša sú zaznamenané na CD-ROM v podobe interaktívnych encyklopédií, ktoré kombinujú textové,
obrazové a zvukové informácie s interaktívnymi cvičeniami, textami atď. Podobné projekty pre
vyučovanie psychológie u nás nie sú dostupné, ani v zahraničí nie je komplexných edukačných
softvérov pre psychológiu veľa. Viaceré portály venované psychológii a príbuzným vedám však
ponúkajú voľne dostupné tzv. applety, programy, ktoré možno spustiť priamo z webovej stránky
a ktoré simulujú rôzne psychologické javy, experimenty, cvičenia a pod.

5.4.2.3 Elektronické učebné texty
Rýchlosť a dostupnosť učebných materiálov a poznámok prostredníctvom internetu robí
z elektronických učebných textov preferovanú učebnú pomôcku najmä medzi žiakmi. Pre učiteľov
znamená tento spôsob sprístupňovania vlastných materiálov alebo odkazov na iné zdroje najmä
úsporu času počas vyučovacích hodín. Úskalím môže byť rôzna úroveň počítačovej gramotnosti
žiakov aj pedagógov (Campbell, 2005) a taktiež pravidelný prístup k internetu (Beaman & Harvey,
2005).
Žiaci často využívajú dostupné zdroje pri písaní prác, projektov alebo ako doplnok k odporúčaným
študijným materiálom. Nevýhodou využívania verejných učebných a ďalších zdrojov je aj sporná
kvalita internetového zdroja. Na internete môže publikovať každý, mnohé uverejnené texty sú
plagiáty, obsahujú nepresné alebo nepravdivé informácie, príp. porušujú autorské práva, pretože sú
zverejňované bez vedomia a súhlasu autora. Aj preto B. Dietz-Uhler (2003) odporúča zahrnúť do
úvodu do predmetu psychológie cvičenia zamerané na kritické hodnotenie kvality on-line zdrojov.
Vychádza pritom z piatich kritérií (Beck, 1997, cit. podľa Dietz-Uhler, 2003):
• presnosť – Je informácia spoľahlivá a správna? Je na stránke uvedený recenzent alebo iná osoba
zodpovedná za obsah stránky?
• autorizácia – Je uvedený autor textu? Kto je autor, je uvedená aj jeho odbornosť? Kto je majiteľom
stránky?
• objektivita – Nezavádza obsah a dizajn stránky k jednostrannému nazeraniu na zverejnený obsah?
Nie je súčasťou textu reklama?
• aktuálnosť – Je text datovaný?
• pokrytie problematiky – Aký je rozsah a hĺbka pokrytia danej témy? Nie sú informácie všeobecné,
povrchné, všeobecne dostupné?

5.4.2.4 Testovacie a kvízové aplikácie
Testovacie a kvízové aplikácie sú jednou z možností ako overovať vedomosti, spôsobilosti
a postoje žiakov v dištančnej aj prezenčnej výučbe. V porovnaní s tlačenými testami má táto forma
niekoľko výhod. V prvom rade je to ekonomickosť, jednoduchá a intuitívna tvorba testu, možnosť
uloženia testu on-line a dostupnosť kdekoľvek, v prípade niektorých aplikácií okamžitá spätná väzba
pre žiaka aj učiteľa, štatistické vyhodnotenie a ďalšie. Vo výučbe psychológie možno on-line
testovanie použiť aj ako ukážku rôznych psychologických výskumných a diagnostických testov
a dotazníkov.
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Online testy a kvízy možno vytvárať v rôznych aplikáciách:
• MS Forms
• Google Forms
• www.kahoot.com
• www.socrative.com
• www.quizizz.com
• www.gimkit.com
• www.quizalize.com
• www.quizlet.com

5.4.2.5 Hlasovacie a interaktívne aplikácie
Hlasovacie a interaktívne aplikácie možno využiť pri prezenčnej aj dištančnej výučbe. K ich
výhodám patrí okamžitá odozva od všetkých žiakov a možnosť odpovedať anonymne, čo zvyšuje
ochotu zapojiť sa aj u tých žiakov, ktorí sú hanblivejší či menej aktívni. Aplikácie umožňujú rôzne
formy zobrazovania výsledkov v reálnom čase. Tým učiteľ šetrí čas a súčasne môže uplatňovať etické
zásady, pretože odpovede sú anonymné. Výsledky hlasovaní možno archivovať a porovnávať medzi
skupinami alebo v rôznych fázach vyučovacej hodiny alebo školského roka (napr. hodnotenie mýtov
v psychológii pred a po premietaní videa k danej téme a pod.).
Vybrané hlasovacie aplikácie:
• www.mentimeter.com
• www.ahaslides.com
• www.sli.do
• www.voxvote.com
• www.polleverywhere.com
Interaktívne aplikácie umožňujú vytváranie rôznych hier, cvičení a učebných úloh určených na
individuálne precvičovanie učiva alebo prácu v skupinách v rámci dištančnej alebo prezenčnej výučby.
Okrem gamifikačných prvkov, ktoré zvyšujú motiváciu zapájať sa aktívne do učebných úloh, patrí
k výhodám týchto aplikácií aktívne precvičovanie učiva v rôznych súvislostiach, možnosť zaradiť ich
v dištančnej aj prezenčnej forme výučby, individuálne aj skupinovo, čím sa zvyšuje interaktivita
vyučovania.
Vybrané aplikácie na tvorbu interaktívnych cvičení a učebných úloh:
• www.toglic.sk
• www.flippity.net
• www.learninapps.org
• https://h5p.org/
• www.educaplay.com
• www.wordwall.net
• www.genial.ly
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5.4.4 Digitálne technológie a žiacke práce zo psychológie
Digitálne technológie uľahčujú úpravu textov prác a sprístupňujú aj mnohé odborné zdroje.
Prostredníctvom internetu môžu žiaci okrem vyhľadávania fulltextových informácií využívať aj on-line
databázy prameňov zo psychologických a príbuzných disciplín (napr. PsychINFO, PSYNDEX,
PsycArticles, Eric, Medline a iné), zapájať sa do on-line žiackych konferencií alebo získavať údaje do
svojich výskumných prác a projektov prostredníctvom on-line dotazníkov. Ďalšou výhodou je
využívanie štatistického softvéru.
Objavuje sa otázka, či tieto výhody nevedú k znižovaniu kvality žiackych prác v porovnaní
s využívaním tradičných informačných zdrojov. J. Hartley (2001) na základe niekoľkoročného
hodnotenia žiackych prác zo psychológie v univerzitných prípravných kurzoch dospel k záveru, že
kvalita žiackych prác používaním technológií neklesá, naopak autor poukazuje na určité zlepšenie.
Index čitateľnosti prác sa v porovnaní so 70. a 80. rokmi 20. storočia zvýšil. Podľa tohto výskumu
digitálne technológie facilitujú akademické písanie.
Netreba však zabúdať už v stredoškolskej výučbe psychológie na budovanie a rozvíjanie tzv.
akademickej integrity. Žiaci by mali byť systematicky vedení ku korektnému citovaniu zdrojov
a taktiež ku kritickému zvažovaniu výberu vhodných, kvalitných zdrojov svojich prác. V psychológii aj
ďalších spoločenských vedách patrí k bežnej praxi študentského a akademického písania a citovania
zdrojov citačný štandard Americkej psychologickej asociácie APA, ktorý bol v roku 2020 vydaný
v siedmej edícii (Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition
(2020) (apa.org)). Žiakom a študentom môže ako užitočná pomôcka pri písaní rôznych seminárnych
prác poslúžiť aj vzorová študentská práca vypracovaná podľa manuálu APA 7 (Sample Annotated
Student Paper in APA Style).

5.5 Špeciálne pomôcky na výučbu psychológie
Za špeciálne pomôcky v predmete psychológia môžeme považovať najmä výskumné
a diagnostické psychologické nástroje:
Psychologické laboratóriá nepatria k bežnému vybaveniu stredných škôl, v minulosti bývali
dostupné skôr na univerzitách a ďalších vedeckých alebo klinických pracoviskách, kde by ich mohli
žiaci navštíviť v rámci exkurzie. Súčasný technický pokrok však umožňuje realizovať niektoré
psychologické experimenty a demonštrácie s bežne dostupným počítačovým vybavením aj
v prostredí školy. V súčasnosti ponúkajú viaceré zahraničné vydavateľstvá v rámci on-line podpory
vzdelávacieho obsahu aj tzv. on-line psychologické laboratóriá.
Originálne psychodiagnostické metodiky, najmä štandardizované testy a dotazníky sú pre
žiakov atraktívnou učebnou pomôckou. Učiteľ by však mal ich aplikáciu na didaktické účely citlivo
zvažovať a prehodnotiť viaceré aspekty ich použitia:
• Je učiteľ oprávnený používať danú metodiku?
Hoci u nás zatiaľ nie je všeobecne prijímaná kategorizácia psychodiagnostických nástrojov, mnohé
z nich by mali používať len psychológovia – absolventi jednoodborového štúdia psychológie.
Používanie niektorých metodík je dokonca viazané na osobitný tréning a podmienené získaním
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osvedčenia. Neoprávnené a neodborné použitie takýchto testov je nezákonné a môže viesť
k nesprávnej interpretácii a poškodeniu žiakov.
• Nevedie didaktické použitie diagnostickej metodiky k jej znehodnocovaniu?
Štandardizácia testu je časovo, odborne i finančne náročný proces. Neodborné použitie,
zverejňovanie a kopírovanie týchto metodík vedie ich k znehodnoteniu. Napríklad zácvik do testov
inteligencie či odhaľovanie princípov zostavovania osobnostných dotazníkov môže viesť k tomu, že
pri neskoršom diagnostickom použití metodiky získame skreslené výsledky.
• Je použitie metodiky vhodné, primerané?
Primeranosť použitia psychodiagnostických metodík môžeme posudzovať z hľadiska cieľa, obsahu
učiva, časovej dotácie či konkrétnej cieľovej skupiny a jej špecifík. V niektorých prípadoch je
vhodnejšie použiť metodiku len ako ukážku, neabsolvovať celú administráciu, ktorá najmä pri testoch
intelektových schopností býva časovo náročná.
• Dokáže učiteľ zabezpečiť etické použitie danej metodiky?
Aj v prípade, že má učiteľ psychologické vzdelanie, príp. aj prax v oblasti poradenstva
a diagnostiky, môže didaktické použitie psychodiagnostických metód prinášať niektoré etické
úskalia. Ak sa rozhodneme pre kompletnú administráciu testu či dotazníka, mali by sme zvážiť,
nakoľko je vhodné, aby vyhodnotenie robili žiaci samostatne (časové hľadisko, možnosť chyby
a následnej nesprávnej interpretácie) alebo aby vyhodnotenie urobil učiteľ (tu sa vynára otázka
etického narábania s výsledkami a ich oznámenia žiakom). V oboch prípadoch je nevyhnutné
dôsledne žiakov oboznámiť s možnými interpretáciami, príčinami príp. skreslenia výsledkov
a zdôrazniť didaktický účel administrácie metodiky, ktorý sa často líši od diagnostického, príp.
výskumného použitia.
Bežne dostupné dotazníky a testy, ktoré sú vydané ako súčasť rôznych publikácií alebo dostupné
on-line na internete sú na didaktické účely vhodnejšie. Ich zverejnením autori predpokladajú, že ich
budú používať aj laici, riziko poškodenia žiakov nesprávnou interpretáciou by sa tak malo
minimalizovať. Napriek tomu je stále namieste otázka etického narábania s týmito metódami. Učiteľ
by mal riadne vysvetliť použitie metodiky a korektne pracovať so získanými výsledkami (pozri kap.
2.4). Najmä pri dotazníkoch a testoch dostupných na internete je často sporná aj kvalita zdroja, ktorú
by si mal učiteľ, pokiaľ je to možné, overiť. Používanie ukážok dotazníkov z populárnych časopisov
a internetu však vytvára priestor na kritické zhodnotenie týchto nástrojov, ich konfrontáciu
s originálnymi metodikami a pod., takže pri vhodnom použití môžu byť pre vyučovanie psychológie
prínosom.
Cennou učebnou pomôckou učiteľa psychológie sú súbory aktivít pre vyučovanie psychológie.
V zahraničí sa vydávajú aj v knižnej alebo elektronickej podobe, príp. sú súčasťou internetových
portálov venovaných vyučovaniu psychológie. V súčasnosti možno viaceré podobné súbory
materiálov nájsť napr. na stránkach učiteľských komunít a združení. Súbory aktivít (učiteľské portfóliá,
pozri v kapitole 4.4 Príprava a plánovanie vyučovacej hodiny) môžu obsahovať:
• námety na štruktúrované psychologické hry,
• námety na tvorivé a problémové otázky a úlohy,
• didaktické experimenty a demonštrácie,
• námety do diskusie (výsledky výskumov, zaujímavé výroky a pod.),
• textové materiály s úlohami a otázkami,
• psychologické testy a dotazníky, s ktorými môže učiteľ pracovať priamo na hodine,
• didaktické testy k jednotlivým témam,
• obrázky, videá.
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6 Metódy vyučovania psychológie
●
výber vyučovacích metód
●
klasifikácie didaktických metód
●
tradičné a aktivizujúce metódy
●
metódy vyučovania psychológie

73

Lenka Sokolová

Didaktika psychológie

Didaktická metóda je základným nástrojom práce učiteľa. Je to spôsob, prostredníctvom ktorého
dosahujeme výchovno-vzdelávacie ciele, návod, opis činností, ktoré vedú k určitým cieľom. E. Stračár
definuje didaktickú metódu ako „zámerné usporiadanie obsahu učiva, činností učiteľa a žiaka, ktoré
sa zacieľujú na dosiahnutie stanovených výchovných a vzdelávacích cieľov, a to v súlade so zásadami
organizácie vyučovania“ (cit. podľa Petlák, 2004, s.125). Podľa L. Mojžíška je „vyučovacia metóda
pedagogická – špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania, rozvíjajúca vzdelanostný
profil žiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle vzdelávacích a tiež výchovných cieľov
a v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi. Spočíva v úprave obsahu, v usmernení aktivity
objektu a subjektu, v úprave zdrojov poznania, postupov a techník, zaistení fixácie alebo kontroly
vedomostí, zručností, záujmov, postojov“ (cit. podľa Petlák, 2004, s.126). Možno vychádzať aj zo
sumarizujúcej definície J. Skalkovej, ktorá pod pojmom vyučovacia metóda chápe „spôsob
zámerného usporiadania činností učiteľa a žiakov, ktorý smeruje k stanovenému cieľu“ (2007, s. 181).

6.1 Výber vyučovacích metód
Učiteľ má k dispozícií celú škálu didaktických metód, od voľby vhodnej metódy závisí efektivita
vyučovacieho procesu. Pri výbere metód zohľadňujeme základné didaktické zásady: uvedomelosti
a aktivity, názornosti, primeranosti, trvácnosti a systematickosti (pozri napr. Turek, 2010). Výber
vyučovacích metód (obr. 11) je súčasťou plánovania vyučovacej hodiny a didaktickej analýzy učiva.
Voľbu metód vyučovania psychológie ovplyvňujú:
• organizačno-materiálne podmienky vyučovania (poradie vyučovacej hodiny, materiálne
zabezpečenie a pod.),
• osobitosti cieľovej skupiny (počet žiakov, vek, predchádzajúce vedomosti a skúsenosti žiakov),
• individuálne osobitosti jednotlivých žiakov (stratégie učenia, špecifické vzdelávacie potreby
žiakov),
• ciele predmetu a profil absolventa,
• ciele vyučovacej hodiny,
• obsah učiva (špecifiká témy, nadväznosť na predchádzajúce učivo, medzipredmetové vzťahy)

• schopnosti a skúsenosti učiteľa.
dynamika
skupiny

žiak

učiteľ

podmienky
vyučovacieh
o procesu

obsah učiva

METÓDA

výchovnovzdelávacie
ciele

Obr. 11 Čo ovplyvňuje výber didaktických metód?
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Vhodnosť výberu metód možno posudzovať napríklad podľa princípov SWOT analýzy (obr. 12).
Autorstvo tohto nástroja analýzy činnosti organizácie sa pripisuje Albertovi Humphreymu (Friesner,
2011), ktorý ho údajne navrhol v 60tych rokoch 20. storočia. SWOT analýza sa v súčasnosti používa
v mnohých oblastiach. Pri evaluácii vyučovacích metód spočíva v rozdelení činiteľov do štyroch
kvadrantov, ktoré sú kombináciou dvoch dimenzií: činiteľov, ktoré podporujú resp. bránia dosiahnutiu
vzdelávacieho cieľa a činiteľov, ktoré pôsobia interne (priamo počas realizácie vyučovacej metódy)
resp. externe (súvisia napr. s prostredím školy, postojmi učiteľov a žiakov a pod.).
V schéme nižšie uvádzame príklad SWOT analýzy metódy obrátenej triedy (angl. flipped
classroom), ktorá bola použitá v rámci dištančnej výučby k téme Behaviorizmus. Metóda obrátenej
triedy predstavuje edukačný koncept, v ktorom sa žiaci najskôr v domácom prostredí oboznámia
s učivom (napr. si pozrú učiteľom zadané video alebo prečítajú text) a následne sa na vyučovacej
hodine realizujú rôzne metódy, ktoré vedú k hlbšiemu porozumeniu, upevneniu, aplikáciu,
precvičeniu či kritickému zhodnoteniu daného učiva (pozri napr. Tawfik & Lilly, 2015). Žiaci si doma
prečítali zadaný text o Watsonovom experimente s malým Albertom, pozreli si zadané video
a vypracovali na základe textu a videa pracovný list, ktorý slúžil ako poznámky k téme. Následne na
vyučovacej hodine metódou riadenej diskusie odvodzovali charakteristické znaky behaviorizmu.
V menších skupinách pracovali na zadaniach týkajúcich sa experimentu ako metódy psychologického
výskumu a jeho etiky. V závere vyučovacej hodiny si pomocou interaktívnej aplikácie zopakovali
poznatky o behaviorizme.
• rozvoj individuálnych
učebných stratégií
a regulácie učenia
• viac interakcie
a aktivizácie žiakov
v rámci vyučovacej
hodiny
• problémové učenie

• integrácia digitálnych
technológií do výučby
• rozvoj prenositeľných
zručností
• podpora spolupráce

• motivácia žiakov pri
domácej príprave
• obmedzený kontakt
s učiteľom
• dostupnosť a kvalita
digitálnych technológií
• systematizácia učiva

Silné stránky
(Strengths)

Slabé stránky
(Weaknesses)

Príležitosti
(Opportunities)

Hrozby
(Threats)
• prijatie novej
vyučovacej metódy
(žiakmi, rodičmi a pod.)
• nároky na prípravu
a organizáciu zo strany
učiteľa

Obr. 12 Evaluácia vyučovacej metódy podľa princípu SWOT analýzy (príklad)
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6.2 Klasifikácie didaktických metód
Odborníci v oblasti všeobecnej didaktiky sa usilujú klasifikovať vyučovacie metódy podľa
rozličných kritérií, preto je ťažké prijať jednu univerzálnu klasifikáciu (prehľad niektorých klasifikácií
uvádzame v tab. 16). V našej literatúre sa často uplatňuje klasifikácia metód podľa fáz vyučovacieho
procesu (napr. Miškolciová, 2003; Petlák, 2004):
• Motivačné metódy, ktorých cieľom je vzbudiť záujem o učenie, o tému vyučovacej hodiny.
• Expozičné metódy, ktoré slúžia na oboznamovanie žiakov s učivom.
• Fixačné metódy, metódy opakovania a upevňovania učiva.
• Diagnostické metódy, metódy hodnotenia a klasifikácie.
• Aplikačné metódy, ktorých cieľom je praktické uplatnenie poznatkov a zručností.
Pri klasifikácii metód vychádza J. Skalková (2007) z praktických potrieb učiteľa. Najčastejšie
používané metódy rozdeľuje do šiestich skupín:
A. slovné metódy:
monologické metódy,
dialogické metódy,
práca s textovým materiálom a písomná práca,
B. názorno-demonštračné metódy,
C. praktické metódy (napr. metódy laboratórnych prác),
D. hra ako vyučovacia metóda:
simulačné a situačné metódy,
inscenačné metódy,
dramatizácia,
E. metódy opakovania a precvičovania vedomostí,
F. diagnostické a klasifikačné metódy.
L. Zormanová (2012) rozdelila metódy do dvoch základných skupín tradičných a inovatívnych
metód, ktoré sú ďalej detailnejšie členené:
A. Metódy tradičného vyučovania:
slovné metódy (monologické a dialogické),
názorno-demonštračné metódy,
praktické metódy,
B. Inovatívne metódy výučby:
diskusné metódy,
situačné metódy,
inscenačné metódy,
heuristické metódy,
didaktické hry,
samostatná práca žiakov,
individualizované učenie,
skupinové vyučovanie,
projektové vyučovanie,
dramatizácia,
metódy kritického myslenia.
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Vybraným metódam, ktoré považujeme za kľúčové vo vyučovaní psychológie, sa detailne
venujeme v kapitole 6.4 Metódy vyučovania psychológie. Prehľad metód používaných pri vyučovaní
psychológie uvádzame v tabuľke 17. Metódam hodnotenia a klasifikácie v predmete psychológia je
venovaná kapitola 8 Hodnotenie a klasifikácia v predmete psychológia.
Tab. 16 Klasifikácia didaktických metód (Maňák, 1995, cit. podľa Skalková, 2007, s. 184 – 185)
Klasifikácie didaktických metód:
Podľa prameňa poznania – didaktický aspekt
slovné metódy
názorno-demonštračné metódy
praktické metódy
Podľa aktivity a samostatnosti žiakov – psychologický aspekt
výkladové metódy
metódy samostatnej práce žiakov
metódy bádateľské, výskumné, problémové
Podľa myšlienkových operácií – logický aspekt
porovnávací postup
induktívny postup
deduktívny postup
analyticko-syntetický postup
Podľa fáz vyučovacieho procesu – procesuálny aspekt
motivačné metódy
expozičné metódy
fixačné metódy
diagnostické metódy
aplikačné metódy
Podľa vyučovacích foriem a prostriedkov – organizačný aspekt
kombinácia metód s vyučovacími formami
kombinácia metód s vyučovacími prostriedkami
Aktivizujúce metódy – interaktívny aspekt
diskusné metódy
situačné metódy
inscenačné metódy
didaktické hry
špecifické metódy

6.3 Tradičné a aktivizujúce metódy
V súčasnej pedagogickej literatúre sa často stretávame s rozdelením didaktických metód na tzv.
tradičné metódy a metódy aktivizujúce (napr. Maňák & Švec, cit. podľa Petlák, 2004; Skalková, 2007).
Autori týmto členením poukazujú na význam aktivity žiaka vo vyučovacom procese, kým v tradičných
metodických rámcoch bol len pasívnym prijímateľom poznatkov či objektom výchovy. Aktivizujúce
metódy kladú dôraz na žiaka ako aktívneho činiteľa výchovno-vzdelávacieho procesu. Učiteľ pri
výbere metód nezvažuje len to, ako efektívne sprostredkovať, odovzdať poznatok či zručnosť, ale ako
žiakov aktívne zaangažovať do tohto procesu.
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Aktívne učenie označuje „činnosti, pri ktorých sa žiakovi poskytuje značná miera samostatnosti
a slobody pri rozhodovaní a organizácii a zameraní týchto činností“. Aktívne učenie kladne pôsobí na
rozvoj osobnosti žiakov (Kyriacou, 2004, s. 55, 56):
• Je intelektuálne podnetnejšie, a preto efektívnejšie vyvoláva motiváciu a záujem o učenie.
• Efektívne pomáha rozvoju dôležitých učebných kompetencií.
• Pre žiakov je atraktívne, pretože im dáva príležitosť k rastu, navyše ho vnímajú ako menej
ohrozujúce v porovnaní s učebnými činnosťami riadenými priamo učiteľom.
• Umožňuje žiakom prostredníctvom kooperatívnych činností lepšie porozumieť priebehu týchto
činností (učia sa učiť).
Aktivizácia sa týka oblasti kognitívnej, rozvíjania tvorivosti, fantázie, divergentného myslenia,
v oblasti afektívnej podporuje najmä motiváciu, emočné zaangažovanie, sebapoznanie, budovanie
sebavedomia. Dôležitým aspektom aktívneho učenia je komunikácia a odstraňovanie
komunikačných bariér.
Psychológia patrí k vyučovacím predmetom, kde by aktívne učenie a aktivizujúce metódy mali byť
samozrejmosťou. Predmet psychológia svojím obsahom (učivom) a cieľmi prirodzene vytvára priestor
na aktivizáciu uvedených oblastí. V užšom ponímaní patria k aktivizujúcim metódam diskusné
metódy, metódy heuristické, situačné, inscenačné, problémové a didaktické hry (bližšie sa
charakteristike jednotlivých metód venujeme v kapitole 6.4 Metódy vyučovania psychológie).
V širšom chápaní možno do tradičných edukačných rámcov (prednáška, výklad) implementovať
aktivizujúce a konštruktivistické prvky, ktoré vedú k aktivizácii žiakov.
Jednotná klasifikácia didaktických metód, ako sme naznačili v predchádzajúcej kapitole, nie je
v didaktike všeobecne akceptovaná. Kategórie metód sa prelínajú v závislosti od zvoleného kritéria
a odborníci sa často nezhodujú aj v zaradení konkrétnych metód do kategórií. Na účely didaktiky
psychológie volíme nasledujúce rozdelenie, ktoré vychádza najmä z obsahového rámca učiva
psychológie a praktických potrieb a cieľov vyučovania psychológie.

6.4 Metódy vyučovania psychológie
6.4.1 Výklad ako klasická metóda odovzdávania poznatkov
Výkladové alebo monologické metódy sú tradičnými vzdelávacími metódami od čias staroveku
a pre väčšinu učiteľov sú stále najčastejšie používanými metódami. Patria k nim:
• výklad, vysvetľovanie,
• rozprávanie,
• opis,
• prednáška.
Výkladové metódy možno zaradiť na začiatku, v strede i na konci vyučovacej jednotky. Spravidla
však tvoria centrálnu, expozičnú fázu hodiny. Jazyk výkladu by mal byť primeraný veku, skúsenostiam
a vedomostiam žiakov. Dĺžka výkladu by ani v sekundárnom vzdelávaní nemala presahovať 30 minút.
Štruktúra, logika a systematickosť výkladu sú zrkadlom didaktickej analýzy učiva, učiteľ nimi dáva
žiakom návod ako štruktúrovať poznatky. Atraktívny výklad vhodne dopĺňa využitie didaktických
prostriedkov (projekcia prezentácií, ukážky obrazového, zvukového alebo audiovizuálneho materiálu
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a pod.) a taktiež aplikácia vhodných praktických príkladov a psychologických cvičení (pozri ďalej).
Aktivitu a motiváciu žiakov zvyšuje doplnenie výkladu o otázky a diskusiu, prepojenie výkladu
teoretických konceptov a psychologických poznatkov s bežným životom, psychologickou praxou
alebo ukážkami konkrétnych výskumov.
Ch. Kyriacou (2004) za zásady efektívneho výkladu považuje najmä primeranosť výkladu, plynulé,
jasné a výstižné vyjadrovanie pedagóga, vhodné príklady, systematickosť a logickú organizáciu
výkladu, priebežné overovanie porozumenia (ktoré možno realizovať napr. pomocou krátkych kvízov
a otázok v interaktívnych aplikáciách), názorné materiály, prejav záujmu a zaangažovanosti učiteľa,
optimálna dĺžka výkladu a vhodne kladené aktivizujúce otázky.
Dôležitou súčasťou výkladu v psychológii je vymedzovanie pojmov, ktoré patrí k náročným
oblastiam didaktickej analýzy učiva psychológie. Utváranie pojmu v psychológii prebieha ako proces
priraďovania prototypu k vedecky definovanému pojmu. Žiaci porovnávajú pôvodne známe znaky
pojmu s jeho novou prezentáciou. Utváranie pojmu teda závisí od osobnej skúsenosti, edukačného
postupu a mentálnych kontextov (Holeček & Hříchová, 2006). Autori odlišujú pojmy ako prototypy –
súbory typických vlastností a vedecké pojmy, ktoré vznikajú pôsobením prekonceptov (vnútorných
mentálnych kontextov), tieto sú zložitejšie ako prototypy, sú flexibilnejšie a závislejšie od kontextu.
Pri vyučovaní psychológie a utváraní pojmov v psychológii sa objavuje otázka, nakoľko „znalosť
úrovne zastúpenia určitého psychologického pojmu v osobnosti jednotlivca ovplyvňuje posudzovanie
tohto pojmu?“ (tamtiež, s. 7). Do akej miery ovplyvňuje moje presvedčenie, že som introvert,
všeobecné vymedzenie tohto typu osobnosti? Ak zisťujeme, že hodnotenie daného pojmu
neovplyvňuje kontext znalosti vlastnej osobnosti (podobne ako v prezentovanom výskume
uvedených autorov), hovoríme o zavŕšení procesu dekontextualizácie pojmu, t. j. žiak pojem
posudzuje nezávisle od sebapoznania a skúseností so sebou samým.

•

•
•
•

Tradičný metodický postup učenia pojmov sa skladá zo štyroch krokov (Vendel, 2007, s. 45 – 46):
názov pojmu – samotný názov pojmu neznamená jeho porozumenie, je však dôležitý pre
komunikáciu a odborné vymedzenie. V psychológii často pojmy označujeme názvami, ktoré
v laickej reči označujú pojmy príbuzné, ale aj odlišné (napr. osobnosť ako vedecky vymedzený
psychologický fenomén verzus osobnosť ako celebrita),
definícia pojmu – vymedzuje obsah pojmu a robí ho zrozumiteľným. Dobrá definícia poukazuje na
všeobecnú kategóriu, pod ktorú pojem patrí a súčasne určuje definujúce vlastnosti nového pojmu,
určujúce a neurčujúce vlastnosti pojmu – ide o bližšie charakteristiky, ktoré daný pojem bližšie
definujú, resp. odlišujú od iných, príbuzných pojmov.
kladné a záporné príklady pojmu – prepájajú pojem s bežným životom a poznaním žiakov
prostredníctvom príkladov, ktoré daný pojem reprezentujú resp. nereprezentujú.

Tento výkladový postup vychádza z tradičného, tzv. deduktívneho postupu, teda na základe
definície a určujúcich vlastností pojmu sú vymedzované príklady. Opačný postup, induktívny, začína
kladnými príkladmi pojmu, z ktorých sa odvodzujú definície a pravidlá. Tento postup umožňuje
vyvodzovať definície a pravidlá nielen z príkladov, ktoré uvedie učiteľ, ale aj zo zážitkových aktivít
v triede, zo psychologických cvičení (pozri v kapitole 6.4.3 Psychologické cvičenia) a pod.
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6.4.2 Dialogické metódy
Dialogické metódy vychádzajú z predpokladu vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakmi
alebo žiakmi medzi sebou. Cieľom dialogických metód je prostredníctvom interakcie (otázok
a odpovedí) oboznamovať žiakov s novým učivom, upevňovať získané poznatky, kontrolovať úroveň
osvojených vedomostí, rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov, stimulovať výmenu názorov,
rozvíjať sociálne vzťahy v skupine, podporovať učenie prostredníctvom spätných väzieb v skupine
a pod.
K dialogickým metódam patria napr.:
• rozhovor,
• beseda,
• diskusia,
• debata.
Dialogické metódy dopĺňajú metódy výkladové. Možno ich uplatniť v každej z fáz vyučovacieho
procesu. Učiteľ zväčša vystupuje v úlohe facilitátora, vhodne zvolenými otázkami stimuluje diskusiu,
resp. nadväzuje rozhovor. Dialogické metódy kladú na učiteľa zvýšené nároky, vyžadujú si pripravenú
logickú štruktúru kladených otázok, ktoré majú žiakov aktivizovať, motivovať, stimulovať ich
pozornosť a súčasne viesť k naplneniu cieľov vyučovacej hodiny. K najjednoduchším patria pamäťové
otázky, vyššie nároky predstavujú otázky zamerané na kritické či tvorivé myslenie, postoje či hodnoty.
Učiteľove otázky by už žiakov mali (Kyriacou, 2004) podnietiť myslenie a tvorivosť, overovať
porozumenie učiva, zaujať a motivovať, opakovať a upevňovať učivo, stimulovať aktivizáciu žiakov,
vytvárať priestor pre zdieľanie názorov a postojov a ideálne zaangažovať do vyučovacieho procesu
všetkých žiakov.
Pri kladení otázok a stimulovaní diskusie so žiakmi by psychológie učiteľ mal:
• budovať v triede atmosféru dôvery a psychologického bezpečia, aby sa žiaci cítili pri diskusii
komfortne,
• maximálne eliminovať zábrany z verejného odpovedania na otázky, rešpektovať ak niekto zo
žiakov nie je v diskusiách aktívny,
• vhodne načasovať otázky,
• efektívne využiť odpovede žiakov pre ďalší rozvoj témy, posun k ďalšej oblasti a pod.
• voliť primeraný jazyk, ktorý je odborný avšak dostatočne zrozumiteľný pre danú cieľovú skupinu,
• odhadnúť obsahovú primeranosť otázky s ohľadom na predchádzajúce vedomosti a skúsenosti
žiakov,
• ponechať žiakom dostatok času na premyslenie a sformulovanie odpovede,
• podľa potreby vhodne žiakov „naviesť“ k odpovedi, klásť doplňujúce otázky, príklady a pod.
K stimulácii dialogických aktivít vo vyučovaní psychológie môžu prispieť rôzne techniky
organizácie diskusie, napr.:
• učiteľ má vopred pripravené otázky na kartičkách, ktoré si žiaci vyžrebujú,
• diskusia na zadanú tému v malých skupinách, ktoré potom zhrnú hlavné body pre ostatné skupiny,
• zapisovanie hlavných bodov diskusie na tabuľu alebo flipchartový papier,
• reťazové diskusie, ktorých žiak zareaguje na otázku a vyzve ďalšieho k odpovedi, príp. položí novú
otázku,
• použitie rôznych interaktívnych digitálnych aplikácií na vyvolanie žiaka či položenie otázky.
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6.4.3 Psychologické cvičenia
Psychologické cvičenia patria k tzv. praktickým alebo demonštračným vyučovacím metódam a sú
dôležitou súčasťou vyučovania psychológie. Ich cieľom je praktická demonštrácia a aplikácia
psychologických javov. Zvyšujú zrozumiteľnosť a názornosť učiva psychológie a majú motivačný
účinok. K psychologickým cvičeniam patria:
• demonštrácie,
• didaktické experimenty,
• dotazníky a testy,
• logické úlohy, slovné úlohy a pod. (Homola & Trpišovská, 1989).
Výhodou psychologických cvičení je relatívne krátke trvanie (cca 5 – 15 minút), preto ich môžeme
použiť ako motivačnú metódu na úvod vyučovacej hodiny, v priebehu výkladu, alebo v rámci fixácie
a/alebo aplikácie učiva. Do cvičenia sa môžu zapojiť všetci žiaci (individuálne, frontálne alebo v malých
skupinách) alebo vybraní žiaci a zvyšok skupiny cvičenie pozoruje, robí si poznámky, v závere dáva
spätnú väzbu. Niektoré cvičenia alebo experimenty môže demonštrovať učiteľ sám. Podmienkou
efektívneho využitia psychologických cvičení je dôkladná príprava inštrukcie a pomôcok a následné
zhrnutie, objasnenie psychologických konceptov a princípov a zodpovedanie otázok. Dôležitou
podmienkou realizácie psychologických cvičení je výber takých, ktoré so sebou nenesú etické riziko
pre žiakov ako účastníkov alebo realizátorov cvičení. Nemali by sme voliť také cvičenia, ktoré sú späté
s vysokou emočnou angažovanosťou, výrazne výkonovo orientované cvičenia, pri ktorých dochádza
k riziku vzájomného porovnávania či cvičenia zamerané na závažnejšie morálne a etické dilemy.
V každom prípade je potrebné spolu s cvičením žiakom objasniť aj jeho etické súvislosti.
Náročnejšie cvičenia možno zadať aj ako samostatnú alebo skupinovú prácu, ktorej výstupom je
správa či protokol o realizácii cvičenia, podobne ako ho poznáme z laboratórnych prác
v prírodovedných predmetoch. Psychologické cvičenia prispievajú k rozvoju psychologického
a vedeckého myslenia žiakov, umožňujú rozvíjať spoluprácu v skupine, komunikačné kompetencie
a prepájať psychologické teórie s praktickým životom. Z hľadiska didaktického možno psychologické
cvičenia aplikovať induktívne alebo deduktívne. Pri deduktívnom postupe najskôr predstavíme,
vysvetlíme príslušný psychologický koncept, potom realizujeme psychologické cvičenie, ktorým
prakticky ilustrujeme danú teóriu. Induktívny postup predpokladá realizáciu psychologického
cvičenia, z ktorého sa potom odvodzuje teória, pravidlo, definícia daného javu. Oba didaktické
postupy psychologických cvičení možno kombinovať podľa cieľa vyučovacej hodiny a témy.
Príklady psychologických cvičení uvádzame ďalej, inšpiráciu možno nájsť aj vo viacerých publikáciách:
• P. Bakalář: Cvičebnice psychologie.
• L. T. Benjamin (ed.): Favorite Activities for the Teaching of Psychology.
• O. Blaškovič, M. Jurčo, & T. Pardel: Psychológia v obrazoch a príkladoch.
• S. Goss Lucas: A Guide to Teaching Introductory Psychology.
• S. Goss Lucas: A Guide to Teaching Developmental Psychology.
• S. Goss Lucas & D. A. Bernstein: Teaching Psychology: A Step by Step Guide.
• R. A. Griggs & S. L. Jackson: Teaching Introductory Psychology: Tips from ToP.
• J. Kuruc a kolektív: Cvičenia zo všeobecnej psychológie.
• J. Sedlák: Návody k demonstracím z obecné psychologie.
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Klasické podmieňovanie – didaktický experiment (Shenker, 1999, cit. podľa Goss Lucas, 2008, p. 157)
Cieľ cvičenia: porozumieť a analyzovať princíp klasického podmieňovania.
Pomôcky: igelitové vrece s otvorom alebo plášť do dažďa, vodná pištoľ, uterák, šatka
Požiadajte jedného dobrovoľníka, aby sa posadil na stoličku pred triedu. Ostatní budú pozorovatelia –
musia ostať v tichosti, nesmiať sa ani inak nereagovať, ich úlohou je pozorovať demonštráciu
(experiment) a sledovať princípy učenia podmieňovaním.
Zaviažte dobrovoľníkovi oči alebo ho požiadajte, aby ich mal počas celého cvičenia zatvorené. Povedzte
mu, že budete čítať zoznam slov, jediná jeho úloha je počúvať. Pripravte si zoznam ľubovoľných kratších
slov, z ktorých jedno sa bude častejšie opakovať (napr. strom, doska, lavica, DOSKA, stolička, pero, kľúč,
DOSKA, kniha, DOSKA a pod.). Čítajte pomaly a zrozumiteľne zoznam slov, po prečítaní slova
napísaného veľkými písmenami streknite dobrovoľníkovi do tváre trochu vody. Pozor, streknutie musí
nasledovať PO vyslovení slova. Žiaci pozorujú ako pri prvom prečítaní slova „doska“ žiak nereaguje, po
spojení slova s prúdom vody môžu pozorovať zmeny vo výraze tváre vždy po zaznení slova „doska“.
Následne môžeme na tomto experimente demonštrovať paradigmu klasického podmieňovania.

Stereotypy v myslení – psychologické cvičenie (Vízdal, 1987, s. 128)
Cieľ cvičenia: uvedomiť si rôzne vplyvy pri riešení problémových úloh, vedieť odvodiť ďalšie príklady.
Predložte žiakom nasledujúcu situáciu:
Dvaja turisti prišli k rieke. Na pustom brehu stála jedna loďka, na ktorej sa môže prepraviť len jeden
človek. Obaja sa cez rieku na tejto loďke preplavili a pokračovali v ceste. Ako to urobili?
Riešenie: Pri formulácii „dvaja turisti prišli k rieke“ si väčšina ľudí predstaví, že obaja stáli na jednom brehu
a neuvedomí si, že mohli prísť súčasne k rôznym brehom, najprv sa preplavil jeden a potom druhý.
Pomocou cvičenia možno demonštrovať aj koncept učenia vhľadom.

Vplyv čuchu na chuť – skupinová práca (Diekhoff, in Benjamin, 2010, s. 66)
Cieľ cvičenia: porozumieť a analyzovať princíp vzájomnej závislosti senzorických procesov.
Realizácia v triede: Pre každú skupinku/dvojicu pripravíme rovnaký počet malých kúskov jablka
a zemiaku. V prvej sérii vyzveme pokusné osoby (v každej skupinke je jedna alebo dve), aby si zaviazali oči
a držali si nos. Experimentátori im postupne vkladajú do úst kúsky jablka a zemiaku a pokusné osoby majú
potravinu určiť. Zaznamenáva sa počet správnych odpovedí, pričom výsledné skóre sa uvedie v %.
V druhej sérii experimentu majú určiť potravinu so zaviazanými očami, ale môžu normálne dýchať.
Percentuálna úspešnosť je obvykle podstatne vyššia v druhej časti, keď sa na identifikácii podieľa nielen
chuť alebo aj čuch. Výsledok vysvetľuje jednak gestaltistická teória celostného vnímania podnetov, a tiež
téza o senzoricky nešpecifickej databáze v mozgu, z ktorej čerpajú všetky zmyslové modality.
Domáci projekt: Žiaci si vyberú vlastných respondentov a postupujú rovnako ako v triednej verzii
experimentu. Pre každého respondenta zaznamenávajú úspešnosť riešenia a interpretujú výsledky.
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6.4.4 Metódy samostatnej práce žiakov
Samostatná práca predstavuje krátkodobú alebo dlhodobú činnosť žiaka, ktorá sa realizuje priamo
v rámci vyučovacej hodiny alebo mimo nej, v rámci domácej prípravy. Žiakom spravidla predkladáme
informácie, fakty v hotovej podobe – formou výkladu, didaktického textu a pod. a vytvárame
možnosti ich priamej konfrontácie – s učiteľom alebo v rámci učebnej skupiny. Pri samostatnej práci
žiak sám informácie vyhľadáva, spracúva, selektuje, klasifikuje, hodnotí, tvorí.
Príklady metód samostatnej práce:
• samostatná práca s didaktickým textom,
• samostatná práca s odborným, resp. populárno-náučným textom,
• práca s informačnými zdrojmi,
• pojmové mapovanie (sémantické mapovanie, zhlukovanie),
• projektová práca,
• žiacka výskumná štúdia (metódy: pozorovanie, experiment, anketa, rozhovor)
• reflektívne písanie.
Cieľom samostatnej práce v predmete psychológia je najmä rozvíjanie stratégií učenia,
spracúvania a kritického hodnotenia informácií a psychologického myslenia. Primárne sa
nezameriavame na obsah (naučiť sa, osvojiť si poznatok) ale na proces (rozvíjanie funkcií, stratégií,
spôsobov spracovania obsahov). Ak má byť použitie týchto metód efektívne, učiteľ musí jasne
vymedziť kritériá a požiadavky na samostatnú prácu, jej výstupy a ich hodnotenie.
Metódy samostatnej práce žiakov vedú k rozvíjaniu stratégií efektívneho učenia
a autodidaktických schopností:
• uvedomenie si cieľa učenia,
• vyhľadávanie potrebných informačných zdrojov,
• štúdium a kritické posúdenie získaných informácií,
• stanovenie čiastkových učebných cieľov,
• výpis podstatných informácií a vytvorenie schematickej štruktúry učiva,
• stanovenie učebného plánu, režimu,
• vlastná učebná činnosť (stratégie učenia, mnemotechnické pomôcky, opakovanie a pod.),
• finálne opakovanie,
• spätná väzba a reflexia stanovených cieľov (Smékalová, 2006).

Reflektívny denník (Sokolová, 2021c)
Cieľ: uvedomiť si význam psychologického poznania v osobnom či profesijnom živote, rozvíjať
sebapoznanie, vyjadrovacie a reflektívne kompetencie.
Zadanie: Žiaci si na hodinách psychológie a/alebo sociálno-psychologického tréningu vedú papierový
alebo elektronický denník, do ktorého si môžu zaznamenávať vlastné výsledky rôznych aktivít, cvičení či
dotazníkov a svoje osobné postrehy k jednotlivým preberaným témam. Denník možno použiť ako podklad
pre záverečnú spätnú reflexiu či spätnú väzbu k predmetu.
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6.4.5 Problémové metódy
Problémové učenie je vlastne učenie objavovaním. Učiteľ nepredkladá žiakom hotové poznatky,
ale navodzuje problémové situácie, ktoré žiaci riešia a prostredníctvom hľadania riešení si osvojujú
nové vedomosti, zručnosti, stratégie učenia a pod. Problémové metódy patria k aktivizujúcim
metódam, podporujú rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia. Patria k nim napr.:
• brainstorming,
• problémový výklad,
• heuristické a výskumné metódy,
• problémové a tvorivé úlohy.
Metódu brainstormingu vytvoril A. F. Osborn (Turek, 1997). Cieľom tejto metódy je nájsť čo najviac
originálnych riešení predloženého problému. Učiteľ predstaví problém, ktorého netradičné, tvorivé
riešenie majú žiaci hľadať. Žiaci voľne navrhujú riešenia, tieto sa zapisujú na tabuľu. Metóda prináša
výsledky len vtedy, ak sa účastníci zbavia zábran. Platí pravidlo, že v prvej fáze sú si všetky riešenia
rovné. V druhej fáze, keď sú navrhované riešenia zapísané, sa stanovia kritériá vyhodnocovania
riešení, hľadajú sa medzi nimi spojenia, syntézy, ktoré môžu viesť k perspektívnemu originálnemu
a súčasne realizovateľnému riešeniu problému (Vodňanský, 2003).
Príkladom heuristickej metódy je metóda „DITOR“ (Zelina, 1996, s. 24), zahŕňa postup tvorivého
riešenia problémov. Možno ju uplatniť napr. pri príprave výskumných projektov k niektorým
psychologickým otázkam:
Definuj problém – výber a presné vymedzenie problému, ktorý sa má riešiť.
Informuj sa – zber informácií týkajúcich sa problému, práca s informačnými zdrojmi, metódy
a techniky spracovania informácií.
Tvor riešenia – tvorivé hľadanie riešení problému.
Ohodnoť riešenia – výber vhodných riešení, pri ktorom sa zvažujú rôzne kritériá.
Realizuj riešenie – konkrétny projekt realizácie riešenia.
Témy psychológie ponúkajú široký priestor na použitie problémových úloh. V motivačnej fáze
vyučovacej hodiny môžeme využiť krátke tvorivé úlohy alebo techniku voľných asociácií k ústrednému
pojmu vyučovacej hodiny, ktorá je prípravou na používanie brainstormingu a ďalších komplexnejších
problémových úloh. Problémové úlohy môžu byť konvergentné, teda také, ktoré majú len jedno
správne riešenie (napr. úloha zameraná na stereotypy v myslení na s. 82), alebo divergentné, ktoré
majú otvorený koniec s viacerými možnými riešeniami. Dôležité je, aby problémová úloha bola
primeraná veku, úrovni vedomostí a skúseností žiakov, musí obsahovať problém, ktorý má charakter
nových poznatkov (t. j., žiaci použijú to, čo poznajú v nových súvislostiach, hľadajú nové argumenty
na podporu rôznych tvrdení a pod.), úloha by mala žiakov zaujať a motivovať a v neposlednom rade
by mal učiteľ usmerňovať činnosť žiakov počas riešenia úlohy (Zormanová, 2012).
Príklady divergentných problémových úloh zo psychológie (podľa Jarvis, 2011, s. 41):
• Prečo zabúdame? Nájdite rôzne teórie, ktoré vysvetľujú, prečo zabúdame, a uveďte argumenty.
• Navrhnite plagát na tému Význam emočnej väzby vo vývine dieťaťa.
• Sformulujte argumenty pre biologické a sociálne činitele vzniku niektorej duševnej poruchy (depresie,
anorexie, závislosti a pod.)
• Navrhnite leták na tému Efektívny manažment stresu.
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6.4.6 Prípadové metódy
Prípadové alebo situačné metódy sú veľmi vhodným nástrojom prepájania teoretických poznatkov
psychológie s každodenným životom. Predstavujú určité sociálne situácie, v ktorých je prezentovaný
problém, dilema, situácie môžu byť umelé alebo reálne. Vo vyučovaní psychológie môžu na tento účel
poslúžiť aj kazuistiky a prípadové štúdie z poradenskej alebo klinickej praxe. Žiaci situáciu hodnotia,
v skupinových alebo frontálnych diskusiách hľadajú možné riešenia. K prípadovým metódam patria
napr.:
• rozborová prípadová štúdia,
• metóda incidentu,
• metóda riešenia konfliktných situácií,
• rozprávanie príbehov (storytelling),
• aplikované učebné scenáre (PALS, Norton, 2010).

•
•
•
•
•
•
•

Metodický postup prípadových metód pozostáva zo siedmich fáz (Zelina, 1996, s. 120):
označenie a vysvetlenie témy,
navodenie problémovej situácie, prípadu,
sformulovanie problému,
vyčlenenie najpodstatnejších znakov problému,
analýza príčin javov, ktoré zobrazujú situáciu,
spracovanie návrhov riešení,
formulácia záverov diskusie a riešenia problému, zhodnotenie praktického významu riešenia.

Z obsahového hľadiska využívame prípadové metódy najmä v tematických celkoch venovaných
sociálnej psychológii (komunikácia, konflikty, postoje, predsudky a pod.) alebo v aplikovaných
témach z oblasti klinickej psychológie, psychopatológie, psychodiagnostiky, poradenstva a pod.
Z procesuálneho hľadiska je najvhodnejšie zaradiť ich ako fixačné, resp. aplikačné metódy, vtedy
prostredníctvom prípadovej štúdie upevňujeme teoretické vedomosti. V motivačnej fáze používame
kratšie situácie na uvedenie témy vyučovacej hodiny, príp. pomenovanie východiskových pojmov.
Práca s príbehom, prípadom či scenárom môže tvoriť aj hlavnú expozičnú časť vyučovacej hodiny
psychológie. Výhodou prípadových metód je prepojenie psychologickej teórie s praxou, uvedomenie
si súvislosti rôznych psychologických konceptov a potenciál rozvoja sebapoznania a profesijných
kompetencií žiakov (napr. pri príprave zdravotníckych či pedagogických profesií).

Nevďačný spolužiak – prípadová situačná metóda (Matúšová, cit. podľa Šipöczová, 1983, s. 153)
Pod vedením učiteľa biológie vypracovali Peter a Miloš v rámci SOŠ samostatné výskumné práce.
Navzájom svoje práce poznali v prvotnej verzii. Po prečítaní druhej verzie v prítomnosti učiteľa Peter
Miloša upozornil na chybu v citovaní odbornej literatúry, čo však nemohlo ohroziť celkové dobré
hodnotenie Milošovej práce, hoci učiteľ si túto nepresnosť nevšimol, pretože na ňu Miloša neupozornil.
Miloš zapochyboval o správnosti Petrovej pripomienky, ale porovnanie s originálnym prameňom dalo za
pravdu Petrovi. Miloš si chybu hneď opravil a zároveň sa spýtal Petra, či už odstránil z práce tú
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„smiešnosť“, na ktorú Miloš prišiel ešte pri čítaní prvej verzie Petrovej práce. Peter medzitým celý nejasný
odsek vyčiarkol, pretože jemu samému sa táto časť práce nepozdávala. Ale z tónu, akým Miloš upozornil
na síce správnu, ale už neaktuálnu záležitosť, vycítil Peter ironizovanie a agresívny postoj. V Milošovej
reakcii nebola vďačnosť za pomoc pri odhalení chyby, ale urážka a zlosť. Peter sa ovládal, pocítil však
k Milošovi odpor, aj keď až doteraz nemal voči nemu žiadne výhrady. Peter mal čisté svedomie: spolužiaka
upozornil na chybu preto, aby si ju opravil. Teraz to už ľutoval a rozhodol sa, že už nikdy nikomu nezištne
nepomôže.
Otázky pre individuálnu alebo skupinovú prácu, príp. pre frontálnu diskusiu:
Konal Peter správne alebo sa dopustil tiež nejakej chyby?
Ako mohol Miloš pochopiť Petrovu poznámku a ako ju interpretoval?
Mohol Peter na nájdenú chybu upozorniť iným spôsobom?
Čo sťažuje Petrovi objektívne hodnotenie situácie?
Aké reakcie mohla táto situácia vyvolať u učiteľa, ktorý nemohol poznať motívy Petrovho správania?

Marta – aplikovaný učebný scenár (sprac. podľa Norton, 2010)
Cieľ: vedieť odlíšiť objektívne informácie a subjektívne interpretácie, vedieť prepojiť konkrétny prípad
s teoretickými psychologickými konceptami a teóriami.
Marta je študentka druhého ročníka na prestížnom gymnáziu, kde študuje odbor zameraný na cudzie
jazyky. Marta však nikdy nechcela ísť na takú náročnú školu, ale bola k tomuto rozhodnutiu v podstate
donútená jej extrémne dominantným otcom, ktorý je profesorom sociológie na známej univerzite. Marta
si myslí, že nezvláda štúdium a na danú školu sa nehodí. Nejdú jej najmä zadania z anglického jazyka,
matematika a fyzika. Vybrala si ako predmet aj psychológiu, ale ani tá sa jej neučí ľahko. Tvrdí, že je to
preto, že si učivo príliš vzťahuje na seba a nevie sa potom na obsah sústrediť. Tiež hovorí, že je pre ňu
ťažké nájsť si v škole priateľov. Cíti sa izolovaná a menejcenná, najmä odkedy sa odsťahovala z internátu
k tete. Marta oslovila školskú psychologičku, aby jej poradila, čo má robiť.
Úlohou žiakov je identifikovať v prípade nasledujúce informácie:
• fakty, údaje o klientke,
• podstatu problému, ktorý chce klientka riešiť,
• závery, ktoré si robí klientka,
• sebahodnotenie, presvedčenia klientky,
• teoretické koncepty a teórie, ktoré sa daného prípadu týkajú.
Na základe informácií o prípade by ďalej žiaci mali:
• vyhľadať v učebnici, príp. iných odborných zdrojoch viac informácií o psychologických konceptoch
a teóriách súvisiacich s prípadom,
• v skupine diskutovať o tom, čo by Marte odporučili a svoje odporúčania zdôvodniť.
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6.4.7 Inscenačné metódy
V inscenačných metódach, podobne ako pri prípadových štúdiách, žiakom predstavíme sociálnu
situáciu. Riešenie však neprebieha sprostredkovane, formou diskusie, ale priamo – prehrávaním
scenára situácie. Inscenačné metódy sa v klasifikáciách metód často uvádzajú aj ako podskupina
psychologických alebo didaktických hier. Štruktúrované psychologické hry tvoria osobitnú kategóriu
metód vyučovania psychológie, detailne sa im venujeme v kapitole 7.3 Štruktúrovaná psychologická
hra.
Príklady inscenačných metód:
• modelové situácie,
• hranie rolí,
• psychodráma,
• sociodráma,
• metóda konštruktívnej hádky.
Prínosom inscenačných metód je vysoká miera aktivizácie žiakov, sebapoznávanie
prostredníctvom priamej spätnej väzby a praktický tréning komunikačných situácií – argumentácie,
riešenia konfliktov, asertívneho správania, flexibility, pohotovosti, kreativity a pod. Zapájajú sa najmä
afektívne zložky osobnosti. Metodický postup je podobný ako pri prípadových metódach
a psychologických hrách:
• navodenie situácie, vytvorenie atmosféry psychologického bezpečia,
• sformulovanie základného problému,
• rozdelenie úloh, rolí,
• vlastná inscenácia,
• spätná väzba protagonistov, pozorovateľov, učiteľa,
• reflexia, zhodnotenie inscenácie.
Podľa M. Zelinu (1996) môžeme inscenácie rozdeliť do trochu skupín:
Štruktúrované inscenácie, ktoré majú vopred stanovený scenár a charakteristiky jednotlivých rolí.
Neštruktúrované inscenácie, ktoré majú danú len východiskovú situáciu. Ich priebeh závisí od
dohody a improvizácie protagonistov. Takéto inscenácie sú spravidla kratšie (5 – 10 minút) a možno
ich použiť aj v motivačnej fáze vyučovacej hodiny.
Mnohostranné hranie rolí, ktoré patrí časovo aj organizačne k náročnejším inscenáciám. Zúčastňujú
sa na ňom všetci členovia skupiny, roly sa môžu flexibilne meniť. Účastníci spravidla dostávajú vopred
písomné zadanie s charakteristikami úloh.
Inscenačné metódy prispievajú k rozvoju prenositeľných zručností ako sú komunikačné
kompetencie, sebapoznanie, riešenie interpersonálnych konfliktov a pod. Ide o aktivizujúce,
zážitkové metódy, pri ktorých si žiaci môžu vyskúšať rôzne role a riešenia situácií. Ich úskalím môže
byť požiadavka na interakciu a zaangažovanosť žiakov, čo môže byť v niektorých triedach náročné.
Preto je kľúčovou požiadavkou efektívneho používania týchto metód budovanie atmosféry dôvery
a psychologického bezpečia v triede, dodržiavanie etických princípov výučby psychológie (bližšie
v kapitole 2.5 Etické otázky vo vyučovaní psychológie) a taktiež výber tém inscenácií, ktoré sú
primerané veku žiakov, sú pre nich zaujímavé a súčasne neprinášajú príliš citlivé témy, morálne či
etické dilemy.
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Let balónom – inscenačná psychologická hra (Hermochová, 1988, s. 133)
Obsahový rámec:
verbálna a neverbálna komunikácia, argumentačné schopnosti, záujem jednotlivca verzus záujem
skupiny.
Navodenie situácie:
Štyri osoby – významné osobnosti – letia balónom. Balón je preťažený, cestujúci majú šancu na prežitie
jedine vtedy, keď jedného obetujú. Každý sa snaží presvedčiť ostatných, príp. pozorovateľov, že jeho
nemajú obetovať.
Rozdelenie úloh:
Je vhodné vybrať komunikačne rovnocenných (približne rovnako výrečných) protagonistov, inak je
výsledok vopred jasný. Pre trvanie inscenácie je vhodné stanoviť vopred časový limit.
Námety na záverečné zhodnotenie inscenácie:
Pozorovatelia sa sústredia predovšetkým na spôsob argumentácie protagonistov:
Presvedčujú agresívnym spôsobom?
Znižujú hodnoty druhých?
Vyhrážajú sa?
Vzbudzujú záujem alebo súcit?
Aké používajú neverbálne komunikačné prostriedky?

Rozprávka o Červenej čiapočke (Sokolová, 2014, nestr.)
Cieľ: Rozvíjať empatiu, identifikáciu temperamentových vlastností na základe neverbálnych prejavov a
komunikácie.
Postup: Iste všetci poznajú rozprávku o Červenej čiapočke. Najskôr triedu vyzveme, aby si spomenula, ako
sa rozprávka začína. Čo sa deje na začiatku? (Mamička vypravuje Čiapočku na cestu k babičke).
Potom požiadame, aby sa prihlásili piati dobrovoľníci (príp. ich môžeme vyžrebovať, odpočítať a pod.).
Jeden bude predstavovať Červenú čiapočku – posadí sa na stoličku a dá si na hlavu červenú čiapku
(šiltovku, šatku a pod.).
Ostatní dobrovoľníci budú predstavovať 4 mamičky, ktoré budú postupne dávať dcérke pokyny na cestu
k starej mame. Každá „mamička“ si vyžrebuje jeden lístok s charakteristikou jej temperamentových
vlastností. Dostanú niekoľko minút na prečítanie a prípravu a potom každá „mamička“ povie Čiapočke
svoj monológ. Čiapočka nemusí nijako reagovať, v záverečnej diskusii poskytne spätnú väzbu.
Po prehraní všetkých štyroch scénok diskutujeme o tom, ako sa „mamičky“ stotožnili so svojou rolou.
Koho pridelený temperament vystihoval a koho naopak vôbec nie?
Ako sa cítila Červená čiapočka pri jednotlivých „mamičkách“?
Aké verbálne a neverbálne signály jej dávali?
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Tab. 17 Prehľad metód vyučovania psychológie
Metódy
Charakteristika
Výkladové metódy
rozprávanie
vysvetľovanie
prednáška
výklad s demonštráciou

Výhody a úskalia

monologické odovzdávanie
poznatkov
učiteľ je aktívnym činiteľom
žiaci sú pasívni (preto je
vhodné kombinovať výklad
s otázkami, príkladmi,
cvičeniami...)
obojstranná komunikácia,
v ktorej dáva učiteľ priestor
žiakom na vyjadrenie svojich
postojov, názorov, otázok
učiteľ by mal pôsobiť ako
nestranný facilitátor diskusie

rýchle odovzdávanie poznatkov
pri dobrej znalosti problematiky
nekladie na učiteľa veľké nároky

motivačný charakter
rozvoj psychologického myslenia
nároky na prípravu zo strany učiteľa

Metódy samostatnej práce
práca s didaktickým textom
práca s autentickým textom
práca s informačnými zdrojmi
výskumné metódy

ukážky princípov a kauzality
psychologických javov, ktoré
prezentuje učiteľ
(demonštrácia), alebo majú
sebapoznávací charakter a sú
aktívni aj žiaci
žiaci samostatne, prevažne na
základe práce s rôznymi druhmi
textov a informačných zdrojov
riešia zadané úlohy, výskumné
projekty pod.

rozvoj študijných stratégií a techník
práce s textom
rozvoj psychologického myslenia
nadobúdanie skúseností
s výskumnými technikami

Problémové metódy
brainstorming
tvorivé riešenie problémov
heuristické metódy
problémové úlohy

žiaci samostatne alebo
v skupinách riešia problémové
úlohy zamerané na rozvoj
tvorivosti, kritického myslenia,
psychologického myslenia

aktivizácia žiakov
aplikačný charakter úloh
uplatnenie medzipredmetových
vzťahov
rozvíjanie rôznych spôsobov myslenia

Prípadové metódy
rozborová prípadová štúdia
metóda incidentu
metóda riešenia konfliktných
situácií

učiteľ prezentuje konkrétny
prípad, situáciu, ktorú žiaci
spoločne alebo v skupinách
analyzujú, navrhujú možné
riešenia

prepojenie s praxou
motivačný charakter
nároky na čas a prípravu učiteľa
prípad nemusí byť pre žiakov
zaujímavý

Inscenačné metódy
modelové situácie
hranie rolí
psychodráma
sociodráma
metóda konštruktívnej hádky

žiaci prehrávajú zadané
situácie, dialógy a pod.
situácie sa analyzujú, žiaci
opisujú svoje prežívanie roly
a pod.
učiteľ je facilitátorom

aktívne sociálne učenie
zážitok a sebapoznávanie
rozvoj empatie, komunikácie...
nároky na čas a disciplínu
komunikačné bariéry
prílišné zaangažovanie v role

Psychologické hry
inscenačné, rolové hry
skupinové hry
iniciatívne hry
simulačné hry

symbolika
pravidlá, štruktúra
špecifický cieľ
zaangažovanie účastníkov

aktivizácia, motivácia
zážitok a sebapoznávanie
rozvíjanie non-kognitívnych funkcií
nároky na čas a prípravu učiteľa
komunikačné bariéry

Dialogické metódy
rozhovor
diskusia
skupinová diskusia
panelová diskusia
diskusia na základe referátu
Psychologické cvičenia
demonštrácie
didaktické experimenty
práca so psychologickými
dotazníkmi a testami

žiaci sú zaangažovaní, aktívni,
úskalím môže byť:
nízky záujem o tému
ťažkosti s disciplínou
niektorí žiaci ostávajú pasívni
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7 Sociálno-psychologický tréning
●
sociálno-psychologický tréning ako jedna z foriem vyučovania psychológie
●
zážitkové učenie a sebapoznávanie
●
štruktúrovaná psychologická hra
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Sociálno-psychologický tréning (výcvik) je „systematicky plánovaný prístup na ovplyvnenie
skupinových procesov a skupinového správania“ (Hermochová, cit. podľa Zelina, 1996, s. 140). Jeho
cieľom je pripraviť jednotlivca na účinné fungovanie v sociálnej skupine. V Československu začala
s tradíciu sociálno-psychologických výcvikov S. Hermochová. Východiskom bol najmä rozvoj
skupinových metód v psychológii v USA. V 60. rokoch 20. storočia podporovala zavádzanie
aplikovanej sociálnej psychológie do rôznych oblastí (obchod a služby, výchova k manželstvu
a rodičovstvu, sociálne služby a pod.) (Hoskovec & Hoskovcová, 2000). Keď sa stretávajú ľudia
v skupinách, dochádza prirodzene k sociálnemu učeniu. V prirodzených podmienkach má však
sociálne učenie isté limity (napr. počet členov prirodzených skupín, bariéry učenia a pod.), preto
vznikajú tzv. t-skupiny, tréningové skupiny, ktoré facilitujú procesy sociálneho učenia. Podľa
S. Hermochovej možno prostredníctvom interakčných hier v skupine rozvíjať sociálne zručnosti už od
útleho detstva (Hoskovec & Hoskovcová, 2000).
Tréningové skupiny majú svoje špecifiká, spravidla majú relatívne krátkodobé trvanie a smerujú
k naplneniu určitého vzdelávacieho, tréningového cieľa. Ďalšie charakteristiky uvádzajú
S. Hermochová a D. Vaněková (cit. podľa Komárková a kol., 2001, s. 13):
• tréningová skupina tvorí miniaturizovaný model spoločnosti,
• využíva prácu so skupinovými procesmi,
• v skupine sa zámerne navodzuje intenzívny proces učenia,
• proces učenia podporuje atmosféra psychologického bezpečia,
• roly trénera/lektora a skupiny sú jasne vymedzené.
Ciele sociálno-psychologického tréningu vyplývajú z potrieb nácviku efektívneho fungovania
v prirodzených skupinách. Podľa M. Zelinu (1996, s. 140) sú ciele tréningu nasledujúce:
• zlepšenie sociálnych spôsobilostí,
• prehĺbenie sebapoznania,
• osvojenie si schopností empatie, akceptácie a kongruencie,
• uvedomenie si odozvy vlastného správania u iných ľudí,
• získanie spôsobilosti konštruktívne riešiť interpersonálne konflikty,
• porozumenie dynamike skupinových procesov,
• optimalizácia vlastnej autoregulácie správania.
Sociálno-psychologické tréningy sa často v laickom ponímaní nesprávne zamieňajú, resp.
stotožňujú so skupinovou psychoterapiou. Hoci sú mnohokrát tréningy inšpirované metódami
a postupmi niektorých psychoterapeutických smerov, môžeme ich jednoznačne odlíšiť na základe
viacerých znakov:
• Sociálno-psychologické tréningy sú určené bežnej populácii, profesijným alebo záujmovým
skupinám, pri psychoterapii predpokladáme u účastníkov prítomnosť ťažkostí, chronických
ochorení, závislostí a pod.
• Psychoterapia sa venuje hlbšej analýze mechanizmov správania a prežívania jednotlivca,
sociálno-psychologický tréning sa zameriava viac na skupinové javy a sebapoznanie
prostredníctvom spätnej väzby zo skupiny.
• Skupinová psychoterapia je spravidla dlhodobejším procesom ako sociálno-psychologický
tréning. Môže by realizovaná v rámci hospitalizácie v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení,
alebo ambulantne.
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• Vedenie psychoterapeutickej skupiny vyžaduje príslušný psychoterapeutický výcvik
a osvedčenie pre daný terapeutický smer. Terapeutické skupiny najčastejšie vedú
psychológovia, lekári, príp. pracovníci ďalších pomáhajúcich profesií, ktorí získali osvedčenie
pre príslušný psychoterapeutický smer. Na vedenie sociálno-psychologického tréningu nie sú
zákonom stanovené kvalifikačné požiadavky. Mal by ho však viesť lektor – psychológ, pedagóg,
andragóg a pod., ktorý má potrebné teoretické znalosti z oblasti psychológie a metodiky
vedenia tréningov a sám absolvoval sebaskúsenostný tréning v tejto oblasti.
L. Krejčová (2011) odlišuje sociálno-psychologický tréning aj od preventívnych programov, bežne
aplikovaných v školách. Kým preventívne programy sú zamerané na špecifikovanú problematiku
(závislosti, šikana a pod.), sociálno-psychologický tréning sa primárne venuje rozvoju sociálnych
spôsobilostí žiakov, cieľom teda nie je prevencia (hoci tá sa prakticky stáva akýmsi vedľajším
produktom tréningu) ale osobnostný a sociálny rozvoj jednotlivca.

7.1 Sociálno-psychologický tréning ako jedna z foriem vyučovania
psychológie
Súčasná škola je často terčom kritiky odborníkov i verejnosti pre „tradičný“ spôsob výučby, ktorý
je charakteristický najmä zameraním na kognitívne, najčastejšie pamäťové funkcie a konvergentné
myslenie, pasivitou a nesamostatnosťou žiakov, nízkou motiváciou žiakov a minimálnym zameraním
na rozvíjanie praktických životných zručností. Tréningy zamerané na rozvoj sociálnych kompetencií
sú jedným z nástrojov prekonávania tohto tradičného modelu. V škole sociálno-psychologický tréning
slúži na „zintenzívnenie výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, na rozvoj schopností a osvojenia si
nových spôsobilostí v interakcii ľudí“ (Kožnar, cit. podľa Zelina, 1996, s. 140). Aplikácia sociálnopsychologického výcviku do vzdelávacieho procesu prináša viaceré pozitíva, ktoré dokumentujú
výskumy z vysokoškolskej prípravy (napr. Lemešová, 2013), ale aj z prostredia stredných škôl.
L. Krejčová (2011) opisuje pozitívne spätné väzby stredoškolákov:
„Pomohol nám viac sa zblížiť a nebáť sa povedať svoj názor.“
„Konečne sme si povedali nahlas veci, ktoré našej triede škodia.“
„Myslím, že mi to celkovo páčilo, zistili sme, že vieme dobre spolupracovať aj s tými, s ktorými sa obyčajne
takmer nebavíme.“
„Oceňujem hry, ktoré sme hrali, pretože tam nebolo cieľom vyhrať.“
„Človek sa tu môže vyjadriť a dajú sa tu riešiť problémy, ktoré by sme len tak nevyriešili.“
V našich školách bol sociálno-psychologický výcvik pod názvom psychosociálny tréning zavedený
ako povinný predmet prvýkrát v r. 2008 (Hauser, 2008) v poslednom ročníku gymnázií. Aktualizovaný
Štátny vzdelávací program (ŠPÚ, 2011) však tento predmet z kategórie povinných vylúčil. Doposiaľ
preto nemáme s týmto predmetom rozsiahlejšie praktické skúsenosti a spätné väzby zo škôl.
Niektoré stredné odborné školy ho majú v učebných plánoch zaradený ako jeden z povinne
voliteľných alebo výberových predmetov (napr. pedagogické a sociálne akadémie). Blokové kurzy
s prvkami sociálno-psychologického tréningu možno na základných a stredných školách zaradiť aj
v rámci prierezovej témy „osobnostný a sociálny rozvoj“. Prvky zážitkovej pedagogiky a sociálno-
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psychologického tréningu sa uplatňujú aj v rámci preventívnej práce s triednymi kolektívmi
a na hodinách etickej výchovy. V študijných programoch vysokých škôl je zaradený ako povinný alebo
voliteľný kurz v príprave psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov a ďalších pomáhajúcich
profesií.
Spravidla sa realizuje ako intenzívny krátkodobý blokový kurz, ktorého východiskom je najmä
aplikovaná sociálna psychológia. Preto ho môžeme považovať sa špecifickú formu vyučovania
psychológie. Metodický rámec tvorí aktívne sociálne učenie a zážitkové učenie, z nich sú odvodené aj
metódy a techniky používané v rámci sociálno-psychologického tréningu:
• riadené diskusie,
• komunity, komunitné kruhy,
• psychologické hry,
• relaxačné techniky,
• sebapoznávacie techniky,
• arteterapeutické a pohybové techniky,
• inscenačné metódy a sociodráma,
• skupinové techniky.
Metódy a techniky sociálno-psychologického tréningu si často vyžadujú prácu v malých skupinách,
preto sa metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu zaoberá aj technikami delenia do
skupín. Mnohé z týchto techník môže učiteľ psychológie uplatniť aj v bežných vyučovacích hodinách.
Skupiny by mali mať 4 – 6 členov, delenie môže byť dobrovoľné, podľa toho, ako žiaci sedia v triede,
riadené (najmä pri aktivitách, kde plánujeme prideliť konkrétne úlohy konkrétnym žiakom), náhodné
alebo delegované (vybraní žiaci sami zostavujú svoju skupinu, rizikom je vyhýbanie sa zaradeniu
odmietaných jednotlivcov, preto sa toto delenie neodporúča). Výhodou náhodného delenia do skupín
je najmä vytváranie nových, jedinečných skupín, ktoré umožňuje lepšie spoznávanie účastníkov.
Tvorivé a vtipné techniky náhodného delenia navyše motivujú žiakov k aktivite. Techniky náhodného
delenia do skupín môžu zahŕňať aj prvky humoru a interakcie, čím sa stávajú samostatnou motivačnou
hrou (uprav. podľa Činčera, 2007):
• rozpočítavanie (prvý, druhý...),
• žrebovanie (môžeme použiť mená účastníkov, čísla, iniciály a pod.),
• žrebovanie pomocou farebných kartičiek, hracích kariet atď.,
• puzzle (každý žiak dostane jeden diel puzzle a musí hľadať ďalšie diely, jedna skupina vždy tvorí
jeden obrázok),
• delenie na základe pohybových hier (napr. molekuly – žiaci sa voľne pohybujú, učiteľ povie číslo
a musia vytvoriť čo najrýchlejšie skupiny s daným počtom členov),
• podľa spoločných vlastností, znakov (nápis na tričku, obľúbené jedlo, znamenie horoskopu
a pod.),
• hľadanie rodín (žiaci dostanú napr. meno románovej postavy a majú nájsť pomocou verbálnych
alebo neverbálnych signálov ďalšie postavy rovnakého románu, členov hudobnej skupiny,
príslušníkov toho istého psychologického smeru a pod.).
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7.2 Zážitkové učenie a sebapoznávanie
Východiskovým metodickým rámcom riadeného sebapoznávania je zážitkové učenie. Často sa
spája s intenzívnymi tréningami, outdoorovými kurzami a pod., vybrané prvky tohto metodického
rámca možno aplikovať aj v iných formách vzdelávania. Vymedzeniu a aplikácii modelu zážitkového
učenia sa venovali viacerí odborníci, vychádza z teórie, že „ľudia sa najlepšie učia z vlastných
skúseností, ak tieto nie sú deštruktívneho charakteru a sú spätne správne pochopené“ (Činčera, 2007,
s. 16). Dochádza pri ňom k „priamej interakcii s vecami, prírodou a inými ľuďmi, ktorá prináša zmeny
v správaní a v interpretácii prežitého“ (Kariková, 2000, cit. podľa Miškolciová, 2003, s. 70). Autorka
ďalej zážitkové učenie charakterizuje ako participatívne, kooperatívne a interaktívne, kreatívne
a aktívne učenie založené na zážitku a skúsenosti, ktoré podporuje pozitívne hodnotenie seba aj
iných. L. Slejšková a kol. (2011, s. 11) uvádzajú tri základné charakteristiky zážitkovej pedagogiky:
• práca s emóciami, vďaka ktorými si „lepšie pamätáme“,
• dopĺňanie chýbajúcich skúseností žiakov – práve tu je zážitková pedagogika najefektívnejšia,
• pravidlo, že zážitok nemá zmysel sám osebe, ale je prostriedkom na dosiahnutie cieľa – aby sa
žiaci niečo nové naučili.
Pre zážitkové vzdelávania je charakteristické:
• zapojenie celého človeka, tzv. holistické učenie (fyzicky, intelektuálne a emočne, vrátane
kooperácie a interakcie v skupine),
• zapojenie predchádzajúcich skúseností,
• následné spracovanie novej skúsenosti, zážitku.
Všeobecne prijímaná je Kolbova schéma cyklu zážitkového učenia (obr. 13), kde dochádza
k bezpečným skúsenostiam, ktoré však sú pre účastníka výzvou. Cyklus má podobu kruhu či špirály,
ktorá obsahuje fázu skúsenosti, kritickej reflexie a zovšeobecnenia.

skúsenosť

transfer

reflexia

zovšeobecnenie

Obr. 13 Kolbov cyklus zážitkového učenia (Kolb, 1984)
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Ďalším východiskom zážitkového učenia je tzv. zónová teória učenia (obr. 14). Predpokladá, že sa
učíme postupným rozširovaním tzv. komfortnej zóny, v tej sa cítime bezpečne a zaoberáme sa tým,
čo ovládame, vieme. Táto zóna rastie spolu s novo osvojenými zručnosťami a znalosťami. Keď chceme
tieto zručnosti a znalosti získať, musíme prekročiť hranice zóny komfortu a vstúpiť do zóny učenia,
kde nemáme istotu úspešného zvládnutia úlohy a naplnenia cieľa. Vstup do tejto zóny podporujú
práve aktivity zážitkového učenia, pričom nové zručnosti nadobúdame prirodzeným spôsobom,
riešením problémových situácií a pod. Zónu ohrozenia predstavujú také aktivity a úlohy, ktoré siahajú
za naše osobné limity, sú „nad naše sily“. Ak prekročíme hranice zóny učenia, stúpa pravdepodobnosť
zlyhania a neúspechu v predkladaných úlohách. Neúspech, naopak, zmenšuje komfortnú zónu.
komfortná zóna

zóna učenia

zóna ohrozenia

Obr. 14 Zónová teória učenia (uprav. podľa Činčera, 2007, s. 19; Franc a kol., 2007, s. 29)
Zážitkové učenie kombinuje rôzne metódy a techniky, patria medzi ne napr. (uprav. podľa
S. Karikovej, 2000, cit. podľa Miškolciová, 2003, s. 70):
• dialóg a skupinové diskusné metódy,
• pohybové aktivity,
• výtvarné aktivity,
• hudobné aktivity,
• písomné aktivity,
• bádateľské aktivity,
• viacrozmerné aktivity:
• hranie rolí a modelovanie situácií,
• hranie scénok,
• dramatizácia,
• štruktúrované hry.
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Úlohou učiteľa v zážitkovom učení je facilitovať proces výchovy a vzdelávania. Táto facilitácia či
podpora procesu učenia sa týka niekoľkých oblastí:
• učiteľ pri analýze učiva a príprave vyučovacích hodín zámerne vytvára priestor pre vhodné
zážitky (napr. výber vhodných aktivít, námetov pre rolové hry, príkladov z praxe pre diskusie
a pod.),
• zaisťuje psychickú a fyzickú bezpečnosť žiakov v procese zážitkového učenia (napr.
prostredníctvom dodržiavania etických noriem, skupinových pravidiel, organizáciou učebného
priestoru, odborným prístupom k výberu a prezentácii tém a aktivít a pod.),
• podporuje popri zámerných, cielených aktivitách aj spontánne príležitosti pre učenie (napr.
v rámci diskusií, zdieľaní v skupine a pod.),
• podporuje učenie sa z dôsledkov vlastného konania (zlyhania aj úspechu).

7.3 Štruktúrovaná psychologická hra
V hre vzniká modelový svet, ktorý účastníkom umožňuje skúšať nové roly a druhy správania,
experimentovať a skúmať nové spôsoby interakcie s okolím. V užšom ponímaní za psychologickú hru
považujeme takú, ktorá kladie na účastníkov zvýšené emočné nároky. Súčasťou hry býva intenzívne
vyjadrenie emócií, objavovanie aspektov vlastnej identity a správania. V širšom zmysle je
psychologická hra každá hra so zameraním na psychologické témy, sebapoznávanie a odhaľovanie
psychologickej kauzality.
Použitie hier v tréningu či vo vyučovaní plní viaceré funkcie (Franc a kol., 2007, s. 68):
• rozširovanie osobných hraníc a objavovanie seba samého,
• poznávanie sociálnych interakcií,
• rozvíjanie schopností a zručností:
• sociálne zručnosti (komunikácia, dôvera, nadväzovanie vzťahov, spolupráca, empatia atď.),
• intelektuálne schopnosti (logické myslenie, postreh, analytické schopnosti),
• tvorivé schopnosti (hľadanie netradičných riešení a pod.),
• poznávanie a zvládanie emócií (vyjadrovanie emócií, spoznávanie vlastných emočných reakcií,
sebahodnotenie a pod.),

• fyzické zručnosti (aktivity zamerané na zlepšenie kondície, manuálnu zručnosť a pod.).
Štruktúrovaná psychologická hra má znaky, ktoré ju odlišujú od ostatných didaktických metód
a do istej miery aj od spontánnej hrovej činnosti (Činčera, 2007, s. 10):
Hra ako symbol– v hre vzniká symbolický model sociálneho sveta, v ktorom si môžeme „vyskúšať“,
ako funguje reálny svet. Žiaci prijímajú úlohy, masky, vystupujú ako niekto iný, často v hre prijímajú
výzvy a úlohy, ktorým sa v bežných životných situáciách bránia.
Emočná zaangažovanosť – v symbolickom hrovom svete mnohé interakcie prebiehajú
intenzívnejšie, proces zmien je rýchlejší ako v reálnom živote. Aj tieto atribúty spolu s prvkom
súťaživosti prispievajú k zvýšenej emočnej zaangažovanosti žiakov. Emočná zaangažovanosť zvyšuje
efekt zážitku a sebapoznania, no súčasne kladie nároky na učiteľa, vedúceho hry, ktorý ju musí
v prípade potreby primeraným spôsobom usmerniť.
Výzva, súťaž –súťaž nemusí vždy znamenať rivalitu medzi žiakmi, súťaživosť môže byť výzvou splniť
zadanú úlohu, prekonať vlastné či vonkajšie bariéry a pod.
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Pravidlá– štruktúrovaná hra má vopred stanovený rámec, štruktúru, jasné inštrukcie a pravidlá.
Úlohou vedúceho hry je pravidlá riadne vysvetliť a sledovať ich dodržiavanie
Cieľ – prečo hru zaraďujeme do vyučovacej hodiny, čo chceme prostredníctvom nej dosiahnuť?
Samotná hra nie je cieľ, cieľ hry je vopred stanovený, rovnako ako pravidlá. Cieľom štruktúrovaných
psychologických hier spravidla býva sebapoznávanie, rozvíjanie špecifickej oblasti kognitívnych alebo
nonkognitívnych funkcií a kompetencií alebo demonštrovanie kauzality niektorých psychologických
fenoménov.
Hru vo vyučovaní vždy riadi učiteľ. Proces aplikácie štruktúrovaných hier (obr. 15) sa skladá z troch
fáz (Činčera, 2007). V prvej fáze (briefing) učiteľ predstaví kontext hry, rozdelia sa úlohy, skupiny, určia
sa pravidlá, časový harmonogram a pod. Druhou fázou je samotná hra, tu sú aktívni najmä žiaci –
účastníci hry, učiteľ zastáva úlohu facilitátora, poradcu, podľa potreby usmerňuje priebeh hry.
Poslednou, z hľadiska didaktického a psychologického najdôležitejšou, fázou je tzv. debriefing.
V tejto fáze dochádza k spätnej väzbe účastníkov a vedúceho hry, k reflexii, zovšeobecneniu,
transferu skúseností (v zmysle uvedeného cyklu zážitkového učenia). Učiteľ môže zhrnúť
a pomenovať niektoré javy vo vzťahu k cieľom vyučovacej hodiny a obsahu učiva. Častou chybou pri
aplikácii psychologických hier je práve absencia debriefingu, či už z dôvodu nedostatku času alebo
podcenenia jeho významu. Učiteľ psychológie by si mal uvedomiť, že dôležitý nie je len samotný
priebeh hry, ale najmä záverečná spätná väzba a reflexia.

briefing

hra

debriefing

Obr. 15 Metodický postup štruktúrovaných psychologických hier (Činčera, 2007, s. 74)
Hry používané v sociálno-psychologických tréningoch a zážitkových kurzoch D. Franc a kol. (2007,
s. 70) rozdeľujú do niekoľkých skupín:
• Inscenačné, rolové hry, podobne ako už uvedené inscenačné metódy (6.4.7 Inscenačné metódy)
vychádzajú zo sociálnych interakcií, žiaci prijímajú úlohy, ktoré im umožnia „stať sa niekým iným“.
• Skupinové, tímové hry sú zamerané na problematiku vodcovstva, odovzdávania informácií,
spolupráce v skupine, na plánovanie, skupinové rozhodovanie a pod.
• Iniciatívne hry majú jasne definovanú úlohu pre jednotlivca alebo tím, slúžia aj na zoznamovanie
a motiváciu účastníkov.
• Simulačné hry sú komplexnejšími hrami, ktoré sa odohrávajú v umelo vytvorených situáciách,
svetoch, kde účastníci prijímajú úlohy a podľa rámcových scenárov a pravidiel riešia zadané úlohy.
• Psychologické hry v užšom ponímaní sú hry, ktoré na účastníkov kladú vyššie emočné nároky, ich
súčasťou je intenzívne vyjadrovanie emócie, objavovanie hlbších aspektov vlastnej identity,
zrkadlenie vlastného správania a pod.
• Komplexné hry sa používajú najmä v zážitkových kurzoch, časovo a organizačne sú náročnejšie
a kombinujú prvky viacerých hrových techník.
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Podľa miery emočného zaangažovania môžeme štruktúrované psychologické hry zamerané na
rozvoj rozdeliť do štyroch kategórií:
• Motivačné hry (angl. ice-breakers alebo warm-ups) slúžia na uvoľnenie napätia, naladenie skupiny
na prácu, motivovanie k téme ďalšej aktivity. Takýmito hrami môžu byť aj aktivity zamerané na
rozdeľovanie do skupín.
• Zoznamovacie hry podporujú spoznávanie a zbližovanie členov skupiny, nemusia byť vždy
zaradené len na začiatku formovania skupiny, aj po štyroch rokoch spoločného štúdia sú veci, ktoré
o sebe spolužiaci nevedia.
• Kooperatívne hry sú zamerané špecificky na rozvoj spolupráce vo dvojici, v menších alebo väčších
skupinách, kooperatívne úlohy rozvíjajú schopnosť spolupracovať, byť členom tímu, podieľať sa na
tímových rozhodnutiach, ďalej rozvíjajú zodpovednosť, dôveru, sebavedomie.
• Hry dôvery, pri ktorých je v zmysle zónovej teórie zážitkového učenia najväčšie riziko vstupu do
zóny ohrozenia. Pri týchto hrách často dochádza k fyzickému kontaktu, vstupu do osobného
priestoru druhej osoby, zdieľanie osobných informácií či obmedzenie zmyslov (napr. pohyb so
zatvorenými očami a pod.). Žiaci tiež niekedy musia prijať rôzne formy dotykov a fyzickej blízkosti,
ktoré vyplývajú z charakteru hry, preto sú najnáročnejšie na zvládnutie, no sú pre nich silným
zážitkom.

7.3.1 Možnosti a úskalia použitia hier a zážitkových aktivít vo výučbe psychológie
V predmete psychológia majú hry široké uplatnenie. Z procesuálneho hľadiska ich možno
aplikovať v každej z fáz vyučovacej jednotky. V motivačnej fáze sú vhodné kratšie hry, ktoré slúžia na
uvedenie témy vyučovacej hodiny, navodenie atmosféry pre ďalšiu prácu, motivovanie žiakov a pod.
V expozičnej fáze používame hry ako doplnenie, resp. náhradu iných metód (výkladu, samostatnej
práce, práce s textom a pod.). V takomto prípade hra uvádza novú tému, proces debriefingu by mal
zahŕňať aj prvky výkladu, zarámcovania javov prezentovaných v hre do existujúcej štruktúry
poznatkov. Najčastejšie sa hry aplikujú vo fixačnej, resp. aplikačnej fáze, keď slúžia na upevňovanie
a opakovanie učiva.
Z obsahového hľadiska sú štruktúrované hry vhodné najmä k témam sociálnej psychológie
(skupinová dynamika, komunikácia, kooperácia, vodcovstvo, sociálne roly, stereotypy a pod.), ale aj
k problematike emócií, motivácie, empatie, tvorivosti atď.
Zážitkové aktivity a hry sú náročné na prípravu i riadenie učebnej skupiny. Učiteľ musí byť
pripravený aj na niektoré úskalia, ktoré môže ich aplikácia prinášať:
• Žiaci nie sú dostatočne motivovaní, hra ich nezaujme, odmietajú sa zapojiť.
• Zlyhá riadenie, organizácia hry, nastávajú problémy s disciplínou.
• Žiaci sú príliš zaangažovaní, dochádza ku konfliktu medzi jednotlivcami alebo podskupinami.
• Nedostatok priestoru pre debriefing, hra ostáva neukončená.
• Použitie hry nevedie k naplneniu cieľa vyučovacej hodiny.
Ak má učiteľ dostatok skúseností s používaním zážitkových metód, môže predchádzať týmto
situáciám. Je dôležité dobre poznať skupinu, nezačínať v novej skupine s komplexnými, emočne
náročnými hrami, ktoré príliš rýchlo posúvajú účastníkov mimo komfortnej zóny. Nevyhnutné je aj
budovanie psychologického bezpečia v skupine prostredníctvom prístupu učiteľa a dodržiavania
etických zásad a skupinových pravidiel.
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Šiesty zmysel (Bakalář, 1989, s. 103)
Cieľ: overiť si svoju schopnosť odhadnúť, akým spôsobom myslia iní ľudia, ako budú konať v určitých
situáciách, vžiť sa do myslenia iných a vidieť svet ich očami.
Pravidlá a priebeh hry:
Vedúci hry číta zoznam úloh, otázok, účastníci majú odhadnúť najpravdepodobnejšiu odpoveď väčšiny
zúčastnených. Tú si zaznamenávajú na papier, nesmú nič hovoriť, ani dávať iné signály, pokým sa
neprečíta celý zoznam úloh. Potom sa prideľujú body. Body získavajú tí hráči, ktorí sa zhodli na rovnakej
odpovedi, čím viac hráčov sa zhodne, tým viac bodov dostanú, t. j. toľko bodov, koľko hráčov malo na
danú otázku rovnakú odpoveď.
Príklady otázok:
Uveďte mesiac v roku.
Uveďte číslo od 1 do 10.
Uveďte potravinu.
Debriefing:
Ako ste sa cítili počas hry?
Čo viedlo k zhode, na základe čoho ste usudzovali?
Čo sme sa o sebe počas hry dozvedeli?
Vysoké skóre v tejto hre naznačuje lepšiu schopnosť kontaktu s vonkajším svetom a lepšie prispôsobenie
sa sociálnemu prostrediu, pre aké profesie môže byť táto schopnosť dôležitá?

Napíš si horoskop (Mojzešová, in Plusko, 2020, s. 100-101)
Cieľ: premýšľanie o sebe, svojich snoch a prianiach, príležitosť pre hlbšie spoznanie ostatných.
Priebeh hry: trieda sa pohodlne usadí, dôležité je, aby v triede bola príjemná, pokojná atmosféra. Možno
ju navodiť napr. príjemnou hudbou, úpravou prostredia a pod. Pri väčšom počte v skupine sa rozdelí na
menšie, cca 10-členné skupiny. Učiteľ najskôr prečíta svoj, vopred pripravený, horoskop. Potom triedu
vyzve, aby sa zamysleli nad svojim uplynulým obdobím (napr. uplynulé tri mesiace) a napísali naň
horoskop. Na napísanie horoskopu majú podľa odporúčania autorky 45 minút, pričom je dôležité, aby bol
čas dostatočný, aby sa žiaci necítili byť v časovej tiesni. Následne si žiaci v skupinách svoje horoskopy
čítajú. Ak hru použijeme napr. v rámci dlhšieho bloku sociálno-psychologického tréningu, možno ju
doplniť aj o druhú časť, kde si žiaci napíšu svoje horoskopy na najbližšie tri mesiaci.
Debriefing:
Aké pre vás bolo napísať si vlastný horoskop?
Čo vás zaujalo, prekvapilo?
Čo sme sa o sebe dozvedeli?
Poznámka: Pri tejto hre je dôležité dodržiavanie etických princípov dobrovoľnosti pri čítaní horoskopov
a tiež pravidlo zachovania mlčanlivosti o dianí v skupine (bližšie v 2.5 Etické otázky vo vyučovaní
psychológie a 3.3 Skupinové pravidlá).
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8 Hodnotenie a klasifikácia v predmete psychológia

●
metódy kontroly vyučovacieho procesu
●
hodnotenie v predmete psychológia
●
didaktické testy
●
eseje a iné žiacke práce
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Kontrolu vyučovacieho procesu tvorí zisťovanie výsledkov vyučovacieho procesu (preverovanie
vedomostí, skúšanie) a hodnotenie a klasifikácia výsledkov vyučovacieho procesu (Turek, 1997).
Hodnotenie je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, malo by slúžiť učiteľovi aj žiakovi ako
spätná väzba o výsledkoch a účinnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Klasifikáciu možno
charakterizovať ako číselné vyjadrenie hodnoty a úrovne učebnej činnosti žiakov (známkou, bodmi,
percentami).
Pedagogická diagnostika a hodnotenie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu.
Hodnotenie je významné pre učiteľa, žiaka i rodičov. Pre učiteľa je táto činnosť náročná a zodpovedná,
jej úlohou je najmä informovať žiaka, príp. rodiča o tom, ako zvláda požiadavky učiteľa, v čom sa má
zlepšiť, zmeniť a pod., poukazuje na to, ako odstraňovať zistené nedostatky a motivovať žiaka k ďalšej
činnosti, podporovať jeho sebavedomie (Skalková, 2007).
Hodnotenie by malo spĺňať viaceré funkcie (Petlák, 2004, s. 159):
• motivačná funkcia – správne hodnotenie podporuje záujem o učenie,
• didaktická funkcia – učiteľ a žiaci získavajú spätnú väzbu o svojej práci, čo žiaci nevedia, čomu
neporozumeli, čo sa majú doučiť a pod.,
• výchovná funkcia – objektívne a správne hodnotenie žiaka prispieva k jeho sebakritike
a zodpovednosti,
• spoločenská a profesijná funkcia – školské hodnotenie pripravuje žiaka na zaradenie do
pracovného a spoločenského života,
• kontrolná funkcia – výsledky hodnotenia učiteľovi umožňujú posúdenie práce žiakov a súčasne
posúdenie učiteľa kontrolnými orgánmi,
• prognostická funkcia – výsledky hodnotenia naznačujú tendenciu vývinu vedomostnej úrovne
žiaka.
Kontrola, hodnotenie a klasifikácia vyučovacieho procesu sú často diskutované a kritizované
najmä vzhľadom na ich reliabilitu, validitu a vplyv na motivačnú a afektívnu stránku osobnosti žiakov:
• učiteľ v hodnotení žiakov často podlieha rutine,
• hodnotenie nie je dostatočne objektívne (uplatňuje sa napr. „nálepkovanie“ a pod.),
• hodnotenie je založené prevažne na porovnávaní žiakov,
• hodnotenie nerešpektuje individuálne a špecifické vzdelávacie potreby a možnosti žiaka,
• hodnotenie neregistruje individuálny pokrok žiaka, porovnávanie so skupinou (t. j.
s priemerným výkonom) neumožňuje zachytiť individuálne zlepšenie žiaka oproti
predchádzajúcemu výkonu,
• výsledok ústnej a praktickej skúšky môže skresľovať napätie, stres, tréma, úzkosť spojená so
skúškovou situáciou a verejným vystupovaním a tiež úroveň vyjadrovacích schopností žiaka,
• písomné skúšky a didaktické testy často stavajú výlučne na pamäťovom učení bez
vzťahov, súvislostí, aplikácie nadobudnutých poznatkov.
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8.1 Metódy kontroly vyučovacieho procesu
Metódy zisťovania výsledkov vyučovacieho procesu možno klasifikovať podľa viacerých kritérií:
Formálne kritérium:
• ústne skúšanie,
• písomné skúšanie,
• praktické skúšanie.
Časové kritérium:
• vstupné skúšanie (napr. prijímací pohovor),
• priebežné skúšanie (spravidla z učiva jednej vyučovacej hodiny),
• súhrnné skúšanie (z tematického celku, učiva celého ročníka),
• záverečné skúšanie (napr. maturitná skúška).
Podľa počtu skúšaných:
• individuálne skúšanie,
• skupinové skúšanie,
• frontálne skúšanie.
Podľa cieľa hodnotenia:
• formatívne hodnotenie, ktorého cieľom je rozvíjať vedomosti a zručnosti žiakov, poskytnúť im
spätnú väzbu v procese učenia a motivovať ich k ďalšiemu rozvoju (napr. priebežné neznámkované
kvízy, testy a cvičenia, praktické zadania, sebahodnotiace nástroje, rovesnícka spätná väzba
a pod.).
• sumatívne hodnotenie, ktorého cieľom je overenie vedomostí a zručností žiakov na konci určitej
etapy učenia a poskytnutie informácie o výsledku tohto overovania (spravidla známkou alebo
slovne, pozri ďalej).
Metódy hodnotenia sa tradične rozdeľujú do dvoch skupín:
• kvantitatívne hodnotenie (klasifikácia v podobe symbolického vyjadrenia, známkou, alebo
číselného vyjadrenia, bodovými skóre alebo percentami),
• kvalitatívne hodnotenie (spravidla slovne vyjadrená ústna alebo písomná spätná väzba).
Kvantitatívne hodnotenie je často posudzované normatívne (Dunn et al., 2018), t. j. pri
vyhodnocovaní sa porovnávajú priemerné výsledky jednotlivcov a skupín. Pri tzv. normálnom
rozložení dosahuje väčšina priemerné výsledky, vysoké resp. nízke skóre hodnotenia je zastúpené
okrajovo (podobne ako pri normálnom rozložení IQ v populácii). Kriteriálne hodnotenie (Dunn et al.,
2018) naopak predpokladá, že všetci žiaci môžu splniť stanovené kritériá. Pre žiacke výstupy je daná
hodnotiaca mriežka (tzv. rubrika), ktorá obsahuje stanovené hodnotiace kritériá a jednotlivé stupne
dosiahnuté v rámci daného kritéria. Takáto mriežka je pomôckou pre učiteľa pri kvalitatívnom aj
kvantitatívnom hodnotení. Umožňuje podľa kritérií prideľovať body alebo kritériá použiť ako
východisko slovného hodnotenia, kde charakteristiky jednotlivých stupňov učiteľ použije pri
formulovaní hodnotenia, alebo detailnejšie slovne komentuje dosiahnutie stanovených kritérií.
Podobne možno hodnotiace mriežky použiť ako nástroj sebahodnotenia alebo rovesníckeho
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hodnotenia, kde žiaci podľa hodnotiacej mriežky posudzujú dosiahnutie kritérií u vlastného výkonu
alebo výkonu spolužiakov. Kriteriálne hodnotenie je vhodné napr. pri hodnotení prezentácií, esejí,
projektov, či kompetencií žiakov (pozri príklady v prílohe 15: Hodnotiaca mriežka alebo Príloha 19:
Sebahodnotenie didaktických kompetencií v rámci pedagogickej praxe).
Učitelia často v praxi kombinujú viaceré metódy hodnotenia. Stále však dominuje sumatívne
hodnotenie vo forme známky. Slovné hodnotenie je často vyjadrené len ústne a neformálne (priamo
v rámci vyučovacej hodiny, príp. pri rozhovore so žiakom alebo s rodičmi). Výhody slovného
hodnotenia vidíme v podpore orientácie na úsilie žiakov namiesto tlaku na výkon, v zdôraznení
sociálnej kooperácie, vo vyrovnaní šancí žiakov s nižším výkonom a individuálnej podpore žiakov
namiesto frontálneho porovnávania (Skalková, 2007). Porovnanie výhod a úskalí oboch možností
sumarizuje obrázok 16.

slovné hodnotenie

výhody:
hodnotí sa kvalita výsledkov
hodnotí sa postup, proces
obsahuje návrh na zlepšenie
dôraz sa kladie na pozitíva
a povzbudenie

klasifikácia

výhody:
úsporné a stručné vyjadrenie
tradícia (je zrozumiteľné pre deti aj
pre rodičov)
možnosť štatistického porovnávania

zohľadňuje sa individualita

limity:
pracnosť a časová náročnosť
nároky na diagnostické spôsobilosti
učiteľa/učiteľky
nároky na dôslednosť a systematickosť
učiteľa/učiteľky
riziko používania všeobecných, nálepkových
hodnotení
riziko "recyklácie" hodnotení

limity:
statickosť, nie je dostatočne citlivá
na zachytenie pokroku
hodnotí sa len finálny výsledok,
neposkytuje informáciu
o perspektívach, snahe a pod.
vedie k nálepkovaniu
a "škatuľkovaniu"
stimuluje najmä vonkajšiu motiváciu

Obr. 16 Výhody a nevýhody klasifikácie a slovného hodnotenia
(uprav. podľa Slejšková a kol., 2011, s. 70)

8.2 Hodnotenie v predmete psychológia
Predmet psychológia má určité špecifiká, ktoré sme popísali v kapitole 2 Špecifické didaktické
otázky výučby psychológie, a tieto ovplyvňujú aj metódy a postupy hodnotenia žiackych výkonov.
Predovšetkým je dôležité pracovať s metódami hodnotenia tak, aby sa zachovala atmosféra
psychologického bezpečia a dôvery v triede. K tomu prispieva dodržiavanie niektorých zásad:
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• kritériá hodnotenia – učiteľ by mal vopred jasne stanoviť svoje požiadavky a kritériá kontroly
a hodnotenia (napr. formou hodnotiacich mriežok, viď vyššie),
• objektivita hodnotenia – učiteľ má hodnotiť aktuálny výkon, výstup žiaka, nie jeho osobnosť,
správanie a pod., mal by maximálne eliminovať všetky subjektívne vstupy do procesu
hodnotenia (nálepkovanie, haló efekt, neadekvátne porovnávanie a pod.). K objektivite
hodnotenia prispieva aj stanovenie štandardov, noriem kvality a úrovne výkonu, ktoré sú
spravidla súčasťou pedagogickej dokumentácie jednotlivých predmetov,
• etika hodnotenia – k etike hodnotenia patrí spôsob zverejňovania a oznamovania výsledkov,
formulácia slovných hodnotení, vyhýbanie sa ponižujúcim, nevhodným formuláciám k výkonu
žiakov,
• kombinácia rôznych metód kontroly vyučovacieho procesu môže pomáhať žiakom s rôznymi
študijnými stratégiami a s individuálnymi vzdelávacími potrebami, zvyšuje tiež motivačný efekt
hodnotenia a učiteľovi dáva pestrejšiu spätnú väzbu ako výlučné používanie jednej metódy,
• motivačný efekt hodnotenia – hodnotenie nemá poukazovať len na nedostatky, ale aj na
kladné stránky a pokroky, ktoré žiak urobil, a má ho motivovať k ďalšej práci.
Metódy kontroly a hodnotenia v predmete psychológia opäť ovplyvňuje postavenie predmetu
v učebnom pláne danej školy. Pre priebežné a súhrnné hodnotenie, najmä v povinne voliteľných
predmetoch spravidla nie sú stanovené striktné pravidlá, často ani na úrovni konkrétnej školy. Výber
metód kontroly vzdelávacích výsledkov závisí od rozhodnutia učiteľa. V predmete psychológia
môžeme hodnotiť napr. tieto výstupy:
• ústna prezentácia poznatkov získaných z práce s odbornou literatúrou,
• ústna prezentácia návrhov výskumných projektov zameraných na praktické použitie
teoretických poznatkov,
• úvahy, eseje zamerané na rôzne psychologické fenomény,
• písomné analýzy psychologických teórií a výskumných štúdií,
• vlastné výskumné projekty alebo návrhy takýchto projektov,
• didaktické testy zamerané na základné pojmy z oblasti psychológie,
• žiacke portfóliá, súbory prác z predmetu psychológia,
• analýza prípadu alebo situácie (bez použitia alebo s použitím zdrojov),
• tzv. open-book testy, pri ktorých môžu žiaci pracovať s rôznymi typmi zdrojov.
Záverečné hodnotenie predstavuje najmä maturitnú skúšku. Žiaci môžu zložiť maturitnú skúšku
z predmetu občianska náuka, kde sú zaradené aj témy zo psychológie, z voliteľného predmetu
psychológia a na niektorých stredných odborných školách sú otázky zo psychológie súčasťou
odbornej časti maturitnej skúšky. Obsahový štandard maturitnej skúšky z predmetu psychológia na
gymnáziách stanovujú cieľové požiadavky k maturitnej skúške (Príloha 5: Cieľové požiadavky na
vedomosti a zručnosti maturantov zo psychológie (gymnáziá)). Skúška je ústna a skladá sa pred
komisiou, pričom maturitné zadania sú vypracované na základe cieľových požiadaviek a schválené
predmetovou komisiou a predsedom maturitnej komisie (Príloha 6: Ukážka maturitných zadaní
v predmete psychológia). V zahraničí sú stále viac preferované najmä v záverečnom hodnotení
písomné skúšky vo forme didaktického testu a eseje, čo umožňuje stanovenie národných kritérií
hodnotenia a uplatnenia výsledkov napr. pri prijímacom konaní na vyšší stupeň vzdelávania.
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8.3 Didaktické testy
Didaktické testy sa považujú za objektívnu a spoľahlivú diagnostickú metódu, ich výsledky sú
vyjadrené kvantitatívne. Učiteľ si test môže zostaviť sám (neštandardizovaný didaktický test).
Štandardizované testy zostavujú odborníci a súčasťou ich prípravy je aj štatistické spracovanie noriem
pre porovnávanie výkonu. Používajú sa najmä v národných a medzinárodných komparáciách
a výskumoch. Didaktické testy bývajú aj súčasťou učebníc, metodických príručiek a edukačných
portálov, podporujú samostatné učenie žiakov a môžu poslúžiť ako spätná väzba pri príprave napr. na
záverečné alebo prijímacie skúšky.
K základným charakteristikám didaktického testu patria validita, reliabilita a praktickosť (Turek,
1997, s. 259):
• Validita je miera platnosti testu, stupeň zhody, do ktorej test naozaj meria to, čo merať má. Po
obsahovej stránke je didaktický test validný, ak účelne a rovnomerne pokrýva učivo, t. j. pomer
otázok k jednotlivým témam v teste zodpovedá pomeru, ktorý daná téma zaberá napr.
v tematickom celku, ktorý je obsahom testovania.
• Reliabilita je miera spoľahlivosti testu. Za reliabilné považujeme také meranie, keď pri opakovanej
administrácii testu dosiahneme rovnaké výsledky. Čím vyššia je reliabilita didaktického testu, tým
vyššia je aj pravdepodobnosť, že výsledok nie je ovplyvnený takými premennými ako sú tréma,
vyrušovanie, nepozornosť a pod.
• Praktickosť didaktického testu je daná predovšetkým ekonomickosťou použitia, administrácia
i vyhodnotenie testu sú v porovnaní s písomnou skúškou s otvorenými otázkami, ktoré pokrývajú
relatívne rozsiahle učivo, rýchlejšie a jednoduchšie, umožňuje testovať naraz väčší počet žiakov
a štatisticky porovnávať dosiahnuté výsledky. Podmienku je použitie objektívne skórovateľných
otázok, najmä zatvorených otázok alebo otvorených otázok so stručnou odpoveďou (obr. 17).
Za jednu z hlavných výhod didaktického testu sa tiež považuje relatívne vysoká objektivita
hodnotenia (v porovnaní s inými bežne používaným metódami). Nevýhodou môže byť prílišná
heslovitosť, ktorá zdôrazňuje najmä pamäťové učenie a nižšie kognitívne procesy, málo priestoru na
aplikačné úlohy, ktoré umožňujú zisťovať porozumenie učiva v širších súvislostiach. Pri formulovaní
otázok by sme nemali zabúdať na otázky, ktoré vyžadujú uplatnenie vyšších kognitívnych procesov
(tab. 18). Didaktické testy podobne ako ostatné písomné skúšky navyše znevýhodňujú osoby
s ťažkosťami v písaní, čítaní a koncentrácii pozornosti. V predmete psychológia odporúčame
kombinovať didaktické testy s ďalšími metódami, najmä samostatnými písomnými prácami, esejami
a výskumnými projektmi.
Špecifickou formou používania didaktických testov je online forma testovania. Môžeme rozlíšiť
testovanie, ktoré prebieha prostredníctvom digitálnych technológií prezenčne priamo v škole, kedy
je učiteľ k dispozícii a môže žiakom pomôcť vyriešiť technické problémy či ťažkosti s porozumením
otázok. Tento typ sa používa napr. pri medzinárodných meraniach. Druhou možnosťou je dištančná
forma online testovania, kedy sú žiaci doma a riešia test bez prítomnosti učiteľa. Na nevýhody tejto
formy preverovania vedomostí žiakov sme narazili počas pandemickej dištančnej výučby. Okrem
technických problémov patrilo k bariéram najmä riziko nečestného správania počas testu či problémy
s porozumením zadaní na strane žiakov. Preto je vhodné pre túto formu didaktických testov voliť
problémové úlohy alebo zadania, ktoré umožňujú prácu s rôznymi zdrojmi (tzv. open-book testy)
a dôkladne pripraviť inštrukcie a formulácie zadaní, aby sa minimalizovali problémy s porozumením.
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Tab. 18 Príklady otázok podľa revidovanej Bloomovej taxonómie
(podľa Anderson & Krathwohl, 2001; Skalková, 2007)
Zapamätanie
Žiak si vie vybaviť konkrétne fakty, poznatky...
Porozumenie
Žiak vie vlastnými slovami vysvetliť a opísať javy,
súvislosti...
Aplikácia
Žiak vie prakticky uplatniť poznatky v rôznych
situáciách...
Analýza
Žiak vie určiť prvky, rozumie súvislostiam a vzťahom
medzi javmi...
Hodnotenie
Žiak vie posúdiť javy a poznatky, formulovať
argumenty...
Tvorenie
Žiak vie na základe poznatkov navrhovať nové
riešenia, alternatívy...

Kto? Kedy? Kde? Prečo? Ktorý? Koľko?
Vymenuj... Priraď... Definuj...
Vysvetli ako... Vysvetli prečo...
Povedz vlastnými slovami...
Vyber správnu charakteristiku...
Uveď príklad... Opíš dôsledky...
Vyber správny príklad... Čo by sa stalo, keby...
Aký je vzťah medzi...? Aký je rozdiel medzi...?
Aké sú spoločné znaky...? Aké sú závery...?
Nájdi nedostatky... Uveď argumenty za/proti...?
Aké sú výhody...? Ktorý... preferuješ, a prečo...?
Odvoď pravidlo... Vytvor nový model...
Navrhni alternatívne riešenie...
Navrhni nové využitie pre...

so širokou odpoveďou neštruktúrované
so širokou odpoveďouštruktúrované
otvorené otázky
so stručnou odpoveďou reproduktívne
so stručnou odpoveďou produktívne
testové otázky

dichotomické
(áno - nie)
s možnosťou výberu
odpovede
zatvorené otázky

posúdenie pravdivého
výroku (true - false)
usporiadacie

priraďovacie

Obr. 17 Typy testových otázok (uprav. podľa Onderčová, 2003, s. 5)
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Ukážky rôznych typov testových otázok (podľa Sokolová et al., 2015)
Ktorý psychológ vymedzil ako prvý pojem „nevedomie“?
a) L. S. Vygotskij
b) S. Freud
c) A. Bandura
d) B. F. Skinner

Ktorý psychologický smer definoval zákony zrakového vnímania?
a) psychoanalýza
b) humanistická psychológia
c) behaviorizmus

d) geštaltizmus

Ktorý psychologický smer chápe osobnosť ako systém návykov (naučeného správania)?
......................................................................................................................................

Koho považujeme za „otca psychológie“, pretože založil prvé psychologické laboratórium?
......................................................................................................................................

Vznikla psychológia ako samostatná veda vznikla v 19. storočí?
a) áno
b) nie

Sebavyjadrenie človeka, objavenie vlastnej identity a sebarealizácia sú témy, ktorým sa venuje
humanistická psychológia.
a) pravda
b) lož
Zoraďte poznávacie procesy podľa komplexnosti:
...... pamäť
...... pociťovanie
......myslenie
...... vnímanie
Priraďte teórie učenia k predstaviteľom:
a) J. B. Skinner
1. učenie vhľadom
b) W. Köhler
2. teória sociálneho učenia
c) A. Bandura
3. učenie podmieňovaním
Priraďte k psychologickým smerom predmet ich skúmania:
a) behaviorizmus
1. vnímanie
b) psychoanalýza
2. sebarozvoj
c) geštalt–psychológia
3. správanie
d) kognitívna psychológia
4. nevedomie
e) humanistická psychológia
5. poznávacie procesy
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8.4 Eseje a iné žiacke práce
V našich školách sa nekladie taký dôraz na tento typ prác ako v zahraničí. Postupne však začína aj
k nám prenikať požiadavka spracovania rozsiahlejších esejí alebo výskumných projektov napr. v rámci
súhrnného alebo záverečného hodnotenia predmetov a stúpajú aj nároky na hodnotenie kvality
týchto prác. Eseje a výskumné projekty považujeme najmä v psychológii za veľmi vhodné žiacke
výstupy, pretože umožňujú preukázať nielen znalosť pojmov, ale aj interpretačné a argumentačné
schopnosti, úroveň práce s textom, s odbornými zdrojmi, uplatňovanie zásad autorskej etiky a pod.
Hodnotenie žiackych prác si vyžaduje vopred stanovené kritériá, s ktorými sú oboznámení aj žiaci.
Kritériá sa týkajú požadovaného výberu témy a spôsobu jej spracovania, rozsahu textu, počtu a druhu
odborných zdrojov a spôsobu citovania zdrojov. Zahraničné výskumy v oblasti hodnotenia žiackych
prác poukazujú na časté rozpory medzi cieľmi, zadaním práce a hodnotením (Rust, 2002, cit. podľa
Norton et al., 2002). Preto je žiaduce venovať dostatok priestoru objasneniu cieľov a kritérií
hodnotenia prác. Na tento účel autori navrhli dotazník sebahodnotenia esejí a písomných prác (pozri
tab. 19). Žiaci by mali po napísaní práce vedieť sami ohodnotiť, nakoľko splnili jednotlivé stanovené
kritériá (kritériá uvedené v dotazníku sú pre úvodné kurzy psychológie, v našich podmienkach
orientačne môžu zodpovedať požiadavkám na práce žiakov končiacich ročníkov gymnázií alebo
prvých ročníkov vysokých škôl). Tento spôsob sebahodnotenia a hodnotenia písomných prác má
viaceré výhody:
• rozvíja sebahodnotenie, sebareflexívne kompetencie žiakov,
• umožňuje konfrontáciu sebahodnotenia s hodnotením učiteľa,
• poukazuje na konkrétne oblasti, v ktorých žiak vyniká alebo naopak potrebuje zlepšenie,
• ujasňuje komunikáciu týkajúcu sa hodnotenia medzi učiteľom a žiakom, ujasňuje kritériá
hodnotenia,
• učiteľovi umožňuje objektívnejšie stanoviť kritériá hodnotenia (kvalitatívne aj kvantitatívne),
• podľa autorov, ktorí nástroj výskumne overovali, vedie najmä u žiakov, ktorí začínajú s písaním
prác k zlepšeniu výkonov (Norton et al., 2002).
Príklady zadaní písomných prác v predmete psychológia:
• odborný opis vybraného psychologického konceptu, smeru a pod.
• kritická analýza vybraného psychologického konceptu, smeru s použitím argumentácie z rôznych
zdrojov,
• práca s odborným textom (vypracovanie zadania na základe prečítaného textu)
• úvaha na zadanú tému (vyjadrenie vlastného názoru),
• reflexia zážitkovej aktivity,
• reflexia k prečítanému textu, filmu a pod.,
• kritická analýza vybraného psychologického výskumu,
• správa o realizácii psychologického cvičenia, pozorovania,
• návrh vlastného výskumného projektu,
• správa o realizácii vlastného výskumného projektu,
• blog na zadanú tému (písanie popularizačného textu pre širokú verejnosť).

108

Lenka Sokolová

Didaktika psychológie

Tab. 19 (Seba)hodnotenie esejí a písomných prác (Norton et al., 2002, p. 117)
Predtým, ako svoju prácu odovzdáte, označte, nakoľko ste si istý/á, že
zodpovedá nasledujúcim kritériám:
1 – absolútne istý/á, 2 – čiastočne istý/á, 3 – vôbec si nie som istý/á

1

2

3

Zodpovedá esej téme?
spätná väzba učiteľa
Je organizovaná jasne, v súlade s témou?
spätná väzba učiteľa
Predkladá relevantné argumenty?
spätná väzba učiteľa
Spája viaceré materiály, zdroje do zmysluplného celku?
spätná väzba učiteľa
Ukazuje hĺbku porozumenia príslušných psychologických fenoménov?
spätná väzba učiteľa
Zohľadňuje a hodnotí teoretické koncepty aj výsledky výskumov?
spätná väzba učiteľa
Sú zdroje (citácie) uvedené v súlade s požiadavkami (normou)?
spätná väzba učiteľa
Je text gramaticky správny?
spätná väzba učiteľa
Je napísaná primeraným odborným štýlom?
spätná väzba učiteľa
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9 Učiteľ psychológie

●
profesijné kompetencie učiteľa psychológie
●
učiteľský stres a syndróm vyhorenia
●
sebareflexia a autodiagnostika učiteľa
●
príprava učiteľov psychológie
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Povolanie učiteľa je po stránke profesionálnej, osobnostnej aj sociálnej veľmi náročné. Napriek
tomu sa v súčasnosti učiteľ často považuje za „slabý článok systému“ a hovorí sa o kríze učiteľskej
profesie. Stanovenie jednoznačnej príčiny tohto stavu nie je jednoduché. Ak si za východisko
zoberieme definície J. Průchu (2002, s. 21), ktorý učiteľa vníma ako:
• sprostredkovateľa systematicky upravených a vytriedených poznatkov najrôznejších odborov,
• jedeného zo základných činiteľov vzdelávacieho procesu, profesionálne kvalifikovaného
pedagogického pracovníka, spoluzodpovedného za prípravu, riadenie, organizáciu a výsledky
tohto procesu,
• odborníka, ktorého profesijná aktivita zahrnuje odovzdávanie poznatkov, postojov a zručností,
ktoré sú špecifikované vo formálnych kurikulárnych programoch,
vidíme, že profesia učiteľa je značne rôznorodá a tým aj náročná. Učitelia, rovnako ako celý vzdelávací
systém, musia čeliť mnohým spoločenským, inštitucionálnym a organizačným zmenám, súčasná
spoločnosť kladie na profesiu učiteľa vysoké nároky. Jeho profesionálnu výbavu musí tvoriť celý
komplex kompetencií, vedomostí a spôsobilostí. Meniace sa podmienky vyžadujú nové výchovné
a vzdelávacie metódy a postupy. Schopnosť a pripravenosť učiteľov vyhovieť týmto požiadavkám je
však individuálna.
Otázke „Aký má byť dobrý učiteľ?“ sa v odbornom i laickom diskurze venuje nemalý priestor.
Hľadanie odpovede je predmetom samostatnej vednej disciplíny – pedeutológie (pedeutológia =
teória učiteľskej profesie, „komplexne skúma ciele, prostriedky, predpoklady a podmienky
profesionálnych činností učiteľov, predovšetkým psychické a sociálne nároky na osobnosť,
kvalifikáciu a prácu učiteľa“ (Kasáčová, 2004, s. 5). Zaoberá sa aj vymedzením často používaných
pojmov ako učiteľský štýl, osobnosť učiteľa, typológia učiteľov, profesijné spôsobilosti, znalosti,
schopnosti, kompetencie učiteľa.
Učiteľský štýl sa formuje „v priebehu pedagogickej praxe a pre svojho nositeľa – učiteľa – je
nezameniteľný, typický a závislý od učiteľovho kognitívneho štýlu“ (Dytrtová & Krhutová, 2009, s. 21).
Pedagogické kompetencie tvoria „pedagogické vedomosti, zručnosti, skúsenosti a schopnosti ale
i osobnostné vlastnosti, postoje a poňatie výučby, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na to, aby
učiteľ mohol efektívne vykonávať svoju pedagogickú prácu. Vyjadrujú rôzne činnosti učiteľa vedúce
k optimalizovaniu edukačnej práce“ (Hupková, 2006, s. 86). Profesijné kompetencie učiteľa sa
formujú počas pregraduálnej prípravy aj v samotnej pedagogickej praxi. Otázkam optimálnej
učiteľskej prípravy a polemike o „naučiteľnosti učiteľstva“ sa venujú viaceré výskumy (Štech, 1995;
Lemešová, 2009).

9.1 Profesijné kompetencie učiteľa psychológie
Podľa štatistík z r. 2005 pôsobilo na slovenských stredných školách 556 učiteľov psychológie, 467
(t. j. 84 %) z nich spĺňalo kvalifikačné požiadavky, t. j. boli absolventmi študijného programu učiteľstvo
psychológie v kombinácii alebo jednoodborového štúdia psychológie doplneného o pedagogickú
kvalifikáciu (tab. 20). Títo učitelia na školách často pôsobili ako externí pracovníci, pedagogická
činnosť nemusela byť ich hlavnou pracovnou činnosťou alebo vyučovanie psychológie tvorilo
minimálnu časť ich pracovného úväzku popri druhom aprobačnom predmete alebo súbežnom úväzku
školského psychológa.
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Tab. 20 Kvalifikovanosť učiteľov stredných škôl k 25.4.2005 (zdroj ÚIPŠ)
Predmet

Spolu

Kvalifikačné požiadavky
spĺňa

nespĺňa

%n

Psychológia ako všeobecnovzdelávací predmet

216

175

41

19,0

Psychológia ako odborný predmet

340

292

48

14,0

Aplikovaná psychológia a diplomatický protokol

3

3

0

0,0

Patopsychológia

2

1

1

50,0

Pedagogika a psychológia

16

15

1

6,3

Psychológia a etika práce

5

4

1

20,0

Psychológia a patopsychológia dieťaťa

8

7

1

12,5

Psychológia a pedagogika

50

42

8

16,0

Psychológia a sociológia práce

2

2

0

0,0

Psychológia a spoločenská komunikácia

5

4

1

20,0

Psychológia a spoločenská výchova

37

34

3

8,1

Psychológia a výchova

9

7

2

22,2

Psychológia práce

56

49

7

12,5

Psychológia práce a medziľudské vzťahy

4

3

1

25,0

Psychológia práce a trhu

64

55

9

14,1

Psychológia predaja

3

3

0

0,0

Psychológia trhu

11

10

1

9,1

Psychológia v obchode

4

2

2

50,0

Psychopédia

3

3

0

0,0

Sociálna pedagogika a psychológia

1

1

0

0,0

Sociálna psychológia

31

26

5

16,1

Sociálno-psychologický výcvik

23

19

4

17,4

Sociológia a psychológia

3

2

1

33,3

Výhodou pre učiteľa psychológie je prirodzený záujem stredoškolákov o psychologické otázky
(Šipöczová, 1984), pri dostatočnej psychologickej a pedagogickej erudícii môže učiteľ túto okolnosť
využiť na motiváciu žiakov na učenie aj na rozvíjanie a formovanie ich osobnosti. Pri vymedzení
kompetencií učiteľa psychológie vychádzame zo všeobecných charakteristík a požiadaviek na prácu
učiteľa. Tie základné kompetencie zhrnula I. Gillernová (1998) do modelu, ktorý je zobrazený na
obrázku 18. Celostný prístup k učiteľskej profesii zahŕňa sedem kompetencií, ktoré by mali byť
súčasne východiskom pre prípravu a vzdelávanie učiteľov (podľa Vašutová, 2004, cit. podľa Dytrtová,
Krhutová, 2009):
• Predmetová/odborová kompetencia – systematické znalosti z aprobačného predmetu v rozsahu
a hĺbke zodpovedajúcej potrebám základnej a/alebo strednej školy. Študent učiteľstva psychológie
túto kompetenciu získava najmä v aprobačných odboroch (základných a vybraných aplikovaných
psychologických disciplínach) a predmetovej didaktike psychológie.
• Didaktická a psychodidaktická kompetencia – ovládanie stratégií vyučovania a učenia v spojení
so znalosťou psychologických a sociálnych aspektov.
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• Pedagogická kompetencia – schopnosť orientovať sa v kontexte výchovy a vzdelávania na
základe znalostí vzdelávacích sústav, procesov výchovy na základe psychologických, sociálnych
a multikultúrnych aspektov.
• Diagnostická a intervenčná kompetencia – ovládanie prostriedkov pedagogickej diagnostiky na
základe individuálnych a vývinových osobitostí žiakov, schopnosť diagnostikovať sociálne vzťahy
v triede, schopnosť pracovať so žiakmi nadanými aj so žiakmi so špecifickými poruchami učenia
a pod.
• Sociálna, psychosociálna a komunikatívna kompetencia – ovládanie prostriedkov socializácie
žiaka a utvárania priaznivej pracovnej klímy v triede na základe znalostí sociálnych vzťahov medzi
žiakmi.
• Manažérska a normatívna kompetencia – znalosti o zákonoch a normách vzťahujúcich sa
k učiteľskej profesii, orientácia vo vzdelávacej politike, znalosti administratívnej agendy,
schopnosť organizovať a riadiť prácu a vzdelávanie žiakov.
• Profesijne a osobnostne kultivujúca kompetencia – široký vedomostný a kultúrny rozhľad,
schopnosť pôsobiť na formovanie postojov a hodnotových orientácií žiakov, schopnosť reflektovať
vzdelávacie potreby a záujmy žiakov, schopnosť sebareflexie a sebaevalvácie.

Kompetencie učiteľa
PROFESIJNÉ

ODBORNÉ

DIDAKTICKÉ

SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÉ

Obr. 18 Hlavné skupiny profesijných kompetencií učiteľa (Gillernová, cit. podľa Výrost
& Slaměník, 1998, s. 290)
Didaktické kompetencie, ktoré Ch. Kyriacou (2004) považuje za základné schopnosti/spôsobilosti
učiteľa, zahŕňajú nasledujúce oblasti. Podobne vymedzuje komponenty efektívneho pôsobenia
učiteľa aj H. McBer (2000, cit. podľa Jarvis, 2006):
• plánovanie a príprava vyučovacej jednotky,
• realizácia vyučovacej jednotky,
• riadenie a organizácia vyučovacej jednotky,
• vytváranie a udržanie pozitívnej klímy triedy,
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• disciplína,
• hodnotenie výkonu žiakov,
• reflexia vlastnej práce.
Oblasť sociálno-psychologických kompetencií učiteľa pokrýva aj osobnostné predpoklady,
vlastnosti či charakteristiky učiteľa. K najdôležitejším charakteristikám učiteľa
zaraďuje
S. Kariková (cit. podľa Miškolciová, 2003) primerané posúdenie reality, snahu o sebapoznanie,
schopnosť ovládať svoje konanie, schopnosť vytvárať pozitívne emocionálne väzby, činorodosť
a tvorivosť, odolnosť voči záťaži, morálne a charakterové vlastnosti, zmysel pre humor a schopnosť
primeranej komunikácie.
Pri vymedzení sociálno-psychologických kompetencií učiteľa navrhujeme štyri oblasti:
1. intrapersonálne kompetencie, 2. interpersonálne kompetencie, 3. kompetencie spojené s riadením
triedy a 4. sociálno-inkluzívne kompetencie, pričom v každej oblasti postupujeme jednotlivými
úrovňami smerom od uvedomovania si špecifických podnetov, senzitivity k podnetom smerom
k zvnútorneniu a zmene správania. Jednotlivé oblasti kompetencií sumarizujeme v tab. 21)
Tab. 21 Model sociálno-psychologických kompetencií učiteľa (Lemešová & Sokolová, cit. podľa
Lemešová a kol., 2012)
Intrapersonálne
kompetencie

Interpersonálne
kompetencie

Kompetencie spojené
s riadením triedy

Sociálno-inkluzívne
kompetencie

sebapoznanie

sociálna percepcia

senzitivita k inakosti

sebahodnotenie

aktívne počúvanie

sebareflexia

verbálne a neverbálne
komunikačné zručnosti

sebaakceptácia

spôsobilosti spojené so
sociálnymi interakciami
a riešením
interpersonálnych
konfliktov

senzitivita k skupinovej
dynamike
reagovanie v súlade
s profesijnou etikou
podnecovanie skupinovej
kohézie a pozitívnej klímy
triedy
zvládanie problémových
situácií v skupine

empatia
akceptácia

adaptácia

Popri všeobecných vlastnostiach a kompetenciách možno vymedziť aj kompetencie a požiadavky
vyplývajúce z osobitostí samotného predmetu. V oblasti zručností a kompetencií predmetu
psychológia učitelia ašpirujú na dosiahnutie nasledujúcich cieľov:
• dosiahnuť, aby žiaci získali čo najlepšie hodnotenie,
• naučiť žiakov čo najviac o podstate psychológie,
• nadchnúť žiakov pre psychológiu,
• naučiť žiakov psychologicky myslieť,
• využiť psychológiu na to, aby si žiaci osvojili všeobecné životné kompetencie,
• využiť psychológiu na to, aby lepšie porozumeli svetu (Jarvis, 2006).
Vo vzťahu k obsahu a procesu vyučovania psychológie by mal učiteľ psychológie dokázať:
• napĺňať najmä dlhodobé ciele vyučovania psychológie (formovanie zručností a kompetencií
„pre život“),
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• prezentovať psychológiu ako zaujímavú a aktuálnu, praktickú disciplínu,
• diferencovane napĺňať potreby a ciele žiakov, ktorí majú záujem v štúdiu psychológie ďalej
pokračovať,
• používať metódy a pomôcky špecifické pre predmet psychológia (Jarvis, 2006).
Autori M. Homola a D. Trpišovská (1989) upozorňujú, že učiteľ psychológie objasňuje princípy
správania žiakov, hlbšie pozná ich sociálnu anamnézu, rozumie psychike žiakov a prostredníctvom
preberaného učiva ovplyvňuje utváranie ich osobnosti. Žiaci od neho môžu získať podnety na vlastné
konanie, vzťahy k iným, pre svoju sebavýchovu. Aj preto u učiteľa psychológie zohrávajú významnú
úlohu také vlastnosti, ako je „optimistické ladenie, citlivosť, láskavá chápavosť problémov žiakov,
dostatok obrazotvornosti, vynaliezavosti, kombinačné schopnosti, ochota vypočuť žiakov vždy, keď
pociťujú potrebu s niečím sa zdôveriť, diskrétnosť a iné“ (Homola & Trpišovská, 1989, s. 12).
Ďalej by sme mohli k špecifickým spôsobilostiam a vlastnostiam učiteľov psychológie zaradiť:
• aktuálny prehľad o odbore psychológia a príbuzných disciplínach, nielen na akademickej úrovni,
ale aj v oblasti praktického výkonu psychologickej činnosti (napr. znalosť systému poradenských
služieb a pod.), znalosť problematiky odboru psychológia je náročná, je dôležité, aby sa učiteľ
neuchyľoval k prílišnému zjednodušovaniu problematiky (Homola & Trpišovská, 1989),
• schopnosti a skúsenosti v oblasti používania zážitkových a sebapoznávacích metód, prínosom je aj
odborná prax v oblasti psychologického alebo výchovného poradenstva, alebo v oblasti
psychologického výskumu (učiteľ psychológie je vlastne „vedec – praktik“ (Jarvis, 2006, p. 16),
• emočná stabilita a schopnosť prekonávať vlastné bariéry a predsudky v oblasti komunikácie,
postojov, tvorivosti a pod.,
• komunikačné a facilitačné zručnosti,
• empatia, tolerancia, tvorivosť,
• kompetencie spojené s vedením sociálno-psychologického tréningu, zážitkových aktivít a etiky
práce so psychologickými metódami (Lemešová & Sokolová, 2011).
M. Jarvis (2007), inšpirovaný prácami L. S. Shulmana, rozlišuje tri kategórie kompetencií alebo
oblastí rozvoja učiteľa psychológie:
1. znalosť obsahu (angl. content knowledge) – poznatky psychológie a ich aktualizácia,
2. znalosť pedagogiky (angl. pedagogical knowledge) – všeobecné pedagogické spôsobilosti,
3. pedagogická znalosť obsahu (angl. pedagogical content knowledge) – špecifické pedagogické
zručnosti a spôsobilosti potrebné pre vyučovanie psychológie a jej aplikovaných oblastí (vrátane
sociálno-psychologického tréningu).
Popri všeobecných kompetenciách a spôsobilostiach učiteľa, ktorými má nepochybne disponovať
aj učiteľ psychológie, môžeme vymedziť štyri oblasti kompetencií či požiadaviek, ktoré sa týkajú
špecificky vyučovania predmetu psychológia (obr. 19):
• špecifické didaktické kompetencie – používanie metód a pomôcok špecifických pre vyučovanie
psychológie, schopnosť učiteľa rozvíjať sebapoznanie a psychologické myslenie žiakov, používanie
postupov, ktoré facilitujú vyučovanie psychológie a pod.,
• odborné kompetencie – znalosti odboru psychológia a príbuzných disciplín,
• psychodiagnostické a výskumné kompetencie – znalosti a skúsenosti z oblasti základnej
psychologickej diagnostiky a výskumných metód, vrátane interpretácie a etických zásad ich
použitia (v rozsahu potrebnom na didaktické účely, nie pre výkon samostatnej psychologickej
činnosti),
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• osobnostné predpoklady – osobnostné a morálne vlastnosti, ktoré učiteľovi umožňujú najmä
pracovať s citlivými údajmi, zážitkom a sebapoznávaním atď. Osobnostné dispozície sú tiež
predpokladom pre zvládanie náročných situácií v učiteľskej profesii, vyrovnávanie sa
s pracovným stresom a prevenciu syndrómu vyhorenia.

Všeobecné:

Predmetové:

• všeobecné didaktické
• pedagogické
• pedagogickodiagnostické
• sociálno-psychologické
• profesijné

• špecifické didaktické
• odborné
• psychodiagnostické
• výskumné
• etické
• osobnostné
predpoklady

Obr. 19 Kompetencie učiteľa psychológie

9.2 Učiteľský stres a syndróm vyhorenia
Podľa viacerých výskumov učiteľstvo patrí svojou povahou k povolaniam s vyššou mierou rizika
pracovného stresu (Fontana, 1997; Lemešová et al., 2021). Príčiny, ktoré vyplývajú aj z výskumu
autora, sú všeobecne známe:
• potreba udržať v triede disciplínu,
• nutnosť nosiť si prácu domov,
• neustála kontrola a kritika zo strany inšpekcií, vedenia, rodičov či verejnosti,
• nedostatok prostriedkov a príležitostí na pravidelné ďalšie vzdelávaniu,
• nízky vplyv na chod školy a prijímanie rozhodnutí,
• emočné vypätie napr. z úspechov a zlyhaní žiakov a pod. (Fontana, 1997).
Všetky uvedené nároky a požiadavky na učiteľov sa nevyhnutne premietajú do roviny
interpersonálnych vzťahov učiteľa na pracovisku aj mimo neho. Podobne, ako hovoríme o klíme či
atmosfére školy alebo triednej skupiny, môžeme hovoriť aj o klíme učiteľského zboru. Klímu učiteľskej
skupiny, rovnako ako klímu iných typov pracovných skupín, ovplyvňuje množstvo vonkajších aj
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vnútorných činiteľov. Patria medzi ne spôsob riadenia, vzťahy medzi učiteľmi, motivácia na učiteľské
povolanie, priestor na osobný rast a rozvoj, učiteľova autonómia v rámci systému školy, životná
spokojnosť učiteľov atď.
Otvorená klíma učiteľského zboru sa vyznačuje vzájomnou dôverou, zaujatím pre pedagogickú
prácu, efektívnou spoluprácou medzi zborom a vedením školy. Správanie členov zboru je otvorené
a nepredstierané. Uzatvorená klíma je naopak charakterizovaná nedôverou, nechuťou angažovať sa
v pedagogickej práci, prístup vedenia je skôr byrokratický, formálny a neosobný, nejaví pochopenie
a záujem o podriadených. Učitelia sa cítia frustrovaní, čo môže viesť k apatii voči pedagogickej práci
a jej výsledkom (Snětina, 2003).
V súvislosti s kvalitou života učiteľov je v poslednom období často diskutovaným problémom
učiteľský stres a syndróm vyhorenia (burn-out). Vo všeobecnosti môžeme pomenovať štyri formy
záťaže, ktorým učiteľ čelí pri vykonávaní svojej profesie (Průcha, 2002, s. 66):
a) fyzická záťaž – najmä záťaž hlasového aparátu,
b) senzorická záťaž – vyostrené vedomie, prekonávanie pocitov únavy,
c) mentálna záťaž – psychologické problémy vyplývajúce zo situácií vyučovania,
d) emočná záťaž – emočná zaangažovanosť na riešení problémov.
Dlhodobé vystavenie zvýšenej záťaži a stresujúcim činiteľom spolu s nedostatočnou
psychohygienou a uvoľnením napätia môže viesť k syndrómu vyhorenia. Jeho prejavy J. Čáp a J. Mareš
(2001, s. 272) vymedzujú takto:
• chronický stav vyčerpania,
• utlmenie aktivity, iniciatívy a kreativity,
• depresívna, občas podráždená nálada,
• zmeny v postojoch k činnosti,
• zníženie sebahodnotenia,
• strata ideálov,
• rôzne somatické ťažkosti,
• zvýšené riziko vzniku závislostí.
Podľa H. Ahonenovej-Eerikeinenovej (2005) psychologické riziká syndrómu vyhorenia vyplývajú
aj z potreby učiteľa operovať v dvoch rovinách – v rovine reality detského sveta, jeho potrieb
a požiadaviek a v rovine reality vlastného ja. Preto musí učiteľ vnímať vlastné zážitky a emócie
z pohľadu osobnosti, jednotlivca a z pohľadu odborníka. Táto zložitá emočná situácia a práca v oblasti
medziľudských vzťahov učiteľov automaticky zaraďuje do rizikovej kategórie. Varovnými signálmi
tendencie k syndrómu vyhorenia sú najmä:
• silné emočné zaangažovanie,
• podriadenie sa nárokom a očakávaniam ostatných,
• existenčná kríza – strata prežívania šťastia, spokojnosti a radosti,
• strata zmyslu sociálnych interakcií,
• emotívny plač,
• prijatie roly „mučeníka“,
• vytváranie bariér medzi sebou a ostatnými.
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Vlastný proces vyhorenia potom prebieha v troch štádiách (Ahonen-Eerikeinen, 2005):
• varovné štádium, keď jednotlivec vyvíja maximálne úsilie na dosahovanie „nemožného“,
• štádium distresu, keď jednotlivec trávi takmer všetok voľný čas prácou,
• štádium vyčerpania, keď dochádza k zmene správania, nálad a postojov smerom
k ľahostajnosti, nezáujmu, negativizmu až agresivite.
Uvedené činitele ovplyvňujú pracovnú či profesionálnu spokojnosť učiteľov. L. Miškolciová (in
Džuka (ed.), 2004) uvádza, že prežívanie pracovnej spokojnosti učiteľov negatívne koreluje s mierou
subjektívne prežívanej pracovnej záťaže a s celkovou úrovňou vyhorenia. Podľa K. Paulíka (2002,
s. 328) je pracovná spokojnosť učiteľov „subjektívnym výsledkom adaptácie na podmienky v škole aj
v živote mimo školu“. Objektívnym predpokladom pracovnej spokojnosti je „súlad práce a jej
podmienok a schopností a záujmov učiteľa, dostupnosť sociálnej opory a adekvátne podmienky na
výučbu, regeneráciu a rekuperáciu síl“.
Pozitívne vzťahy na pracovisku a otvorená klíma v učiteľskom zbore môžu teda pôsobiť ako
prirodzená, hoci nie vždy dostatočná, prevencia voči vzniku distresu a následne syndrómu vyhorenia.
Spokojnosť, pohoda a primeraná psychohygiena učiteľa nie je dôležitá len pre jeho vlastné duševné
zdravie, ale aj pre spokojnosť a duševné zdravie žiakov. Negativizmus, neurotické prejavy či agresivita
učiteľa priamo ovplyvňujú klímu jednotlivých triednych skupín, aj individuálnu spokojnosť a pohodu
detí v škole.
Záťaž v profesii učiteľa psychológie môže byť zvýraznená nedostatkom metodickej podpory
a priestoru pre ďalšie vzdelávanie v rámci aprobácie, prácou s didakticky aj psychologicky náročnými
metódami, s osobnými anamnézami žiakov, nárokmi okolia (vnímanie učiteľa psychológie ako
psychológa, ktorý má poskytovať fundované poradenstvo, intervencie, vyrovnávať sa dobre so
stresom a náročnými situáciami a pod.) či faktorom osamotenia vo svojom odbore (nedostatok
kontaktov s ďalšími učiteľmi psychológie, možnosti konzultácií, zdieľania skúseností a pod.). Jednou
z foriem osobnostného a profesijného rastu učiteľa, ktorá pomáha zvládať psychologickú záťaž
v profesii je sebareflexia.

9.3 Sebareflexia a autodiagnostika učiteľa
Sebareflexia je prostriedkom, ktorý učiteľovi pomáha využívať nadobudnuté skúsenosti
a zručnosti zmysluplným spôsobom a stimuluje jeho profesijný a morálny rast, v literatúre sa často
pojem sebareflexia používa ako synonymum pojmu autodiagnostika učiteľa (hodnotenie vlastnej
pedagogickej činnosti a jej výsledkov) (Hupková, 2006). Profesionálna sebareflexia učiteľa je „spätné
ohliadnutie sa učiteľa za svojim vyučovaním a konaním v triede, ale i za svojimi myšlienkami,
postojmi, emóciami a činnosťami, ktoré sa vzťahujú i k jeho ostatným pedagogickým aktivitám“
(Švec, 1997, cit. podľa Hupková, 2006, s. 24), je to „metóda sebahodnotenia vo vzťahu k profesijnému
výkonu, diskurzívny, uvedomovaný a komunikovateľný proces“ (Dytrtová & Krhutová, 2009, s. 56).
Základným predpokladom sebareflexie je sebapoznávanie a metakognícia učiteľa, poznávanie
a kontrola vlastných kognitívnych procesov, afektívnych reakcií, komunikačných stratégií a pod.
Sebareflexia je neuvedomelou, prirodzenou súčasťou našej činnosti. Pri tzv. nezámernej,
spontánnej sebareflexii sa učiteľ cieľavedome nezamýšľa nad svojimi emóciami, postojmi, príčinách
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úspechu či neúspechu vo vlastnej činnosti, a preto nemôže cieľavedome smerovať k jej zlepšeniu.
Systematická, cieľavedomá sebareflexia vedie k dôkladnému spoznávaniu vlastnej edukačnej činnosti
a možností jej inovácie. Učiteľ pravidelne zameriava pozornosť na plánovanie, realizáciu a hodnotenie
vlastnej práce, využíva pri tom rôzne sebareflexívne metódy s cieľom odstrániť existujúce nedostatky
a neustále skvalitňovať svoju činnosť (Hupková, 2006).
Hodnotenie (evalvácia) práce učiteľa poskytuje učiteľovi spätnú väzbu o efektivite a úspešnosti
jeho pedagogického pôsobenia, malo by byť podnetom na zmeny a skvalitnenie jeho práce.
Hodnotenie pedagogickej činnosti prebieha 1. na úrovni seba (sebahodnotenie),2. na úrovni
horizontálnej, keď činnosť učiteľa posudzujú kolegovia alebo 3. na úrovni vertikálnej, zväčša
formálnej, keď činnosť učiteľa hodnotí nadriadený, školská inšpekcia a pod. Dôležitým zdrojom
sebareflexie učiteľa je aj spätná väzba od žiakov a rodičov.
Systematická sebareflexia učiteľovi (tab. 22) umožňuje predovšetkým profesijné sebapoznanie,
ktoré vedie k zlepšeniu, zefektívneniu práce. Viacerí autori sformulovali základné funkcie a úlohy
sebareflexie v profesijnej činnosti učiteľa. Vyberáme vymedzenie funkcií sebareflexie O. Obsta (cit.
podľa Hupková, 2006, s. 81):
• poznávacia funkcia – učiteľ poznáva svoje prežívanie, emócie atď. a zvyšuje sa aj jeho
senzitívnosť k emóciám, postojom a potrebám žiakov,
• spätno-väzbová funkcia – učiteľ si na základe analýzy vlastnej práce uvedomuje, ako na jeho
pôsobenie reagujú žiaci, kolegovia, rodičia,
• rozvíjajúca funkcia – učiteľ získava námety k sebazdokonaľovaniu,
• preventívna funkcia – učiteľ na základe analýzy spätných väzieb môže predchádzať niektorým
situáciám,
• relaxačná funkcia – učiteľ analyzuje a hodnotní aj úspešné situácie a pozitívne spätné väzby,
tieto zážitky sú zdrojom uvoľnenia, uspokojenia a motivácie k ďalšej práci.
Tab. 22 Sebareflexia v práci učiteľa (Hupková, 2006; Dytrtová & Krhutová, 2009)
Učiteľ, ktorý využíva sebareflexiu:

Učiteľ, ktorý nevyužíva sebareflexiu:

orientuje sa na žiakov a venuje pozornosť ich
potrebám,

orientuje sa na seba alebo na učivo,

plánuje výchovno-vzdelávací proces,

jeho perspektívy sú krátkodobé alebo žiadne,

vystupuje v úlohe facilitátora,

spolieha sa na osobné skúsenosti,

má potrebu spätnej väzby,

preferuje vzdelávanie a učenie pokusom a omylom,

uplatňuje strategické myslenie,

odovzdáva informácie,

všeobecné závery utvára na základe dôkladného
poznania seba, žiakov aj situácie,
má potrebu ďalšieho vzdelávania a profesijného
zdokonaľovania.

závery a zovšeobecnenia robí unáhlene bez
skúmania príčin daných javov,
nemá potrebu ďalšieho vzdelávania.

K metódam sebareflexie zaraďujeme hospitácie, sebareflexívne rozhovory, dotazníky
a posudzovacie škály a sebareflexívne pedagogické denníky. Spätné väzby o svojej činnosti získava
učiteľ aj z analýz hodnotenia žiakov, video alebo audiozáznamov svojich vyučovacích hodín,
výsledkov dotazníkov spätnej väzby k predmetu (pozri napr. Príloha 13: Dotazník spätnej väzby pre
učiteľa), príp. ďalších nástrojov pedagogickej a školsko-psychologickej diagnostiky. Metódy
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sebareflexie by mali tvoriť súčasť celoživotného vzdelávania učiteľov ale aj pregraudálnej prípravy
učiteľov psychológie. Práve prostredníctvom sebareflexie pedagogickej praxe študenti učiteľstva
nadobúdajú profesijné kompetencie a formuje sa ich učiteľský štýl.
Osobitnou formou reflexie a profesijného rastu učiteľa je mentoring. Mentoring v učiteľstve je
vzťah profesijnej, kolegiálnej spolupráce, v ktorom jeden učiteľ (mentor) sprevádza druhého. Tradične
si pod týmto pojmom predstavíme situáciu po nástupe do praxe, kedy skúsenejší, uvádzajúci učiteľ
robí mentora menej skúsenému kolegovi. Nemusí však vždy ísť o tento model. Mentor učiteľa môže
prichádzať aj z externého prostredia, napr. z inej školy, univerzity a pod. a mentorovaným môže byť
aj skúsený pedagóg s dlhoročnou praxou, ktorý chce pracovať na svojom profesijnom rozvoji, získať
nové podnety pre svoju prácu, či spätnú väzbu k svojmu učiteľskému pôsobeniu (viac o mentoringu
v učiteľskej profesii pozri napr. v Píšová et al., 2011).

9.4 Príprava učiteľov psychológie
Učiteľom psychológie na strednej škole sa môže podľa legislatívy platnej v čase vydania tejto
publikácie stať a) absolvent magisterského stupňa štúdia študijného programu učiteľstvo psychológie
v kombinácii, b) absolvent jednoodborového štúdia psychológie, ktorý absolvoval doplňujúce
pedagogické štúdium. V oboch prípadoch by absolventi mali získať kvalitnú prípravu v odbore
psychológia, poznať nielen teoretické koncepty a teórie, ale aj metódy psychologického výskumu
a praxe rôznych profesií. Rozvíjanie samotných učiteľských kompetencií je v prvom rade súčasťou
všeobecnej pregraduálnej prípravy učiteľov. Začínajúci učiteľ (absolvent) by po skočení učiteľskej
prípravy mal (Hutly, cit. podľa Dytrtová & Krhutová, 2009):
• byť dobre pripravený na zodpovednosť za plánovanie a organizáciu diania v triede,
• mať dobrý profesijný znalostný základ a mal by ho vedieť využiť k facilitácii učenia žiakov,
• vedieť využívať metódy kontroly a vhodné stratégie vedenia žiakov v procese učenia,
• dokázať vytvoriť tvorivú sociálnu atmosféru a byť schopný efektívnej komunikácie aj s partnermi
školy,
• byť pripravený udržať si profesionálny imidž, t. j. profesijne sa rozvíjať a primeraným spôsobom sa
správať a vystupovať,
• byť schopný sebauvedomovania a sebahodnotenia, a to aj prostredníctvom iných, napr. kolegov
učiteľov (Hutly, cit. podľa Dytrtová & Krhutová, 2009).
Dôležitou súčasťou prípravy je aj rozvíjanie profesijnej identity študentov učiteľstva. Cieľom by
malo byť najmä rozvíjanie schopnosti porozumieť sebe samému, rozvoj schopnosti reflexie
a sebareflexie vo vzťahu k poňatiu výučby všeobecne, ako aj svojich aprobačných disciplín (Mazáčová,
2008). Sebareflexívne kompetencie možno rozvíjať najmä v seminároch a cvičeniach predmetov
všeobecnej a predmetovej didaktiky, sociálno-psychologických tréningoch alebo v predmetoch
pedagogickej praxe.
Didaktika psychológie ako jedna z kľúčových disciplín v príprave učiteľov psychológie poskytuje
potom poslucháčom prehľad aktuálnych poznatkov z teórie a praxe vyučovania predmetu
psychológia na stredných školách a v rámci ďalšieho vzdelávania (teoretické východiská didaktiky
psychológie, špecifiká výučby psychológie, výber učiva, metód a didaktických materiálov vo výučbe
psychológie a odborné a osobnostné požiadavky na učiteľa predmetu psychológia) spojený
s praktickými ukážkami vybraných metód a techník a analýzou vybraných problémov z oblasti výučby
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psychológie. Kladie si za cieľ vytvoriť bázu základných teoretických poznatkov a praktických
skúseností, potrebných na prípravu a realizáciu výučby psychológie v rôznych typoch vzdelávania:
• študent si prehĺbi poznatky všeobecnej didaktiky a naučí sa ich aplikovať v predmetovej didaktike
psychológie,
• naučí sa plánovať a organizovať vyučovaciu hodinu psychológie v súlade s požiadavkami
pedagogických dokumentov pre jednotlivé typy stredných škôl,
• prostredníctvom zážitkových aktivít sa oboznámi s vybranými metódami vyučovania psychológie
a možnosťami a úskaliami ich konkrétnej aplikácie,
• prostredníctvom skupinových aktivít rozvinie niektoré nonkognitívne kompetencie, ktoré
považujeme za kľúčové pre učiteľa psychológie,
• prostredníctvom aktívneho a sebapoznávacieho princípu vybraných aktivít rozvinie schopnosť
didaktickej reflexie, sebareflexie a hodnotenia.

9.4.1 Metódy didaktickej prípravy učiteľov psychológie
Didaktika psychológie je kľúčovou disciplínou prípravy učiteľov psychológie, v rámci ktorej by mali
rozvíjať svoje učiteľské kompetencie (orientačný obsah predmetu Didaktika psychológie ilustruje obr.
20). Naplnenie tohto cieľa realizujeme prostredníctvom rôznych vyučovacích metód (ukážku
kombinácie metód výučby didaktiky psychológie v učiteľskej príprave uvádzame v Prílohe 16: Metódy
výučby predmetu Didaktika psychológie podľa revidovanej Bloomovej taxonómie a Prílohe 18:
Výučbové ekvivalencie predmetu Didaktika psychológie):
Praktické didaktické cvičenia – študenti učiteľstva psychológie by mali mať dostatočný priestor
vyskúšať si sami v pozícii žiakov viaceré didaktické metódy a prostriedky, ktoré by mali používať vo
svojej praxi. Preto do prípravy učiteľov psychológie zaraďujeme ukážky rôznorodých metód, ktoré
majú možnosť reflektovať z pozície žiaka aj učiteľa.
Metódy práce s videozáznamom výučby – psychológia, ako sme uviedli na viacerých miestach tejto
publikácie, patrí k tzv. malým predmetom, čo limituje možnosti študentov učiteľstva psychológie mať
priamy kontakt s praxou. Tieto limity môžeme čiastočne kompenzovať zaradením rôznych metód
práce s videozáznamom. Metódam práce s videozáznamom v učiteľskej príprave sa bližšie venujeme
v publikáciách Sokolová, L. (2018): Lepšie raz vidieť... Video v psychologickej príprave učiteľov
a učiteliek, Sokolová, L. (2021a): Použitie videozáznamu a videohospitácie v učiteľskej príprave
a Sokolová et al. (2021): Učiteľská akadémia UK: Metodická príručka. Cielene sa zameriavame aj
využitie videa v príprave učiteľov psychológie a na rolu videozáznamu výučby a jeho rozboru v rozvoji
profesijného videnia a v dištančnej príprave učiteľov.
Mikrovýstupy – ďalšou metódou, ktorá kompenzuje obmedzený kontakt s praxou v príprave učiteľov
psychológie sú mikrovýstupy, krátke sekvencie vyučovacích hodín, ktoré si študenti pripravia
a vyučujú na didaktických seminároch v skupine svojich spolužiakov, ktorí im poskytnú spätnú väzbu.
Výstupy môžu by nahrávané a následne sa videozáznamy analyzujú individuálne alebo v skupine
formou tzv. videoklubu (bližšie v Sokolová, 2018).
Tvorba didaktických materiálov – okrem prípravy vyučovacej hodiny by budúci učitelia psychológie
mali vedieť vytvárať rôznorodé tradičné aj digitálne materiály pre vyučovanie psychológie. Preto do
didaktickej prípravy zaraďujeme úlohy a zadania, v rámci ktorých študenti sami tvoria úlohy
k doplnkovými textom, digitálne hry a kvízy, interaktívne študijné materiály v rôznych aplikáciách
a prostrediach.
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Hospitačná pedagogická prax - cieľom hospitačnej praxe je poznávanie pedagogickej situácie vo
výchovno-vzdelávacom procese (Dytrtová & Krhutová, 2009). Metódami hospitácie pedagogickej
činnosti sú pozorovanie a explicitačný rozhovor (rozbor pozorovaných vyučovacích jednotiek:
• Príprava hospitácie – hospitujúci získa informácie o čase, mieste, vyučujúcom, téme a cieľoch
vyučovacej jednotky.
• Vlastná hospitácia – hospitujúci nezasahuje do vyučovacieho procesu, sleduje vyučovanie
a eviduje výsledky svojho pozorovania. Výstupom je zápis z hospitácie, ktorý môže byť voľný,
neštruktúrovaný, alebo môže byť zameraný na pozorovanie vybraných pedagogických
a didaktických javov (ukážky rôznych hospitačných záznamov uvádzame v Prílohe 10:
Hospitačný záznam - základné pedagogické kompetencie, Prílohe 11: Hospitačný záznam didaktická analýza učiva a Prílohe 12: Hospitačný záznam - taxonómia učebných úloh).
• Rozbor – v explicitačnom rozhovore učiteľ zhodnotí svoj výkon, zdôvodní svoje postupy,
hospitujúci na základe svojho zápisu kladie otázky, formuluje závery. V závere cvičný učiteľ
zhrnie zistenia a závery z hospitácie (spracované podľa Dytrtová & Krhutová, 2009).
Výstupová pedagogická prax – v rámci výstupovej pedagogickej praxe majú študenti získať praktické
skúsenosti s vyučovaním pod vedením cvičného učiteľa. Výstupová prax učiteľov psychológie sa môže
realizovať v rámci predmetov zameraných na akademickú výučbu psychológie (napr. na gymnáziách),
psychológiu ako odborný predmet (napr. na stredných pedagogických školách) alebo v rámci
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja (ako je napr. sociálno-psychologický tréning na
rôznych typoch škôl). Prvé praktické skúsenosti môžu študenti získať aj v rámci tandemovej výučby
spolu so spolužiakmi alebo cvičným učiteľom (pozri napr. v Sokolová, 2021b: Digitálne technológie
v medzipredmetových vzťahoch: Metodika stáže). Okrem spätnej väzby cvičného učiteľa by mali
rozvíjať aj vlastnú schopnosť sebareflexie a sebahodnotenie v učiteľskej profesii (pozri napr. Prílohu
19: Sebahodnotenie didaktických kompetencií v rámci pedagogickej praxe).
Optimálne je, ak v rámci realizácie praxe vzniká tzv. praxová komunita, ktorej súčasťou sú cviční
učitelia, v prípade predmetu psychológia to môže byť aj školský psychológ, študenti učiteľstva,
predmetový didaktik a metodik praxe. Spoločne tak vytvárajú pre študentov učiteľstva bezpečný
priestor, v ktorom môžu konštruktívne rozvíjať svoje učiteľské kompetencie a identifikovať sa s rolou
učiteľa. K efektívnemu priebehu praxe prispieva aj praxové moratórium, t. j. študent počas realizácie
praxe nenavštevuje fakultnú výučbu, plne sa venuje príprave na svoje výstupy, spolupracuje s učiteľmi,
zapája sa do života školy a pod.
Pedagogická prax študentom učiteľstva psychológie často sprostredkúva prvý reálny kontakt
s vyučovaním psychológie v prostredí strednej školy, mnohí z nich vlastnú študentskú skúsenosť
s predmetom psychológia na strednej škole nemajú. Problematickou oblasťou pri zabezpečovaní
hospitačnej a výstupovej praxe je najmä nízka dostupnosť a hodinová dotácia vyučovania psychológie
na stredných školách a kvalifikovanosť a fluktuácia učiteľov psychológie, z týchto dôvodov je
nadobúdanie prvých skúseností s vyučovaním psychológie rozsahovo obmedzené. Okrem rozvíjania
učiteľských kompetencií je jedným z hlavných cieľov pedagogickej praxe budúcich učiteľov
psychológie práve budovanie profesijnej identity, identifikovania sa s profesiou učiteľa psychológie.
Formovanie profesijnej identity študentov učiteľstva psychológie je pomerne problematické. Študenti
si predstavujú ako reálne uplatnenie skôr v druhej aprobácii (najmä vo vyučovaní cudzích jazykov),
v oblasti psychologickej činnosti alebo mimo rezortu školstva (Majzlanová, 2009). Problém
identifikovať sa s učiteľskou aprobáciou môže spôsobovať práve nízka dostupnosť a nedostatok
kontaktov s učiteľmi psychológie a vyučovaním psychológie v praxi. Tento problém je zrejme
spoločný pre tzv. malé predmety ako je psychológia alebo pedagogika (Hudecová, 2005). Poslucháči
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učiteľstva psychológie často získavajú prvú príležitosť oboznámiť sa bližšie s vyučovaním psychológie
až v rámci magisterskej pedagogickej praxe a možnosť identifikovať sa s učiteľstvom psychológie
vnímajú aj ako jeden z najvýraznejších prínosov praktickej prípravy (Sokolová, 2013a).

Obr. 20 Tematické okruhy predmetu Didaktika psychológie
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10 Osobnostný a sociálny rozvoj v sekundárnom
vzdelávaní
●

osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma
●

rozvoj kognitívnych funkcií
●

rozvoj nonkognitívnych funkcií
●

význam predmetu psychológia vo výchove a vzdelávaní
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10.1 Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma
V odborných diskusiách o smerovaní výchovy, vzdelávania a školského systému intenzívne
rezonuje požiadavka, aby súčasná škola reagovala na spoločenské zmeny a potreby každodenného
života a rozvíjala nielen vedomostnú bázu ale aj zručnosti a kompetencie potrebné na život
(nonkognitívne kompetencie, životné či kľúčové kompetencie). V súlade s touto požiadavkou boli ako
súčasť vzdelávania zavedené tzv. prierezové témy. Prierezové témy môžu byť súčasťou vzdelávacieho
obsahu jednotlivých predmetov alebo môžu byť realizované ako samostatný vzdelávací predmet.
Predpokladá sa používanie aktivizujúcich a interaktívnych metód (Hauser, 2008).
Prierezové témy pre druhý stupeň základných škôl (zdroj: www.statpedu.sk):
• Multikultúrna výchova
• Mediálna výchova
• Osobnostný a sociálny rozvoj
• Environmentálna výchova
• Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
• Ochrana života a zdravia
• Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
• Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prierezové témy pre gymnáziá (zdroj: www.statpedu.sk):
• Osobnostný a sociálny rozvoj
• Environmentálna výchova
• Mediálna výchova
• Multikultúrna výchova
• Ochrana života a zdravia
„Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom
základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen akademický rozvoj žiakov, ale aj
rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú“ (Hauser,
2008, s. 22). V predmete psychológia nachádzame široký priestor najmä pre oblasť osobnostného
a sociálneho rozvoja, ale i ďalších prierezových tém: mediálna výchova, multikultúrna výchova,
ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Cieľom prierezovej témy
osobnostného a sociálneho rozvoja je v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 3A
(Hauser, 2008, s. 22) je:
• rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe) sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým
spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie,
• naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,
• podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita,
užívanie návykových látok),
• pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu,
• pestovať kvalitné medziľudské vzťahy,
• rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu (Hauser, 2008).
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Štátny vzdelávací program ďalej odporúča, aby sa tieto ciele realizovali prakticky, najmä
prostredníctvom cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. Obsah,
ciele i odporúčané metódy tejto prierezovej témy sa prelínajú s obsahom, cieľmi a metódami
predmetu psychológia. Preto považujeme za jednu z vhodných alternatív realizácie tejto prierezovej
témy práve zavedenie samostatného predmetu psychológia na viacerých gymnáziách, príp. aj
stredných odborných školách.

10.2 Rozvoj kognitívnych funkcií
Rozvíjanie kognitívnych funkcií predstavuje zlepšovanie, rozvíjanie, tréning jednotlivých
poznávacích funkcií. Pri výučbe psychológie sa realizuje formou jednoduchých cvičení, testov
a experimentov, zameraných na tréning percepcie, pamäti, či pozornosti, alebo pomocou
komplexnejších metód a postupov zameraných na rozvoj hodnotiaceho, kritického myslenia,
divergentného, tvorivého myslenia, metakognitívnych funkcií a študijných kompetencií a stratégií.
Mnohé z týchto oblastí sú priamo zahrnuté v obsahu učiva psychológie, ich rozvíjanie je teda do istej
miery samozrejmosťou. Žiaci a študenti tu rozvíjajú kompetencie, ktoré uplatnia v predmete
psychológia, v ďalších akademických predmetoch, pri príprave na záverečné skúšky, prijímacie skúšky
či v ďalšom štúdiu. Ďalej uvádzame niekoľko príkladov.
Tradícia nášho vzdelávania dlho stavala na jednostrannom prezentovaní „jedinej pravdy“ a jednej
správnej odpovede. Napriek tomu, že sú naši žiaci a študenti na takýto prístup neraz zvyknutí, stále
viac rezonuje požiadavka na rozvoj kritického myslenia žiakov naprieč všetkými predmetmi
a oblasťami vzdelávania. Kritické myslenie je kognitívny proces, ktorý má dva komponenty:
kognitívne kompetencie (interpretácia, analýza, hodnotenie, vysvetľovanie a sebaregulácia)
a motivačný komponent (dispozíciu k tvorivému mysleniu) (Rimiene, 2002). Autorka overovala
program rozvoja kritického myslenia vo vyučovaní psychológie. Hlavnou náplňou bolo rozvíjanie
uvedených kognitívnych kompetencií prostredníctvom metód aktívneho učenia: brainstorming,
riešenie problémov, reflexívne písanie, aktívne počúvanie, výskumné metódy, kooperatívne učenie,
diskusie, projekty a demonštrácie. Užitočným nástrojom rozvoja kritického myslenia v psychológii je
práca s odbornými a vedeckými textami, ktoré umožňujú kriticky nazerať na utváranie
psychologického poznania, kriticky hodnotiť mýty a mediálne skreslený obraz psychologickej vedy
(pozri napr. Masaryk, 2007; Masaryk, 2010).
Ďalšou oblasťou, ktorú vo výučbe psychológie môžeme cielene stimulovať je tvorivosť.
M. Zelina (1997) vychádza z predpokladu, že každý človek v sebe má kapacitu pre tvorivosť, dôležité
je odstrániť prekážky na jej prejavenie (takouto prekážkou môžu byť práve predsudky, že len časť
populácie je tvorivá). Kreativita sa môže prejaviť v oblasti verbálnej, figurálnej, symbolickej alebo
behaviorálnej (Zelina, 1997). Autor ďalej navrhuje tri skupiny metód, prístupov k rozvíjaniu tvorivosti:
• metódy na rozvíjanie intelektového tvorivého potenciálu osobnosti,
• metódy na rozvíjanie mimointelektových možností človeka,
• metódy na odstraňovanie bariér tvorivosti.
Vo výučbe psychológie nachádzajú tieto metódy široké uplatnenie v rôznych témach:
• cvičenia na rozvoj vnímania, všímavosti a imaginácie,
• asociácie (voľné alebo riadené),
• heuristiky – metódy tvorivého riešenia problémov,
• úlohy zamerané na rozvoj divergentného myslenia,
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brainstorming,
psychologické cvičenia zamerané na odstraňovanie stereotypov v myslení,
tvorivé písanie na nezvyčajné témy,
rolové hry,
cvičenia a úlohy na odstraňovanie bariér tvorivosti.

V predmete psychológia rozvíjame mnohé prenositeľné zručnosti, ktoré môžu žiaci uplatniť
v rôznych oblastiach svojho štúdia. Patrí sem aj rozvíjanie sebapoznania a zručností v oblasti učenia,
študijných stratégií a voľby povolania. Programy voľby povolania a efektívneho učenia často čerpajú
zo psychologickej diagnostiky a poznatkov rôznych oblastí psychológie. Poznatky všeobecnej
a pedagogickej psychológie, ale aj aplikovaných disciplín, napr. psycholingvistiky (pozri napr. Lojová,
2005) prispievajú k sebapoznaniu, riadeniu učenia a rozvíjaniu študijných kompetencií. Žiaci sa môžu
naučiť poznávať rôzne techniky a stratégie učenia, podmienky efektívneho učenia, spoznávať vlastné
učenie a nachádzať efektívnejšie spôsoby, ako sa učiť. Spoznávajú tiež svoje silné stránky, schopnosti,
vlastnosti a záujmy a tieto poznatky môžu uplatniť pri výbere povolania či ďalšieho študijného
smerovania.

10.3 Rozvoj nonkognitívnych funkcií
Nonkognitívne funkcie predstavujú predovšetkým oblasť sociálnych zručností, komunikačných
kompetencií, prosociálneho správania, empatie, hodnotovej orientácie a emočnej inteligencie. Tieto
funkcie nachádzajú uplatnenie v každodennom živote, v budovaní priateľských a partnerských
vzťahov, vo výchove k manželstvu a rodičovstvu ale i v pracovnom a študijnom živote. Mnohé z nich
sú opäť súčasťou obsahového rámca predmetu psychológia a možno ich efektívne prepojiť s témami,
ktoré sú súčasťou obsahového štandardu predmetu psychológia na stredných školách. Medzi oblasti
sociálnych kompetencií, ktoré rozvíjame v predmete psychológia možno zaradiť napr. (sprac. podľa
Ahonen-Eerikeinen, 2005)
• vnímanie seba a vlastných charakteristík,
• poznávanie a vyjadrovanie emócií,
• komunikačné kompetencie:
• aktívne počúvanie,
• vyjadrovanie myšlienok zrozumiteľným a konštruktívnym spôsobom,
• odovzdávanie pozitívnej spätnej väzby iným i sebe samému,
• kompetencie vo vzťahoch:
• ako nadväzovať vzťahy a priateľstvá,
• ako udržať harmonický vzťah,
• ako konštruktívne ukončiť vzťah,
• riešenie problémov:
• tvorba pravidiel,
• identifikácia a prevencia šikanovania,
• konštruktívne vyjadrovanie emócií,
• mediácia,
• kompetencie psychickej „sebaobrany“:
• ako chrániť seba samého,
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• ako sa postarať o druhých,
• asertívna obrana proti drogám a pod.
• spolupráca v skupine. (Ahonen-Eerikeinen, 2005).
Osobitnou témou, ktorej venujeme v rámci výučby psychológie pozornosť je emočná inteligencia.
Medzi hlavné oblasti rozvoja emočnej inteligencie v prostredí školy E. Gajdošová a G. Herényiová
(2002) zaraďujú poznávanie vlastných emócií, zvládanie emócií, schopnosť motivovať sám seba,
vnímavosť k emóciám druhých – empatiu a umenie medziľudských vzťahov. Rozvíjanie emočnej
inteligencie si od učiteľa vyžaduje najmä (uprav. podľa Gajdošová & Herényiová, 2002) teoretické
vedomosti o rozvíjaných fenoménoch a využití metód ich rozvoja, sociálno-psychologické
spôsobilosti v oblasti komunikácie, kooperácie, empatie, aktívneho počúvania, asertivity
a adekvátneho zvládania náročných situácií, poznatky a skúsenosti v oblasti netradičných
didaktických foriem a metód a ochota meniť vzťahy so žiakmi, vychádzať z princípov interpersonálnej
dôvery a podpory.
D. Goleman (1995) navrhuje zaradiť do predmetov zameraných na sebapoznanie najmä tieto
oblasti: sebauvedomovanie, osobné rozhodovanie, ovládanie vlastných citov, zvládanie stresu, rozvoj
empatie, komunikačné spôsobilosti, budovanie otvorenosti a dôvery vo vzťahoch, vhľad,
sebaprijímanie, rozvoj osobnej zodpovednosti, budovanie asertivity, zvládanie pravidiel skupinovej
aktivity a riešenie konfliktov.
K metódam rozvoja nonkognitívnych funkcií môžeme zaradiť:
• rozhovory a diskusie zamerané na prežívanie, postoje a pod. (komunitné kruhy),
• dotazníky, testy a iné techniky zamerané na vyjadrenie emócií, sebapoznanie,
• umelecké techniky a kreatívne písanie,
• inscenačné metódy (empatia, poznávanie emócií, rozvoj komunikačných spôsobilostí atď.),
• diskusné metódy,
• psychologické hry a metódy aktívneho sociálneho učenia,
• videotréning interakcií,
• sociálno-psychologický tréning.
Zastrešujúcim pojmom pre praktické uplatnenie psychologického poznania v osobnom
a pracovnom živote a tiež všeobecným cieľom psychologického vzdelávania na rôznych úrovniach sa
stáva psychologická gramotnosť (pozri napr. www.psychliteracy.com). Podstatou psychologickej
gramotnosti je najmä „adaptívne používanie psychologických poznatkov“ alebo schopnosť „vhľadu
a reflexie vlastného správania a psychických procesov, aj správania a psychických procesov iných,
a schopnosť uplatňovať psychologické princípy v osobných, sociálnych a organizačných otázkach
práce, vzťahov a širšej komunity.“ (McGovern et al., 2010, p. 11)
Popri psychologickej gramotnosti je často diskutovaná a skúmaná aj zdravotná gramotnosť či
gramotnosť v oblasti zdravia (pozri napr. Nutbeam, 2000) a na ich priesečníku nachádzame užšie
vymedzený koncept gramotnosť v oblasti mentálneho zdravia (Jorm et al., 1997; Jorm, 2012).
Gramotnosť v oblasti mentálneho zdravia možno charakterizovať ako „poznatky a presvedčenia
o duševných poruchách a ťažkostiach, ktoré napomáhajú ich identifikácii, zvládaniu alebo prevencii“
(Jorm et al., 1997, p. 182). Pojem gramotnosť tu znamená predovšetkým pripravenosť konať v zmysle
podpory vlastného mentálneho zdravia aj mentálneho zdravia iných (Sokolová & Andreánska, 2016).
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Vyučovanie psychológie môže prispievať aj k starostlivosti a podpore duševnej pohody
a mentálneho zdravia žiakov. Ako východisko v tejto oblasti možno použiť edukačné ciele uvedené
v tab. 23 (podľa Jorm, 2012).
Tab. 23 Vzdelávanie v oblasti podpory mentálneho zdravia (upr. podľa Jorm, 2012)
Edukačný cieľ
zmeniť negatívne postoje
a eliminovať mýty o jednotlivcoch
s psychickými ťažkosťami

Edukačné materiály, metódy a formy
besedy s jednotlivcami s rôznym druhom postihnutia či ochorenia,
exkurzie do špecializovaných zariadení, spoločné projekty
a skupinové diskusie, prípadové štúdie a kazuistiky, životopisné
a dokumentárne filmy, pracovné listy, plagáty, letáky, webstránky

zmeniť negatívne postoje
k odborným službám v oblasti
starostlivosti o mentálne zdravie

besedy s odborníkmi (psychológ, špeciálny pedagóg, pediater,
psychiater), exkurzie do špecializovaných zariadení, prípadové
štúdie a kazuistiky, plagáty, letáky, webstránky

rozšíriť znalosti a zručnosti v oblasti
prevencie mentálneho zdravia

zážitkové učenie: inscenačné metódy, sebapoznávanie, prípadové
štúdie a kazuistiky, projektové a problémové metódy,
brainstorming, metódy rozvoja kritického myslenia, reflektívne
písanie

rozvíjať schopnosť identifikovať
signály ohrozenia mentálneho zdravia
u seba a svojich blízkych

zážitkové učenie: inscenačné metódy, sebapoznávanie, prípadové
štúdie a kazuistiky, životopisné a dokumentárne filmy, pracovné
listy, sebahodnotiace škály

rozšíriť znalosti v oblasti vyhľadávania
a výberu odbornej pomoci

besedy s odborníkmi (psychológ, špeciálny pedagóg, pediater,
psychiater), skupinové diskusie, plagáty, letáky, webstránky

rozšíriť znalosti a zručnosti v oblasti
vlastnej psychohygieny pri menej
závažných problémoch

zážitkové učenie: inscenačné metódy, sebapoznávanie, prípadové
štúdie a kazuistiky, reflektívne písanie, relaxačné techniky

rozvíjať zručnosti v oblasti
poskytovania sociálnej opory
jednotlivcom, ktorí prežívajú
psychickú záťaž

zážitkové učenie: inscenačné metódy, sociálno-psychologický
tréning, tréning komunikačných kompetencií, problémové
metódy, brainstorming, prípadové metódy
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10.4 Význam predmetu psychológia vo výchove a vzdelávaní
Na viacerých miestach tejto publikácie sme poukázali na často nedocenený význam predmetu
psychológia vo vzdelávaní. Pokúsime sa dokumentovať potenciálne prínosy vyučovania psychológie
na stredných školách vyjadreniami vysokoškolských odborníkov v učiteľskej príprave,
stredoškolských učiteľov psychológie, študentov – absolventov stredných škôl, ako aj budúcich
učiteľov psychológie, ktorí by mali model moderného a kvalitného vyučovania psychológie na
stredných školách v budúcnosti napĺňať.
Aké sú perspektívy vyučovania psychológie na stredných školách? (z publikácií odborníkov)
„Psychológia sa stáva jedným z predmetov, o ktorý prejavujú záujem viaceré typy stredných škôl. To
by nás na jednej strane mohlo tešiť, na druhej strane na niektorých gymnáziách sa psychológia stále
vyučuje len v rámci náuky o spoločnosti a je saturovaná len niekoľkými hodinami. Náš jednoduchý
prieskum ukázal, že záujem o voliteľný predmet psychológie zo strany študentov je evidentný, dokonca
stredoškoláci by prijali povinný predmet, ktorý by obsahoval viac psychológie.“
(V. Andreánska, Katedra psychológie a patopsychológie, PdF UK, 2005, s. 380)

„Škola by mala pripravovať deti a mládež v zmysle naplnenia požiadaviek súčasného života. Táto
príprava by sa mala realizovať prostredníctvom vyučovacieho predmetu bezprostredne súvisiaceho
s rozvojom osobnosti človeka – a to psychológie. Splnenie tohto predpokladu by v školskej praxi
znamenalo poskytnúť väčší priestor vyučovaniu psychologických disciplín. Pre vysokú abstraktnosť
psychológie by bolo jej zaradenie do vyučovania na základných školách dosť problematické. Niektoré
kapitoly aplikovaných psychologických disciplín by vzhľadom ku svojim schopnostiam zvládli aj žiaci
tohto stupňa školského vzdelávania.“
(L. Miškolciová, Katedra psychológie, PdF UMB, 2005, s. 402)

„Je zjavné, že primárnou motiváciou stredoškolákov k štúdiu psychológie je záujem, a ten je
uspokojený. Štúdium psychológie na strednej škole má však aj dlhodobé prínosy – prípravu pre štúdium
psychológie na vyššom stupni vzdelávania a nadobúdanie všeobecných kompetencií.“
(M. Jarvis, Totton College, Southhampton University, 2006, p. 6)

[Psychológia by sa mala dostať do škôl.] „Je ťažké pochopiť, prečo sa majú ľudia učiť základy fyziky a
biológie, ale nie poznatky o ľudskom myslení, prežívaní a správaní. Psychologická gramotnosť dostupná
pre všetkých môže prispieť k redukovaniu a k odstráneniu mnohých problémov, ktoré nás trápia.“
(R. Roe, zástupca European Federation of Psychology Associations (EFPTA), príspevok na konferencii
Európskeho parlamentu „Psychology: Contribution to EU policy making“, 2011)
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Prečo je vzdelávanie v psychológii v sekundárnom vzdelávaní dôležité?
(z medzinárodného výskumu o vyučovaní psychológie na stredných školách v Európe, respondentmi
boli učitelia psychológie z deviatich krajín Európskej únie):
„Psychológia je o najdôležitejších veciach v živote, pre jednotlivca i pre spoločnosť a pomáha nám
porozumieť prežívaniu, myšlienkam, správaniu samých seba i druhých. Preto je nástrojom podpory
pohody (well-being) jednotlivcov a spoločnosti, a tak je dôležité, aby sa psychológia stala kľúčovou
oblasťou vzdelávania čo najväčšieho počtu ľudí. Tým, ktorí sa rozhodnú študovať psychológiu na vyššom
stupni vzdelávania, poskytuje základ pre ďalšie štúdium a pre tých, ktorí ďalej psychológiu študovať
nebudú, je taktiež dôležitou súčasťou ich všeobecného vzdelania, pretože pomáha rozvoju širokej škály
zručností a kompetencií, vrátane kritického a analytického myslenia, výskumných zručností a pod.“
„Študenti majú o štúdium psychológie záujem, v živote čelia rôznym situáciám a problémom, kurzy
psychológie na stredných školách by im mohli pomôcť prekonávať efektívnejšie tieto situácie. Predmet
psychológia by mal kombinovať akademické témy a témy osobnostného rozvoja, pomáhať prevencii
sociálnych a študijných problémov v školách.“
„Študenti si osvojujú zručnosti, ktoré môžu uplatniť aj v iných predmetoch a v osobnom živote.
Napríklad stratégie učenia, výskumné zručnosti, sociálne zručnosti a pod.“

Prečo študovať psychológiu na strednej škole?
(z dotazníkového prieskumu skúseností so stredoškolskou výučbou psychológie študentov prvých
ročníkov bakalárskeho štúdia učiteľstva akademických predmetov a z medzinárodného výskumu
motivácie a vnímaného prínosu štúdia psychológie u stredoškolákov v r. 2011 a 2012):
„Psychológia je veda o nás, o ľuďoch a každý z nás by mal rozumieť sebe i ostatným. V psychológii sme
sa stretávali s každodennými problémami, ktoré vieme lepšie riešiť aj vďaka tomu, že rozumieme istým
veciam. Je to predmet, ktorý nás len obohatí.“
„Myslím si, že študent strednej školy by sa mal, bez ohľadu na to, akú strednú školu navštevuje,
dozvedieť aspoň základy psychológie, pretože mu to umožní spoznať a pochopiť nielen seba, ale aj iných
ľudí, spoznávať prejavy ich správania a pod.“
„Podľa môjho názoru by sa mal študent dozvedieť niečo viac o sebe, o iných ľuďoch, psychológia by
mu mala pomôcť v medziľudských vzťahoch, poznávaní iných ľudí a seba samého.“
„Pre psychológiu som sa rozhodla, pretože chcem lepšie porozumieť sama sebe (t. j. správaniu,
emóciám, tomu ako funguje psychika) a chcem tieto poznatky aplikovať aj na iných ľudí a bežné životné
situácie.“
„Rozhodla som sa študovať psychológiu, pretože je to pre mňa nové, niečo iné v porovnaní
s tradičnými predmetmi ako matematika, fyzika a angličtina. Pomôže mi dozvedieť sa viac o ľudskom
a medziľudskom správaní.“
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Aké má byť vyučovanie predmetu psychológia na strednej škole?
(z úvah študentov magisterského štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii):
„Vyučovanie psychológie na stredných školách má veľký význam. Preto si myslím, že dotácia hodín
psychológie je nedostatočná, psychológia by sa nemala vyučovať len ako voliteľný predmet alebo ako
súčasť Náuky o spoločnosti. (…) Študenti si počas hodín psychológie môžu osvojiť nielen základné
vedomosti o psychologických smeroch, orientovať sa v základných psychologických pojmoch, ale aj
získať vedomosti o sebe samých. Psychológia je súčasťou života každého z nás, či si to už uvedomujeme
alebo nie, a je podľa mňa veľmi dôležité, aby jej výučbu mali žiaci všetkých stredných škôl zahrnutú
v osnovách. Aby mali aspoň základy, ktorých osvojenie môže byť pre nich dôležité rovnako ako biológia
alebo geografia.“
„Učiteľ psychológie vedie žiakov tak, aby mali možnosť spoznávať samých seba. Pokiaľ ľudia
nespoznajú samých seba, len ťažko potom dokážu pochopiť ostatných. (...) Podľa môjho názoru by
vyučovanie psychológie malo byť zavedené povinne, nielen ako súčasť predmetu náuka o spoločnosti
alebo ako voliteľný predmet, ale ako plnohodnotná súčasť rozvrhu žiakov počas minimálne dvoch prvých
rokov návštevy strednej školy. Žiaci by získali nielen hlbšie teoretické vedomosti z oblasti všeobecnej
a sociálnej psychológie, ale boli by schopní tieto vedomosti aplikovať aj na situácie v bežnom živote.“
Výroky z našich prieskumov ilustrujú, aký význam má vyučovanie psychológie na stredných
školách pre jednotlivé cieľové skupiny. Prikláňame sa k názoru, že význam predmetu psychológia vo
výchove a vzdelávaní spočíva najmä v:
• sebapoznávaní a sebareflexii žiakov, porozumení sebe aj iným,
• rozvíjaní tzv. prenositeľných zručností,
• rozvíjaní kritického, vedeckého, psychologického myslenia,
• rozvíjaní profesijných zručností, ktoré možno uplatniť naprieč rôznymi profesiami,
• príprave na ďalšie štúdium psychológie a príbuzných disciplín,
• podpora starostlivosti o mentálne zdravie u mladých ľudí,
• budovanie prepojení medzi spoločenskovednými a prírodovednými (STEM) predmetmi,
• rozvoju všeobecnej psychologickej gramotnosti (podľa Sokolová & Williamson, 2020).
Veríme, že výskumné dáta, ktoré nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte
zhromažďujeme a analyzujeme, podporia lepšiu dostupnosť a vyššiu hodinovú dotáciu predmetu
psychológia vo vyššom sekundárnom vzdelávaní a prispejú k skvalitneniu podmienok pre
stredoškolské vyučovanie psychológie. Ďalšie informácie o výskume v oblasti vyučovania psychológie
možno nájsť na stránkach profesijných združení učiteľov psychológie (Príloha 20: Profesijné združenia
učiteľov a učiteliek psychológie a v odborných časopisoch (Príloha 21: Časopisy zamerané na
vyučovanie psychológie).
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Záver
Psychológia patrí k predmetom, o ktoré majú žiaci a študenti záujem. Napriek tomu nie je
pravidlom, že by patrila k povinnej súčasti stredoškolského vzdelávania. Učitelia psychológie neraz
musia za svoj predmet bojovať, aby presadili jeho zotrvanie v ponuke povinne voliteľných predmetov,
či aby sa neznížila jeho dotácia. Na Slovensku bojujú aj nedostatkom učebných materiálov či možností
ďalšieho vzdelávania. A pritom je napĺňanie očakávaní žiakov od tohto predmetu pre učiteľov veľká
výzva.
V tejto publikácii sme spoločne nazreli do niektorých problémov a tém, ktoré sú dôležité pre
kvalitné vyučovanie psychológie. Zďaleka sme všetky nepokryli detailne a do hĺbky, no verím, že ďalší
absolventi štúdia učiteľstva psychológie alebo doplňujúceho pedagogického štúdia pre psychológov
budú tieto témy ďalej rozvíjať a prispievať tak ku kvalifikovanému, odbornému a etickému vyučovaniu
psychológie na slovenských stredných školách.

autorka
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Príloha 1: Výber z učebných plánov na jednotlivých typoch stredných škôl
(zdroj www.siov.sk a www.statpedu.sk, cit. 20.9.2009)

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

Občianska náuka

0

0

2*

1

Psychosociálny tréning (voliteľný)**

0

0

0

1

Seminár zo psychológie (voliteľný)

0

0

(2)

2

4-ročné gymnáziá

Pedagogické a sociálne akadémie
študijný program „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo“
Občianska náuka

1

1

1

0

Psychológia (odborný predmet)

2

2

2

3

Sociálno-psychologický výcvik (voliteľný)

0

0

2

2

Občianska náuka

0

1

1

0

Psychológia a pedagogika (odborný predmet)

0

0

2

0

Občianska náuka

0

1

1

0

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
(odborný predmet)

2

2

0

0

Náuka o spoločnosti

0

0

1

1

Psychológia

0

1

0

0

Pedagogika

0

1

0

0

Občianska náuka

0

1

1

0

Spoločenská komunikácia (odborný predmet)

0

2

0

0

Psychológia práce (voliteľný)

0

0

0

2

Stredné zdravotnícke školy
študijný program „asistent výživy“

študijný program „zdravotnícky asistent“

Konzervatóriá
študijný program „moderný tanec“

Obchodné akadémie
študijný program „obchodná akadémia“

*Psychológia je zaradená v rozsahu 17 vyučovacích hodín (pozri prílohu č. 2)
**Psychosociálny tréning bol zaradený v ŠtVP z r. 2008 ako povinný predmet na gymnáziách, v revízii ŠtVP
r. 2011 bol však zo skupiny povinných predmetov vyradený.
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Príloha 2: Vzdelávací štandard predmetu občianska náuka pre gymnáziá
(výber)
(www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/obcianska_nauka_g_4_5_r.pdf, cit. 25.10.2021)
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa
v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu
k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného
konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi
v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi
zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov,
posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej
účasti na živote demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov
základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so
základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu ako určité laboratórium
ľudského myslenia.

CIELE PREDMETU
Žiaci:
• pochopia jedinečnosť a neopakovateľnosť každého človeka v spoločnosti,
• utvoria si vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,
• akceptujú vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,
• rešpektujú a uplatňujú mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebratiu
zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania,
• zorientujú sa v spoločenských, politických a právnych faktoch, tvoriacich rámec každodenného
života,
• uvedomia si práva a povinnosti občana Slovenskej republiky,
• rešpektujú základné princípy demokracie a tolerancie,
• uplatnia vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov
a postojov, k obhajovaniu vlastných
• postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
• nadobudnú rešpekt ku kultúrnym, náboženským a iným odlišnostiam ľudí a spoločenstiev,
• zvládnu základný kategoriálno-pojmový aparát filozofie,
• prezentujú filozofiu ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony filozofov ako inšpirujúcu
ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete s inými
myšlienkovými platformami.
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Výkonový štandard: Človek ako osobnosť
Žiak vie/dokáže :
• konkretizovať na príkladoch, ako sa psychické procesy prejavujú v prežívaní a správaní ľudí,
• vysvetliť príčiny a prejavy typových odlišnosti medzi ľuďmi,
• porovnať rôzne metódy učenia,
• ovládať stratégie učenia sa daného predmetu,
• identifikovať príznaky stresu,
• poznať zásady duševnej hygieny,
• aplikovať na príklade získané poznatky pri sebapoznávaní, poznávaní druhých ľudí a pri voľbe
profesijnej orientácie,
• prezentovať vhodné spôsoby vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami.

Obsahový štandard: Človek ako osobnosť
•
•
•
•
•
•
•
•

psychika
psychické procesy
osobnosť
schopnosti
motívy a postoje
učenie
zdravie a stres
duševná hygiena a poradenstvo
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Príloha 3: Osnovy predmetu psychológia práce a medziľudské vzťahy pre
SOŠ
(vydalo MŠ SR, www.siov.sk, cit. 12.10.2009)

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
(voliteľný predmet)
Študijný odbor: 42 10 6 agropodnikanie
Denné štúdium absolventov základnej školy

Charakteristika predmetu
Úlohou predmetu psychológia práce a medziľudských vzťahov je poskytnúť žiakom niektoré poznatky
zo psychológie práce s ťažiskom na oblasť práce s ľuďmi. V prvých tematických okruhoch by mali žiaci
získať určité poznatky o základných psychologických pojmoch o determinácii psychiky
a o osobnosti. Ďalšie témy by im mali poskytnúť poznatky týkajúce sa psychologických aspektov
pracovného prostredia, fyzikálneho, ale predovšetkým sociálneho, ktoré sú základom pre vytváranie
a formovanie dobrých medziľudských vzťahov a priaznivých sociálnych podmienok pracovnej
činnosti.
Voliteľný predmet psychológia a medziľudské vzťahy môže byť zaradený do 3. alebo 4. ročníka. Rozpis
učiva je rámcový. Predpokladá sa, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo rozpracuje konkrétne
ciele a obsah vo svojom tematickom pláne podľa potrieb odborného zamerania, požiadaviek
pracovného trhu v regióne školy a podmienok triedy.
Celkovú koncepciu predmetu je však treba dodržať a to aj v prípade, že škola v rámci vlastnej
právomoci zmení v učebnom pláne počet týždenných vyučovacích hodín v predmete v rozpätí +, – 1
hodina.
ročník alebo 4. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 58 alebo 54 hodín)

1. Poznatkový systém psychológie, činnosť a osobnosť (14 hodín)
1.1 Predmet psychológie. Význam a úlohy psychológie, využitie jej poznatkov v praxi a v živote
človeka. Vymedzenie základných pojmov: psychika, vedomie, nevedomie, prežívanie
a správanie. Základné aplikované psychologické disciplíny. Psychológia práce, jej predmet
a úlohy.
1.2 Determinácia ľudskej psychiky. Biologická a sociálna determinácia psychiky a správania.
Psychická regulácia správania.
1.3 Osobnosť človeka. Všeobecná charakteristika osobnosti, vlastnosti osobnosti a ich úloha v živote
a v práci. Poznávanie osobnosti.
1.4 Činnosť človeka. Všeobecná charakteristika činnosti, jej formy. Práca ako základná forma
činnosti, jej význam.
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2. Psychologické prístupy k práci a pracovným podmienkam (27 hodín)
2.1 Pracovná činnosť zo psychologického hľadiska. Pracovný výkon a výkonnosť, ukazovatele
výkonu, činitele ovplyvňujúce pracovný výkon, zmeny výkonnosti v čase. Pracovná spôsobilosť,
psychické predpoklady pre prácu.
2.2 Motivácia k práci a pracovná spokojnosť. Spokojnosť s prácou a pracovná motivácia, motivácia
a stimulácia pracovníkov, hmotné a sociálne stimuly k práci. Pracovné postoje a možnosti ich
ovplyvňovania.
2.3 Psychologické aspekty pracovného prostredia: fyzikálne faktory pracovného prostredia a ich
vplyv na človeka, estetika a ekológia pracovného prostredia, sociálne pracovné prostredie. Pracovná
skupina, jej utváranie a rozvoj, jej fungovanie. Medziľudské vzťahy v pracovnej skupine, riešenie
pracovných konfliktov. Adaptácia človeka k práci a k spoločenskému prostrediu.
2.4 Psychológia v personálnej práci. Základné ciele a úlohy personálnej práce, prijímanie
a rozmiestňovanie pracovníkov. Hodnotenie pracovníkov, odborný rast a rozvoj pracovníkov,
rekvalifikácia.

3. Osobnosť riadiaceho pracovníka a psychologické problémy riadenia (13 hodín)
3.1 Psychológia v riadiacej činnosti. Osobnosť riadiaceho pracovníka, jeho odborné, organizátorské
a osobnostné vlastnosti. Štýly riadiacej práce, motivujúce štýly vedenia, rozhodovacie procesy.
Riadenie pracovných skupín, zásady efektívnej komunikácie s pracovníkmi. Organizácia a režim
práce vedúceho.
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Príloha 4: Osnovy predmetu psychosociálny tréning pre gymnáziá
(zdroj www.statpedu.sk, cit. 20.9.2009)
Charakteristika predmetu:
Základným poslaním Psychosociálneho tréningu je rozvíjať emocionálnu (personálnu) inteligenciu
a sociálno-emocionálne kompetencie žiakov a naučiť uplatňovať ich v rodinnom, partnerskom,
manželskom a pracovnom živote.
Emocionálna inteligencia v sebe nesie vysokú úroveň zručností: emocionálnych (identifikovanie citov,
prejavovanie citov, ovládanie emócií a impulzov, redukovanie stresu, uvedomovanie si rozdielov
medzi citmi a činmi), kognitívnych (sebauvedomenie, zdravé sebahodnotenie a sebadôvera,
chápanie postojov a názorov iných ľudí, chápanie noriem správania, používanie konštruktívnych
postupov pri riešení problémov, efektívne riešenie konfliktov, pozitívny postoj k životu, využívanie
správnych hodnôt a morálky) a behaviorálnych (poznávanie verbálnej a neverbálnej komunikácie,
používanie techník aktívneho počúvania, konštruktívne reagovanie na kritiku, efektívne riešenie
konfliktov a asertívne presadzovanie svojich názorov, odstraňovanie predsudkov a stereotypov
v smere tolerancie odlišností).
Eminentný dôraz sa v predmete Psychosociálny tréning kladie na formovanie a rozvíjanie
komunikačných a kooperatívnych zručností nevyhnutných pre rozvíjanie dobrých medziľudských
vzťahov v partnerstve, v rodine a na pracovisku zabezpečením efektívnej sociálnej komunikácie
a spoločenského správania, vyjednávaním, výberom vhodných stratégií na riešenie konfliktov,
vytváraním konsensu pri vysokej empatii, akceptácii a tolerancii názorov, postojov a hodnôt druhého
človeka.
Ciele predmetu:
• odhadnúť emocionálny stav a spôsoby reagovania druhého človeka (jeho pocity, city,
temperamentové črty, spôsoby riešenia krízových situácií a iné),
• vcítiť sa do položenia iného človeka, vedieť, čo prežíva, ako pociťuje preňho stresovú situáciu, byť
k nemu empatický, suportívny, tolerantný,
• poznať a uvedomiť si svoje osobnostné vlastnosti, temperament, reagovanie a správanie v bežnej
situácii, ale aj v situácii záťaže, stresu, kríze,
• uvedomiť si, ako sa ja sám, ale aj iní okolo mňa, správajú, reagujú v konfliktovej situácii ako takej
(napr. s deťmi, partnermi, manželmi), ale aj v konkrétnom konflikte na pracovisku (únikové,
agresívne a konsenzové spôsoby riešenia),
• naučiť sa efektívne riešiť bežný partnerský, rodinný a pracovný konflikt (s jednotlivcami rôzneho
veku, pohlavia, vzdelania, osobnostných čŕt, ale aj konflikt s podriadenými a kolegami),
• rozpoznať únikové, agresívne a asertívne prejavy správania a reagovania u iných osôb a sám byť
schopný reagovať neagresívne aj v situácii záťaže, stresu, kríze na pracovisku,
• naučiť sa presadzovať svoje požiadavky, návrhy, názory, postoje asertívne, tak, aby som druhých
nezraňoval,
• lepšie odhadnúť a poznať neverbálne prejavy komunikácie druhých, na základe neverbálnych
prejavov správania poznať, čo druhý prežíva, aké má pocity, emócie, ako bude v najbližšej dobe
reagovať,
• uplatňovať aktívne techniky počúvania druhých s dôrazom na vypočutie si druhých,
• úspešne zvládnuť vyjednávanie s podriadeným, nadriadeným, kolegom,
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• naučiť sa predchádzať agresívnym a únikovým formám správania a konania v súkromných aj
pracovných jednania a činnostiach a vedieť riešiť šikanovanie a mobbing vo vzťahoch na
pracovisku,
• tolerovať názory, správanie a prežívanie iných, s ohľadom na ich vek, pohlavie, vzdelanie, národnú,
národnostnú, etnickú, politickú, náboženskú príslušnosť a na ich osobnostné charakteristiky.
4. ročník - 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Obsah
Ide o viacmodulovú štruktúru predmetu s možnosťou vlastného sekvenčného postupu.

1. modul:
Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na profesijný, rodinný,
manželský a partnerský rámec
Cieľ: Lepšie spoznať seba samého a iných ľudí okolo seba, najmä v rodine, v partnerskom vzťahu a na
pracovisku, poznávať svoje aj ich postoje, hodnoty, ašpirácie, emócie, osobnostné vlastnosti, a na
základe týchto poznatkov si zvoliť vhodný štýl sociálnej interakcie a interpersonálnej komunikácie.
Obsahové zameranie:
• Poznávanie seba samého, svojich čŕt osobnosti, lepšie uvedomenie si svojich kladných aj
záporných osobnostných vlastností, postojov, hodnôt, motivácie, ašpirácií, emócií, ale aj svojho
temperamentu a spôsobov reagovania v rôznych situáciách (bežných aj krízových).
• Rozvíjanie zdravej sebadôvery a sebavedomia v pozitívnom svetle, aj získavaním pozitívnej
verbálnej aj neverbálnej spätnej väzby.
• Poznávanie iných okolo seba s dôrazom na ich osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, motiváciu
aj emócie rozvíjaním interpersonálnej percepcie a sociálnej senzitivity.
• Konfrontovanie získaných poznatkov sebapoznávania a poznávania iných a schopnosť urobiť si
adekvátnu komparáciu.
• Výber vhodného komunikačného štýlu a štýlu sociálnej interakcie.

2. modul:
Komunikácia v rodine, v manželstve, v partnerstve a na pracovisku, spoločenské správanie,
bontón a etiketa
Cieľ: Rozvíjať adekvátne komunikačné zručnosti a spoločenské správanie potrebné pre dobré
interpersonálne vzťahy v rodine, v partnerstve a na pracovisku.
Obsahové zameranie:
• Poznávanie štruktúry sociálnej komunikácie a druhov a foriem komunikácie medzi ľuďmi
a skupinami.
• Získanie informácií o sociálnej komunikácii na makroúrovni – v širokom kontexte, spoločenských
vzťahov, sociálnej komunikácii na mezoúrovni – v užšom kontexte, sociálnych skupín, sociálnej
154

Lenka Sokolová

•
•
•
•

Didaktika psychológie

komunikácii na mikroúrovni – v úzkom kontexte, elementárnych komunikačných aktov v rodine,
partnerstve, manželstve a pri výchove detí.
Sociálno-psychologický pohľad na verbálnu a neverbálnu komunikáciu.
Príprava dobrého vedenia rozhovoru využitím techník aktívneho počúvania.
Príprava verejnej prezentácie.
Spoločenské správanie, spoločenský bontón a etiketa.

3. modul:
Efektívne riešenie konfliktov v rodine, v partnerskom, manželskom a pracovnom živote
Cieľ: Naučiť sa efektívne riešiť konflikty v rodine, v partnerstve a manželstve a na pracovisku.
Obsahové zameranie:
• Spoznanie cyklu konfliktov, rôzne typy konfliktov a možné reakcie na ne.
• Rozpoznávanie agresívneho, únikového a asertívneho správania u ľudí.
• Schopnosť viesť adekvátne spory s podriadenými a nadriadenými.
• Vyjednávanie do obojstranne výhodného kompromisu.
• Spoznávanie komunikačných bariér v medziľudských vzťahoch a interpersonálnej komunikácii
prostredníctvom sebareflexie.
• Využívanie špecifických postupov v komunikácii s konfliktným klientom.
• Spoznávanie roly facilitátora a mediátora pri vyjednávaní, schopnosť uplatniť kompromis
a asertívne správanie pri riešení rodinných, partnerských a pracovných konfliktov.

4. modul:
Tolerancia v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku
Cieľ: Rozvíjať väčšiu toleranciu v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerskom a manželskom
živote a na pracovisku, správania bez uplatnenia predsudkov a stereotypov v jednaní s druhými ľuďmi,
bez diskriminácie, rasizmu a xenofóbie.
Obsahové zameranie:
• Rozvíjanie tolerancie v interpersonálnych vzťahoch v rodine a na pracovisku.
• Akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými hodnotami,
vedieť si priznať, že som sa mohol mýliť a že moje stanovisko nemusí byť správne.
• Uvedomenie si, čo prinášajú predsudky, stereotypy v našom reagovaní a správaní
do medziľudských vzťahoch na pracoviskách.
• Pochopenie nebezpečenstva vytvárania a existencie stereotypov .
• Odstraňovanie svojich predsudkov a stereotypov v správaní a v postojoch.
• Adekvátne dávanie a prijímanie kritiky.
• Prejavovanie pozitívnych citov k iným ľuďom, zvlášť ľuďom na pracovisku, pozitívnych hodnotení
a ocenení.
• Rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných v personálnej práci.
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5. modul:
Prevencia šikanovania, psychického násilia v rodine a v manželstve a psychického týrania
(mobbingu) na pracovisku
Cieľ: Rozvíjať väčšie pochopenie pre potreby a požiadavky druhých ľudí okolo seba a zabraňovať
vzniku psychického násilia v rodinách, v partnerských a manželských vzťahoch a na pracoviskách
Obsahové zameranie:
• Informovanie o druhoch a formách agresie, násilia, psychického týrania a mobbingu v rodinách
a na pracoviskách.
• Poznávanie rôznych typov agresorov a mobberov.
• Spoznávanie príčin a dôsledkov psychického násilia a mobbingu na zdravie ľudí, ich prežívanie
a správanie v medziľudských vzťahoch.
• Rozvíjanie väčšej tolerancie a pochopeniu odlišných potrieb, názorov, postojov, hodnôt a morálky
v interpersonálnych vzťahoch v rodinách, manželstvách a pracoviskách.
• Akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými hodnotami.
• Rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných vo výchovnej, partnerskej a personálnej práci.
• Možnosti prevencie a odstraňovania šikanovania a psychického týrania v rodinách a na
pracoviskách.
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Príloha 5: Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo
psychológie (gymnáziá)
(vydal Štátny pedagogický ústav, zdroj www.statpedu.sk, cit. 25. 10. 2021)
1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY
Učebný predmet psychológia má integrujúci charakter, spája vedomosti a zručnosti získané aj
v ďalších vyučovacích predmetoch, najmä v biológii, náuke o spoločnosti, dejepise a literatúre, čo sa
odráža aj na požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov. Cieľové požiadavky na maturitnú
skúšku majú syntetický charakter, sú formulované ako základ pre vypracovanie úloh (zadaní) internej
časti maturitnej skúšky formou operacionalizovaných cieľov, vychádzajúcich z revidovanej Bloomovej
taxonómie (s úpravou Andersona a Krathwohla, 2001) a afektívnej taxonómie cieľov podľa
Krathwohla. Odporúčame, aby tieto taxonómie boli uplatňované aj pri vypracovávaní úloh (zadaní)
maturitnej skúšky.
Predkladané cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z psychológie predstavujú
flexibilný, otvorený návrh prístupný zmenám reflektujúcim nové poznatky a skúsenosti spoločenskej
a školskej praxe.
2. CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI
V rámci maturitnej skúšky z psychológie ako voliteľného maturitného predmetu žiak:
• Prezentuje poznatky z oblasti základných psychologických pojmov, kategórií a ich vzťahov. Žiak
chápe význam osvojených poznatkov a veku primeranej miery ich zvnútornenia a dokáže ich
vysvetliť vo vzťahu k svojmu poznávaniu, správaniu a individuálnemu kognitívnemu
a emocionálnemu rastu.
• Interpretuje podstatu psychologického výkladu ľudského prežívania a správania z pohľadu rôznych
psychologických smerov a prúdov. Pri interpretácii žiak dáva svoje poznatky do súvislosti so
sebapoznávaním, sebakontrolou, sebavzdelávaním, duševnou hygienou a starostlivosťou
o duševné zdravie seba a svojich blízkych.
• Prezentuje schopnosť uplatniť osvojené poznatky, získané postoje a morálne hodnoty pri výklade,
posudzovaní a riešení životných situácií (napr. výchova, partnerské vzťahy, medzigeneračné
vzťahy, profesionálna orientácia, životný štýl a duševné zdravie). Žiak prejavuje, že sa dokáže
orientovať v poznávaní a chápaní seba a iných ľudí, že si uvedomuje význam zdokonaľovania
interpersonálnej komunikácie, medziľudských vzťahov a vytvárania svojho vlastného životného
štýlu a podporuje to vhodnou argumentáciou.
Cieľové požiadavky maturitnej skúšky sú konkretizované v čiastkových cieľoch. Konkretizovaná
štruktúra čiastkových cieľov je formulovaná v hierarchicky usporiadaných úrovniach taxonómií
štruktúrovaných do 3 skupín podľa náročnosti od najnižšej po najvyššiu (A, B, C):
A) 1. a 2. úroveň taxonómie – zapamätanie (pomenuj, definuj, urči, priraď...) a porozumenie
(zdôvodni, vysvetli, interpretuj...),
B) 3. a 4. úroveň – aplikácia (aplikuj, rozhodni, demonštruj, vyber...) a analýza (analyzuj, porovnaj,
usporiadaj...),
C) 5. a 6. úroveň – hodnotenie (argumentuj, zdôvodni, vyvoď závery...) a tvorivosť (navrhni, vytvor,
sformuluj hypotézu, vyvoď záver...).
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Cieľové požiadavky vychádzajú z obsahu nasledujúcich tematických okruhov:
• všeobecná psychológia
• psychológia osobnosti a čiastočne vývinová psychológia
• sociálna psychológia
Všeobecná psychológia
Obsah
Predmet psychológie. Začlenenie psychológie do rámca vedeckých disciplín. Psychologické
disciplíny. Psychológia ako veda a jej hranice. Psychika. Determinácia psychiky. Formy, obsahy
duševného života (psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti). Metódy používané
v psychológii (pozorovanie, rozhovor, experiment, testy, analýza dokumentov) a etika ich použitia.
Psychologické smery (štrukturalizmus, asocianizmus, reflexológia, behaviorizmus, tvarová
psychológia, kognitívna psychológia, hlbinná psychológia, humanistická psychológia).
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
A) úroveň zapamätania (definuj, popíš, charakterizuj, urči...) a porozumenia (zdôvodni, vysvetli,
interpretuj...)
• Definujte... (napr. pociťovanie, pamäť, behaviorizmus a pod.).
• Popíšte... (napr. proces vnímania, schému vôľového konania, psychologické metódy získavania
informácií a pod.).
• Charakterizujte... (napr. determinanty psychiky, prežívanie človeka, humanistickú a tvarovú
psychológiu a pod.).
• Vymenujte... (napr. aplikované psychologické disciplíny, psychické procesy zmyslového
poznávania a pod.).
• Vysvetlite... (napr. determináciu psychiky, funkciu pozornosti a pod.).
• Interpretujte... (napr. definíciu myslenia, podstatné znaky psychologických smerov a pod.).
B) úroveň aplikácie (aplikuj, rozhodni, demonštruj, vyber...) a analýzy (analyzuj, porovnaj,
usporiadaj...)
• Aplikujte poznatky... (napr. uveďte na príkladoch vplyv vedomia a nevedomia na prežívanie
a správanie človeka, vyberte najčastejšie metódy/spôsoby spoznávania psychiky človeka a pod.).
• Rozhodnite na základe faktov... (napr. čo môže byť príčinou absencie zrakových pocitov, čo je
• príčinou geometricko-optických klamov, aký je najlepší spôsob riešenia problémov a pod.).
• Demonštrujte... (napr. vplyv sociálneho učenia, vplyv socializácie na utváranie osobnosti a pod.).
• Porovnajte... (napr. pojmy správanie, konanie a činnosť podľa miery všeobecnosti, myšlienkové
operácie podľa náročnosti, druhy pocitov a pod.).
• Analyzujte... (napr. jednotlivé psychologické smery v kontexte s rôznymi vedami o človeku a pod.).
C) úroveň hodnotenia (argumentuj, zdôvodni, vyvoď závery...) a tvorivosti (navrhni, vytvor, nájdi
analógiu...)
• Potvrďte argumentmi... (napr. vplyv biologickej determinácie psychiky na život človeka a pod.).
• Zdôvodnite... (napr. používanie psychologických metód získavania informácií a etickú stránku ich
využívania a pod.).
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• Navrhnite... (napr. možnosti rozvíjania a zlepšovania svojej pamäti a pozornosti vychádzajúc
z charakteristiky aktuálneho stavu a problémov, pri ktorých najčastejšie dochádza k zlyhaniu
a pod.).
• Vytvorte... (napr. odporúčanie pre žiakov školy na riešenie problémov/zlyhávania súvisiacich
s vôľovým procesom pri učení a pod.).
Psychológia osobnosti
Obsah
Osobnosť, definícia osobnosti. Osobnosť a prostredie (adaptácia, vývin, výchova). Štruktúra
osobnosti. Črta a vlastnosť. Typológie osobnosti. Schopnosti. Inteligencia. Tvorivosť. Poruchy
intelektu. Charakter. Postoje. Potreby. Záujmy. Ašpirácie. Ciele. Sebauvedomenie. Sebahodnotenie.
Sebaobraz. Sebaúcta. Svedomie. Zrelosť osobnosti. Rodina. Výchova. Vývinové štádiá (detstvo,
dospelosť, staroba). Osobnosť a psychické zdravie. Zdravie. Náročné životné situácie. Problémy.
Konflikty. Frustrácia. Stres. Zvládanie náročných životných situácií. Láska, strach, smútok, radosť,
smiech, hnev, agresia v živote človeka. Neuróza. Depresia. Psychopatia. Vytváranie pozitívneho
scenára života. Životný štýl. Psychohygiena.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
A) úroveň zapamätania (definuj, popíš, charakterizuj, urči...) a porozumenia (zdôvodni,
vysvetli, interpretuj...)
• Definujte... (napr. osobnosť z psychologického hľadiska, náročné životné situácie a pod.).
• Popíšte... (napr. charakteristiku osobnosti ako organického celku a pod.).
• Charakterizujte... (napr. záujmy človeka, reakcie na frustráciu a pod.).
• Vysvetlite... (napr. rozdiely v prejavoch správania z hľadiska typu temperamentu, rozdiely medzi
zrelou a nezrelou osobnosťou a pod.).
B) úroveň aplikácie (aplikuj, rozhodni, demonštruj, vyber...) a analýzy (analyzuj, porovnaj,
usporiadaj...)
• Vyberte... (napr. hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú vývin osobnosti, schopnosti, ktoré sú
• predpokladom úspechu v budúcej práci a pod.).
• Analyzujte... (napr. radosť ako prejav duševného života, psychické zdravie ako stav človeka,
• svoj režim dňa ako prejav zdravého/nezdravého životného štýlu a pod.).
• Porovnajte... (napr. jednotlivé typológie osobnosti, rozdiely v správaní pri neuróze, depresii
a psychopatii a pod.)
C) úroveň hodnotenia (argumentuj, zdôvodni, vyvoď závery...) a tvorivosti (navrhni, vytvor,
nájdi analógiu...)
• Uveďte argumenty... (napr. k tvrdeniu „charakter a postoje ovplyvňujú správanie človeka“,
• k tvrdeniu „podľa správania človeka môžeme usudzovať o črtách jeho osobnosti“ a pod.).
• Zdôvodnite... (napr. intenzívne emocionálne prejavy a problémy so správaním v priebehu
• dospievania/puberty, príčiny problémov adaptácie na spoločenské normy a pod.).
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• Navrhnite... (napr. riešenie spolu s argumentmi svojmu spolužiakovi, ktorý má problémy
s dochvíľnosťou, najlepší spôsob riešenia konfliktov a problémov medzi kamarátmi, s rodičmia
pod.).
• Vytvorte... (návrh projektu „Ako znižovať trému u žiakov 1. ročníka gymnázia“,
• odporúčania pre mladých ľudí „Ako efektívne zvládať stres a náročné životné situácie“
a pod.).
Sociálna psychológia
Obsah
Predmet sociálnej psychológie. Človek a skupina. Socializácia. Sociálne a iné normy správania.
Sociálne učenie. Skupina. Klasifikácia skupiny. Sociálna rola. Sociálny status. Sociálna pozícia.
Vodcovstvo a vedenie skupiny. Štýly vedenia skupiny. Skupina a dav. Sociálna identita.
Medzietnické vzťahy. Tolerancia. Sociálna komunikácia. Asertivita. Afiliácia, samota, osamotenie.
Agresia. Agresivita. Hostilita. Šikanovanie. Prosociálne správanie.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
A) úroveň zapamätania (definuj, popíš, charakterizuj, urči...) a porozumenia (zdôvodni,
vysvetli, interpretuj...)
• Definujte... (napr. predmet sociálnej psychológie, sociálnu skupinu, dav, hostilitu a pod.).
• Popíšte... (napr. prácu sociálneho psychológa, druhy štýlov vedenia skupiny, konflikt rol a pod.).
• Charakterizujte... (napr. prosociálne správanie, neverbálnu komunikáciu, sociálne učenie a pod.).
• Vysvetlite... (napr. základné znaky sociálnej skupiny, rozdiel medzi asertivitou a agresivitou, vplyv
socializácie na vývin človeka a pod.).
• Zdôvodnite... (napr. vznik a potrebu sociálnych noriem, rozdiely v správaní – jako jednotlivec, člen
skupiny a ako súčasť davu, nevyhnutnosť akceptujúcich medzietnických vzťahov a pod.).
B) úroveň aplikácie (aplikuj, rozhodni, demonštruj, vyber...) a analýzy (analyzuj, porovnaj,
usporiadaj...)
• Aplikujte... (napr. jednotlivé štýly vedenia skupiny v rôznych situáciách a podmienkach, vplyv
skupiny na vytváranie a zmenu postojov jednotlivca, rôzne sociálne roly vo vašom živote a pod.).
• Interpretujte... (napr. pojem socializácia, masová komunikácia, afiliácia, vzťah sociálnej skupiny
a sociálneho statusu a pod.).
• Porovnajte... (napr. rodinu ako primárnu skupinu s inými skupinami, sociálnu rolu a sociálnu
pozíciu, štýly sociálnej komunikácie, pojmy osobnosť, rola, identita a pod.).
C) úroveň hodnotenia (argumentuj, zdôvodni, vyvoď závery...) a tvorivosti (navrhni, vytvor, nájdi
analógiu...)
• Zdôvodnite... (napr. uprednostnenie asertivity a prosociálneho správania v medziľudskej
komunikácii, výber demokratického štýlu riadenia v porovnaní s inými štýlmi a pod.).
• Vytvorte... (napr. návrh vybraných najprospešnejších odporúčaní z „desatora asertívnych práv“ pre
seba alebo svojho priateľa, odporúčania na podporu tolerancie a prevencie šikanovania v triede
a pod.).
• Navrhnite... (napr. hlavné body do prezentácie „ Postavenie informácií, emócií a sociálnych potrieb
jednotlivca v podmienkach sociálneho vplyvu“ a pod.).
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Príloha 6: Ukážka maturitných zadaní v predmete psychológia
Charakteristika úloh maturitných zadaní
(podľa platnej vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách z r. 2008)
Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.
V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje
vedomosti, a je určená učebná pomôcka i spôsob práce s ňou, napr. schéma, mapa a opis, ilustrácia
(prevláda forma monológu).
Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu.
V úlohe sa presne definuje, čo sa od žiaka očakáva, napr. klasifikovať javy, udalosti, porovnať dva
alebo viac javov alebo procesov, určiť príčiny alebo dôsledky jedného alebo viacerých javov či
procesov a pod. K úlohe je určená aj učebná pomôcka (schéma, piktogram, mapa, literárny prameň,
graf, karikatúra a pod.) a opis, čo má žiak urobiť (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej
maturitnej komisie).
Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je nasledujúce:
všeobecná psychológia,
psychológia osobnosti,
sociálna psychológia.
Hodnotenie
a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
b) Hodnotením maturitnej skúšky zo psychológie bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený
priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3.
Ukážky maturitných zadaní sú spracované podľa platných cieľových požiadaviek na vedomosti
a zručnosti maturantov zo psychológie z r. 2019 (Príloha 5: Cieľové požiadavky na vedomosti
a zručnosti maturantov zo psychológie (gymnáziá)
A) zapamätanie a porozumenie
Všeobecná psychológia a dejiny psychológie
Zaraďte psychológiu do systému vied, zdôvodnite miesto psychológie v systéme vied a popíšte
rozdelenie psychologických disciplín.
Popíšte základné metódy psychologického výskumu, vysvetlite rozdiel medzi kvalitatívnymi
a kvantitatívnymi metódami.
Psychológia osobnosti
Popíšte jednotlivé vývinové štádiá osobnosti, vysvetlite pojmy vývinové úlohy a vývinové krízy,
vysvetlite rozdiel medzi učením a zrením.
Vysvetlite, čo je to typológia osobnosti. Vyberte si tri rôzne typológie osobnosti a vysvetlite, z akého
princípu vychádzajú.
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Sociálna psychológia
Definujte sociálnu skupinu, vymenujte druhy sociálnych skupín a popíšte fázy formovania sociálnej
skupiny.
Definujte pojem postoj. Popíšte zložky a vlastnosti postoja. Vysvetlite pojmy predsudok
a presvedčenie.
B) aplikácia a analýza
Všeobecná psychológia a dejiny psychológie
Aký je rozdiel medzi psychologickým smerom a psychologickou disciplínou? Vyberte aspoň tri
príklady na obe kategórie.
Aký je rozdiel medzi vnemom a predstavou? Vyberte vhodné príklady, ktoré rozdiely demonštrujú.
Psychológia osobnosti
Porovnajte periodizáciu vývinu podľa S. Freuda a E. Eriksona. Aké sú ich spoločné a odlišné znaky?
Čo je norma v psychológii? Porovnajte rôzne typy noriem v psychológii a uveďte ku každej príklady.
Sociálna psychológia
Porovnajte rozdiel medzi kongruentnou a nekongruentnou zmenou postoja. Uveďte príklady
okolností, ktoré môžu viesť k zmene postoja.
Vyberte vhodné príklady, ktoré demonštrujú interkultúrne rozdiely v oblasti komunikácie, sociálnych
noriem a správania v skupine.
C) hodnotenie a tvorivosť
Všeobecná psychológia a dejiny psychológie
Zhodnoťte prínos psychoanalýzy pre psychológiu. Vyvoďte aspoň 2 prínosy a 2 slabé stránky tohto
prístupu.
Ako možno využiť poznatky o pamäti v oblasti učenia? Navrhnite odporúčania pre zvýšenie
efektívnosti učenia.
Psychológia osobnosti
Vývin v období dospievania môžu narušiť rôzne sociálne riziká a ohrozenia. Vymenujte niektoré
z nich a navrhnite, ako im predchádzať.
V čom vidíte výhody a nevýhody používania typológií v psychológii? Uveďte aspoň dva argumenty
v prospech a dva argumenty v neprospech typológií.
Sociálna psychológia
Zhodnoťte experiment A. Banduru známy pod názvom Bobo Doll Experiment. Vyvoďte
z experimentu závery pre výchovu a vzdelávanie.
Zhodnoťte výrok: „Nemožno nekomunikovať.“ (Watzlawick) Vyvoďte z výroku závery.
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Príloha 7: Návrh vzdelávacieho štandardu v predmete psychológia
(zostavili: Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová, Radomír Masaryk, 2013)
Východiská pre návrh vzdelávacieho štandardu v predmete psychológia
• Výskumné a štatistické dáta o vyučovaní psychológie na Slovensku, ktoré utvárajú obraz
a vymedzujú potreby predmetu psychológia v našom sekundárnom školstve.
• Komparácia vzdelávacích štandardov a modelov vyučovania psychológie vo Veľkej Británii, v USA,
v Dánsku, v Českej republike a na Slovensku.
• Praktické overenie navrhovaného štandardu pri výučbe na gymnáziu.
CHARAKTERISTIKA PREDMETU PSYCHOLÓGIA
Predmet psychológia sa vyučuje formou povinne voliteľného (klasifikovaného) alebo výberového
(neklasifikovaného) predmetu v rozsahu 2-5/hod. týždenne v predposlednom a/alebo poslednom
ročníku gymnázií a niektorých stredných odborných škôl. Z predmetu je možné na gymnáziách zložiť
ústnu maturitnú skúšku, pričom absolvovanie seminára nie povinnou podmienkou maturitnej skúšky.
Vedomosti, postoje a spôsobilosti získané štúdiom psychológie žiaci a žiačky uplatnia v osobnom
živote, v interpersonálnych vzťahoch, partnerskej a rodičovskej role, v profesiách zameraných na
prácu s ľuďmi a pri vysokoškolskom štúdiu nielen v študijnom programe psychológia ale aj
v programoch zameraných na sociálne vedy, vedy o človeku, učiteľstvo a pod.
CIELE PREDMETU PSYCHOLÓGIA
Všeobecné ciele predmetu psychológia:
Cieľom predmetu psychológia je rozvíjanie psychologického myslenia a psychologickej gramotnosti
žiakov a žiačok – využitie aparátu psychologického poznania pre kritické hodnotenie prežívania
a správania, psychického zdravia, individuálnych, rodinných a medziskupinových vzťahov, riešenia
konfliktov, reziliencie a zvládania záťaže, komunikácie, postojov, hodnôt, morálneho vývinu,
diskriminácie a predsudkov:
• Žiak/ka získa základné poznatky o psychológii ako vedeckej disciplíne – o jej predmete, metódach,
histórii, utváraní poznatkového aparátu a praktickom uplatnení psychológie.
• Žiak/ka získa základné poznatky o psychickom živote a osobnosti jednotlivca – o jej vývine,
zákonitostiach, procesoch, stavoch a vlastnostiach, ktoré prispievajú k rozvoju sebapoznania,
vnímaniu a porozumeniu psychologickej kauzality v konkrétnych životných situáciách.
• Žiak/ka nadobudne schopnosť kriticky vnímať a hodnotiť správanie seba a druhých, korigovať
svoje názory, postoje a správanie a hľadať adekvátne spôsoby riešenia rôznych životných situácií.
Čiastkové ciele predmetu psychológia s ohľadom na rozvoj životných kompetencií:
Žiaci a žiačky vedia:
• Korektne používať psychologickú terminológiu, vysvetliť a uviesť príklady psychických procesov
a javov v rozsahu obsahového štandardu predmetu na danom type školy.
• Rozlíšiť rôzne oblasti psychologickej činnosti, vedia, kde sa možno stretnúť s profesiou psychológa
a aké sú princípy praktickej psychologickej činnosti.
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• Aplikovať psychologické poznanie na každodenný život, na základe analýzy a syntézy
psychologických poznatkov navrhovať a aplikovať riešenia v bežných životných situáciách
(školských, rodinných, partnerských, pracovných a pod.).
• Kriticky hodnotiť rôzne oblasti verejného života a diania s ohľadom na aktuálny stav
psychologického poznania.
• Kriticky hodnotiť mediálne obrazy psychologických javov prezentovaných v beletristických,
publicistických či populárnych médiách (printových, audiovizuálnych a digitálnych).
Žiaci a žiačky si uvedomia:
• Význam psychologického poznania a myslenia pre osobný život a osobnostný rast jednotlivca.
• Význam duševnej hygieny a zdravého životného štýlu ako podpory duševného zdravia a prevencie
maladaptívneho riešenia záťažových situácií.
• Dôležitosť a význam etických princípov vo výskumnej, diagnostickej, poradenskej aj terapeutickej
práci psychológa či psychologičky.
• Vplyv multikultúrnej diverzity a interindividuálnej odlišnosti – nadobudnú vyššiu citlivosť pre
inakosť v bežných životných kontextoch.
Žiaci a žiačky dokážu:
• Kriticky čítať a pracovať s odborným psychologickým textom.
• Navrhnúť a/alebo kriticky zhodnotiť jednoduchý výskumný dizajn.
• Spracovať správu z prieskumu a/alebo kritickú esej k výskumnému problému.
• Vyhodnotiť a interpretovať cvičenia a didaktické experimenty zamerané na porozumenie
kognitívnych procesov a skupinových javov.
• Použiť konkrétne techniky a stratégie v každodennom živote (napr. stratégie učenia, techniky
komunikácie a pod.).
METÓDY A STRATÉGIE VÝUČBY:
• Prezentačné metódy s podporou informačno-komunikačných technológií (prezentácie, videá,
online simulácie a experimenty)
• Diskusné metódy (motivačné, konštruktivistické a hodnotiace)
• Práca s textom (kritické čítanie, čítanie s porozumením zamerané na odborné texty, vyhľadávanie
zdrojov)
• Skupinová práca (skupinové diskusie, riešenie problémových úloh, skupinové projekty)
• Didaktické experimenty a psychologické cvičenia
• Psychologické a inscenačné hry (zážitkové učenie, prvky sociálno-psychologického tréningu)
• Žiacké výskumné štúdie (tvorba a evaluácia projektu, vyhľadávanie zdrojov, spracovanie správy,
používanie digitálnych technológií (prezentácie, videoprojekty a pod.).
HODNOTENIE
• Didaktické testy spracované v súlade s revidovanou Bloomovou taxonómiou vzdelávacích cieľov,
t. j. zamerané na nižšie aj vyššie kognitívne procesy (klasifikácia)
• Kritické eseje k psychologickým experimentom spojené s prezentáciou (klasifikácia/slovné
hodnotenie)
• Vlastné výskumné štúdie spojené s prezentáciou (klasifikácia/slovné hodnotenie)
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SCHEMATICKÝ PREHĽAD VZDELÁVACIEHO ŠTANDARDU
Vzdelávací štandard sa skladá zo štyroch oblastí, ktoré logicky nadväzujú na úrovni obsahu aj
výstupných vedomostí a spôsobilostí. Je konštruovaný tak, aby žiak/žiačka od porozumenia
a kritického zhodnotenia základných princípov psychologickej vedy (vznik a vývoj psychologického
poznania, rôzne prístupy k chápaniu ľudskej psychiky, proces a nástroje formovania psychologického
poznania) cez sebapoznanie a zvyšovanie citlivosti k interindividuálnym a interkultúrnym
odlišnostiam dospel k praktickým možnostiam uplatnenia psychologického poznania v aplikovaných
psychologických disciplínach a profesiách, aj v osobnom živote.

Oblasť IV.

Oblasť III.

Oblasť II.

Oblasť I.

aplikácia
poznania

interindividuálne
rozdiely

chápanie
psychiky

psychologické
poznanie

psychológia zdravia

kognitívne procesy:
pociťovanie, vnímanie,
pamäť, myslenie,
inteligencia, tvorivosť

prežívanie a správanie

predmet psychológie
ako vedy, systém
disciplín

psychodiagnostika

emócie, motivácia

determinácia psychiky

ako vzniká
psychologické
poznanie?

psychoterapia a
psychologické
poradenstvo

osobnosť: vlastnosti a
typy osobnosti

základné psychologické
smery a ich vymedzenie
psychiky a psychických
javov

vznik a vývoj
samostatnej
psychológie

psychológia práce

sociálne vzťahy a
kultúrna diverzita

koncepcie psychického
vývinu a formovania
osobnosti

metódy
psychologického
výskumu

efektívne učenie

poruchy duševného
života

etika psychologickej
činnosti
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TEMATICKÝ CELOK 1 (oblasť I., II. a IV.):
Úvod do psychológie – psychológia ako veda
(6 vyučovacích hodín)

Obsahový štandard
• Psychológia v praxi a jej uplatnenie
• Psychológia ako veda: psychika, prežívanie,
správanie, vedomie, nevedomie, chápanie
pojmu duša/psychika
• Psychológia v systéme vied: základné,
aplikované a hraničné psychologické
disciplíny
• Ako vzniká psychologické poznanie:
psychologický výskum a vedecká teória,
etika psychologického skúmania
• Výskumné metódy v psychológii:
kvalitatívne a kvantitatívne prístupy
k výskumu v psychológii

TEMATICKÝ CELOK 2 (oblasť I. a II.):
Vznik a história psychológie
(6 vyučovacích hodín)

Obsahový štandard
• Vznik psychológie ako samostatnej vedy
(filozofia, biológia, fyzika)
• Historické psychologické školy
(štrukturalizmus, asocianizmus,
funkcionalizmus, gestaltizmus)
• Psychoanalýza (Freud, Jung, Adler)
• Behaviorizmus (Watson, Skinner)
• Humanistická psychológia (Rogers, Maslow)
• Súčasné psychologické smery (kognitívna
psychológia, kritické smery v psychológii)
TEMATICKÝ CELOK 3 (oblasť I., III. a IV.):
Vybrané témy zo všeobecnej psychológie:
kognitívne procesy a učenie
(10 vyučovacích hodín)
Obsahový štandard
• pociťovanie, vnímanie (druhy a zákony
vnímania)
• pamäť (pamäťový proces, druhy pamäti)
• predstavivosť (druhy a význam predstáv)
• myslenie (formy myslenia, myšlienkové
operácie)
• vývin kognitívnych procesov (Piaget)
• pozornosť (vlastnosti pozornosti)
• efektívne učenie, stratégie učenia

Didaktika psychológie
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Občianska náuka (filozofia, sociológia a ďalšie príbuzné
vedy, kritériá definovania vedy v spoločenských vedách)
Matematika (kvantifikácia výskumných dát, štatistika)
Mediálna výchova (obraz psychológie v médiách)
Osobnostný a sociálny rozvoj (význam psychologických
profesií v živote jednotlivca)
Výkonový štandard
• vedieť popísať rôzne oblasti uplatnenia psychológie
a odlíšiť psychologickú profesiu od príbuzných
profesií
• vysvetliť a zhodnotiť rôzne definície a chápania
pojmu psychika a predmetu psychologickej vedy
• popísať postup psychologického výskumu,
navrhnúť jednoduchý výskumný dizajn
• v jednoduchom psychologickom experimente
identifikovať závislú a nezávislú premennú, kriticky
zhodnotiť externú validitu výskumu
• vysvetliť význam etických noriem v psychologickej
činnosti, zhodnotiť etický aspekt predkladaného
výskumu
• popísať, uviesť príklady a zhodnotiť výhody
a nevýhody metód psychologického výskumu
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Občianska náuka (filozofické smery, ktoré ovplyvnili
psychológiu)
Biológia a fyzika (vymedzenie spoločných oblastí
skúmania)
História (historický kontext vzniku psychologických
smerov)
Výkonový štandard
• vysvetliť význam predvedeckého obdobia
psychológie pre formovanie samostatnej
psychologickej vedy
• popísať a vysvetliť základné východiská jednotlivých
psychologických smerov
• kriticky zhodnotiť význam a prínos jednotlivých
smerov pre psychologickú prax (terapia, diagnostika)
• popísať, analyzovať a zhodnotiť základné výskumné
východiská jednotlivých smerov
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Fyzika (fyzikálne zákony verzus senzorické procesy)
Biológia (biologické základy senzorických procesov)
Osobnostný a sociálny rozvoj (regulácia učenia)
Výkonový štandard
• popísať, vysvetliť a uviesť význam a príklady
fungovania jednotlivých kognitívnych procesov
• popísať a zhodnotiť experimenty, ktoré prispeli
k chápaniu týchto procesov
• navrhnúť odporúčania pre efektívne učenie s využitím
poznatkov o kognitívnych procesoch
• vysvetliť zmeny poznávacích procesov v kontexte
vývinové cyklu a uviesť príklady, ako sa tieto zmeny
premietajú do školského učenia
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TEMATICKÝ CELOK 4 (oblasť II. a III.):
Úvod do psychológie osobnosti
(10 vyučovacích hodín)

Obsahový štandard
• Osobnosť: chápanie pojmu v psychológii
• Biologická a sociálna determinácia osobnosti
• Vývin osobnosti: základné vývinové štádiá
a vývinové úlohy
• Model vývinu osobnosti E. Eriksona
• Štruktúra osobnosti (psychoanalytický
a faktorový prístup)
• Najvýznamnejšie typológie a teórie
osobnosti: Hippokrates, Pavlov, Kretschmer,
Sheldon, Jung, Eysenck, Spranger, BigFive

TEMATICKÝ CELOK 5 (oblasť III. a IV.):
Psychológia osobnosti a interindividuálne
rozdiely
(10 vyučovacích hodín)

Obsahový štandard
• Vlastnosti osobnosti: temperamentové
vlastnosti, charakterové vlastnosti, vôľové
a motivačné vlastnosti, schopnosti osobnosti
• Sebaobraz, sebavedomie, sebahodnotenie
• Dynamika psychiky: motivácia a emócie
(základné emócie, emočné stavy, nižšie
a vyššie city)
• Inteligencia (história skúmania a merania IQ,
nadanie, emočná inteligencia)
• Tvorivosť (definícia tvorivosti, faktory
tvorivosti, bariéry tvorivosti, vzťah
inteligencie a tvorivosti)

Didaktika psychológie
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Občianska náuka (sociálna determinácia správania)
Biológia (biologický základ psychických procesov,
dedičnosť, vývin, biologicky orientované typológie...)
Matematika (kvantifikácia výskumných dát, štatistika)
Literatúra (osobnostné typy v umeleckej spisbe)
Mediálna výchova (mediálny obraz „osobnosti“)
Osobnostný a sociálny rozvoj (sebapoznanie
a senzitivita k interindividuálnym rozdielom)
Výkonový štandard
• vysvetliť a zhodnotiť jednotlivé chápania konceptu
osobnosti v psychológii
• vysvetliť význam biologických a sociálnych činiteľov
vo formovaní osobnosti (popísať a zhodnotiť niektoré
experimenty a výskumy v tejto oblasti)
• vysvetliť princíp periodizácie vývinu osobnosti, uviesť
a kriticky zhodnotiť aspoň 2 periodizácie vývinu
• kriticky zhodnotiť typologický prístup k chápaniu
osobnosti (slabé a silné stránky typológií)
• navrhnúť oblasti, v ktorých možno uplatniť typológie
osobnosti
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Matematika (meranie IQ, normalita, štatistika)
Biológia (fyziologický základ emócií)
Literatúra (obraz vlastností osobnosti v beletrii)
História, dejiny umenia (nadanie a talent v historickom
kontexte)
Mediálna výchova (mediálny obraz inteligencie)
Multikultúrna výchova (culture-fair prístupy ku
skúmaniu osobnosti)
Osobnostný a sociálny rozvoj (sebapoznanie
a senzitivita k interindividuálnym rozdielom)
Výkonový štandard
• uviesť príklady jednotlivých vlastností osobnosti
• vysvetliť fyziologický základ emócií a temperamentu
• porovnať a zhodnotiť rôzne prístupy k definovaniu
inteligencie
• kriticky zhodnotiť slabé stránky merania IQ
• vysvetliť vzťah inteligencie a tvorivosti
• popísať a uviesť príklady jednotlivých faktorov
tvorivosti
• zhodnotiť rôzne profily osobnosti z hľadiska
študijného, pracovného a osobného fungovania
• navrhnúť profil vlastností a schopností pre rôzne
profesie
• navrhnúť postupy a úlohy pre odstraňovanie bariér
tvorivosti
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TEMATICKÝ CELOK 6 (oblasť III. a IV.):
Psychické zdravie a stres
(8 vyučovacích hodín)

Obsahový štandard
• Psychické zdravie a psychohygiena:
bio-psycho-sociálny model zdravia
a choroby
• Stres: definícia stresu, fázy stresovej
reakcie, zdroje stresu, eustres a distres
• Zvládanie záťaže, stratégie zvládania,
psychická odolnosť
• Konflikt a frustrácia: zdroje a druhy
konfliktov, stratégie riešenia konfliktov
• Poruchy osobnosti: klasifikácia chorôb,
psychopatológia
• Vybrané poruchy osobnosti a možnosti
ich diagnostiky a terapie
TEMATICKÝ CELOK 7 (oblasť I., III. a IV.):
Základy sociálnej psychológie
(10 vyučovacích hodín)

Obsahový štandard
• Jednotlivec a spoločnosť: socializácia
a sociálne učenie
• Druhy a formy sociálneho učenia:
sociokognitívna teória
• Jednotlivec a skupina: definícia a druhy
sociálnych skupín
• Ako vzniká skupina: fázy formovania
skupiny
• Sociálny status alebo postavenie
jednotlivca v skupine (sociometria)
• Sociálna rola: identifikovanie sa s rolou
a rolový konflikt
• Postoje (zložky, zmena postojov)
• Sociálne vzťahy: dyadické vzťahy,
dynamika skupiny, dominancia
a submisivita
• Sociálna percepcia a jej chyby
• Sociálne správanie: prosociálne,
antisociálne správanie, sociálna
patológia
• Agresivita, asertivita, pasivita
• Sociálna interakcia, sociálna výmena,
komunikácia (druhy a zložky)
• Sociálne normy, vplyv, vodcovstvo
a konformita
• Kultúra a interkultúrna psychológia
(tolerancia, predsudky a stereotypy)

Didaktika psychológie
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Biológia (fyziologické prejavy stresu a duševných porúch)
Mediálna výchova (mediálny obraz postihnutia a duševnej
choroby)
Osobnostný a sociálny rozvoj (podpora zdravého životného
štýlu)
Výkonový štandard
• porovnať rôzne pohľady na definovanie zdravia
a normality
• popísať fyziologický základ stresovej reakcie a vplyvu
stresu na zdravie jednotlivca
• popísať a uviesť príklady jednotlivých záťažových situácií
• zhodnotiť a navrhnúť postupy podpory duševného
zdravia jednotlivca
• na základe symptómov identifikovať vybrané poruchy
osobnosti
• kriticky zhodnotiť súčasné a historické prístupy k terapii
• navrhnúť postupy zmeny postoja spoločnosti k jedincom
s postihnutím alebo duševným ochorením
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Občianska náuka (príbuzné sociálne vedy)
Matematika (kvantifikácia výskumných dát, štatistiky)
Mediálna výchova (sociálne a masové médiá a ich vplyv)
Multikultúrna výchova (interkultúrna psychológia)
Osobnostný a sociálny rozvoj (rozvoj sociálnych zručností
a citlivosti k inakosti v sociálnom kontexte)
Výkonový štandard
• na základe experimentov a výskumov vysvetliť
a zhodnotiť vybrané sociálne javy (sociálne učenie,
dynamika skupiny, identifikácia s rolou, sociálna
percepcia, kognitívna disonancia, vplyv autority,
konformita, sociálna facilitácia a inhibícia, sociálne
zaháľanie...)
• uviesť praktické príklady týchto javov zo školského
a rodinného života
• navrhnúť vlastný experiment/replikáciu experimentu na
skúmanie sociálnych javov
• identifikovať rôzne druhy komunikácie
• popísať, vysvetliť a uviesť príklady skupinových javov
(formovanie skupiny, skupinové normy, kohézia,
vodcovstvo...)
• kriticky zhodnotiť vplyv médií na rôzne sociálne javy
(komunikácia, šírenie mýtov a predsudkov, formovanie
postojov...)
• uviesť príklady využitia poznatkov sociálnej psychológie
v praxi príbuzných disciplín (školstvo, zdravotníctvo,
manažment, marketing a pod.)
• navrhnúť možnosti zmeny postojov k marginalizovanej
skupine.
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Príloha 8: Didaktická analýza učiva psychológie (pojmová mapa)
Didaktická analýza učiva je ukážkou študentského spracovania témy „Konflikt“ pre vyučovaciu hodinu
v Prílohe 9: Príprava na vyučovaciu hodinu psychológie. Pojmová mapa predstavuje kľúčové témy
a pojmy vyučovacej hodiny doplnené o metódy a ich prepojenie na témy vyučovacej hodiny (t. j.
pojmová, vzťahová a operačná analýza).
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Príloha 9: Príprava na vyučovaciu hodinu psychológie
Všeobecné informácie o plánovanej vyučovacej hodine:
Názov školy:

Osemročné gymnázium

Dátum:

1.10.2009

Trieda:

oktáva A

Poradie vyučovacej hodiny:

prvá

Názov predmetu:

Seminár zo psychológie

Učebný plán:

2 hod./týž.

Osnovy, učebnica:

Základy psychológie

Téma vyučovacej hodiny:

Konflikt – druhy a zdroje konfliktov

Typ vyučovacej hodiny:

prezentácia nového učiva

Výchovno-vzdelávacie ciele:
Kognitívne (vzdelávacie):

 žiak vie definovať konflikt,
 žiak vie uviesť rozdiely medzi konfliktom, stresom,
záťažou a frustráciou,
 žiak vie uviesť konkrétne príklady na jednotlivé
druhy konfliktov,
 žiak vie kriticky zhodnotiť spôsoby riešenia
konfliktných situácií,
 žiak si všíma niektoré príčiny vzniku konfliktov v
osobnom živote,
 žiak chápe význam efektívneho riešenia konfliktov
pre duševné zdravie a harmonické interpersonálne
vzťahy,
 žiak dokáže reflektovať svoje správanie
v konfliktných situáciách.

(Socio-)afektívne (výchovné):

Pomôcky:

Texty pre skupinovú prácu 2x
Pracovný list – doplňovanie pojmov
Doplnkové texty o konštruktívnej hádke

Zdroje:

Bratská, M. (1991). Metódy aktívneho sociálneho
učenia a ich aplikácia. Univerzita Komenského
v Bratislave.
Dobšovič, Ľ. (1995). Naučte sa riešiť konflikty:
Komunikácia a sebaúcta v medziľudských vzťahoch.
Fontana.
Košč, M. (1995). Základy psychológie. Slovenské
pedagogické nakladateľstvo.
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Scenár vyučovacej hodiny (výber učiva a metód):
Úvod: téma a cieľ vyučovacej hodiny

2 min.

Motivačno-aktivačná metóda: Technika voľných asociácií k pojmu konflikt

5 min.

Didaktický zámer: uviesť novú tému, povzbudiť aktivitu žiakov.
Expozičná metóda: Výklad spojený s aktivizujúcimi otázkami a príkladmi
(definície, druhy a prejavy konfliktov)

10 min.

Didaktický zámer: predstaviť a vysvetliť nové učivo, začleniť nové poznatky do
kontextu všeobecne známej terminológie, nadviazať na predchádzajúcu tému
(záťažové situácie, stres, frustrácia...).
Motivačno-aktivačná metóda: Tvorivá úloha
(vymyslieť zdroj konfliktu ku každému písmenu slova KONFLIKT)

5 min.

Didaktický zámer: aktivizácia študentov, rozvíjanie divergentného myslenia, úvod
k ďalšej časti výkladu.
Expozičná metóda: Výklad spojený s aktivizujúcimi otázkami a príkladmi
(príčiny a riešenie konfliktov)

10 min.

Didaktický zámer: predstaviť a vysvetliť nové učivo, začleniť nové poznatky do
kontextu prebranej a všeobecne známej terminológie.
Fixačná resp. aplikačná metóda: Prípadová, resp. inscenačná metóda
(Riadené aktívne sociálne učenie – žiaci v skupinách analyzujú predložené konfliktné
situácie, zameriavajú sa na pomenovanie typu a zdroja konfliktu, niektorá zo skupín
môže konfliktnú situáciu prehrať.)

10 min.

Didaktický zámer: upevniť nadobudnuté poznatky, zakomponovať ich do kontextu
reálnych životných situácií, aplikovať nadobudnuté poznatky pri analýze konkrétnej
konfliktnej situácie. (uprav. podľa BRATSKÁ, M.: Metódy aktívneho sociálneho
učenia a ich aplikácia. Bratislava : Univerzita Komenského,1991)
Diagnostická metóda: Doplňovanie pojmov
(žiaci samostatne dopĺňajú k definíciám, charakteristikám príslušné pojmy)

3 min.

Didaktický zámer: overenie porozumenia pojmov.
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Príloha 10: Hospitačný záznam - základné pedagogické kompetencie
(sprac. podľa Kyriacou, Ch. (2004). Klíčové dovednosti učitele: Cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál. S. 25-26.)
PLÁNOVANIE A PRÍPRAVA
ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

7. Zadané úlohy sú primerané potrebám žiakov.

ÁNO

NIE

8. Materiály a pomôcky sú využívané zmysluplne.

ÁNO

NIE

1. Plán hodiny má jasné a vhodné zámery a ciele.
2. Obsah, metódy a štruktúra zodpovedajú tomu, čo sa má žiak
naučiť.
3. Vyučovacia hodina je naplánovaná tak, aby nadväzovala na
predchádzajúce hodiny a umožňovala nadväznosť ďalšej výučby.
4. Vyučovacia hodina je usporiadaná tak, aby výučba žiakov upútala
a udržala ich pozornosť, záujem a aktívnu účasť.
Poznámky a postrehy:

REALIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY
1. Učiteľ vystupuje sebaisto, účelne a uvoľnene, svojim správaním
prejavuje záujem o vyučovanie.
2. Výklad a vysvetlenie podáva učiteľ jasne a formou, ktorá zodpovedá
potrebám a úrovni žiakov.
3. Učiteľ kladie otázky rôzneho typu a šírky, vyvoláva všetkých žiakov.
4. K podpore učenia žiakov používa učiteľ širokú škálu vhodných
učebných činností.
5. Žiaci sa na hodine aktívne podieľajú a dostávajú príležitosť
organizovať svoju vlastnú prácu.
6. Učiteľ dáva najavo rešpekt k myšlienkam a názorom žiakov
a podporuje ich vyjadrovanie a ďalšie rozvíjanie.

NEVIEM
POSÚDIŤ
NEVIEM
POSÚDIŤ

Poznámky a postrehy:
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RIADENIE VYUČOVACEJ HODINY
1. Začiatok vyučovacej hodiny je hladký a rýchly, navodí kladný postoj
žiakov k činnostiam, ktoré budú nasledovať.

ÁNO

NIE

2. Učiteľovi sa darí udržať pozornosť žiakov, ich záujem a aktivitu.

ÁNO

NIE

3. Učiteľ počas hodiny sleduje postup žiakov a ich pokroky v práci.

ÁNO

NIE

4. Učiteľ žiakom poskytuje konštruktívnu a užitočnú spätnú väzbu,
ktorá ich povzbudzuje k ďalšej práci.

ÁNO

NIE

5. Prechody medzi jednotlivými činnosťami sú hladké.

ÁNO

NIE

6. Čas venovaný jednotlivým činnostiam je dobre rozvrhnutý.

ÁNO

NIE

7. Tempo výučby sa v priebehu hodiny prispôsobuje a udržiava na
primeranej úrovni.

ÁNO

NIE

8. V prípade potreby učiteľ modifikuje priebežne plán výučby.

ÁNO

NIE

9. Záverečná fáza vyučovacej hodiny je dobre využitá.

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

NEVIEM
POSÚDIŤ
NEVIEM
POSÚDIŤ
NEVIEM
POSÚDIŤ
NEVIEM
POSÚDIŤ
NEVIEM
POSÚDIŤ
NEVIEM
POSÚDIŤ
NEVIEM
POSÚDIŤ
NEVIEM
POSÚDIŤ
NEVIEM
POSÚDIŤ

Poznámky a postrehy:

ATMOSFÉRA V TRIEDE
1. Atmosféra v triede je cielene orientovaná na plnenie úloh, uvoľnená
a s jasným zmyslom pre poriadok.
2. Učiteľ žiakov podporuje a povzbudzuje k učeniu a dáva im jasne
najavo vysoké pozitívne očakávania.
3. Vzťahy medzi učiteľom a žiakmi sú do značnej miery založené na
vzájomnej úcte a dobrom, dôvernom a uvoľnenom vzťahu.
4. Učiteľ poskytuje žiakom spätnú väzbu a prispieva tým k budovaniu
jeho sebadôvery a sebaúcty.
5. Vzhľad triedy a rozmiestnenie vybavenia podporujú kladné postoje
žiakov k vyučovaniu a uľahčujú činnosti, ktoré sa v nej realizujú.
Poznámky a postrehy:
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DISCIPLÍNA
1. Poriadok a disciplína v triede sú založené na vytvorení pozitívnej
atmosféry triedy a na dobrej realizácii a riadení vyučovania.

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

2. Učiteľ má v triede primeranú autoritu a žiaci ju prijímajú.

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

ÁNO

NIE

NEVIEM
POSÚDIŤ

3. Učiteľ žiakom vhodným spôsobom oznamuje pravidlá a požiadavky
týkajúce sa ich správania.
4. Učiteľ pozorne sleduje správanie žiakov a robí vhodné kroky k tomu,
aby predišiel prejavom nežiaduceho správania.
5. Učiteľ sa vyhýba konfrontáciám a situácie rieši tak, aby nedošlo ku
konfliktu.
Poznámky a postrehy:

HODNOTENIE ŽIAKOV
1. Hodnotenie práce žiakov počas hodiny je dôkladné a konštruktívne.
2. Spätná väzba o dosiahnutých výsledkoch neslúži len na hľadanie
chýb a ich opravu, ale aj k povzbudeniu k ďalšiemu úsiliu žiaka,
k posilneniu jeho sebadôvery.
3. Učiteľ k hodnoteniu používa typovo rôzne úlohy, ktoré pokrývajú
formatívne aj sumatívne hodnotenie.
4. Učiteľ si vedie o práci a prospechu žiakov záznamy rôznymi
spôsobmi.
5. Žiaci dostávajú príležitosť podieľať sa na hodnotení svojej práce
a prospechu.
6. Hodnotenie prác žiakov sa používa na odhalenie oblastí, v ktorých
má viac žiakov ťažkosti, na posúdenie efektívnosti vyučovania a tiež
na overenie, či sa podarilo vytvoriť základ pre ďalší postup výučby.
7. Učiteľ hodnotí aj učebné spôsobilosti a stratégie žiakov, aby
podporil ďalší rozvoj ich metakognitívnych kompetencií.
Poznámky a postrehy:
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Príloha 11: Hospitačný záznam - didaktická analýza učiva
(sprac. podľa Petlák, E. (2004). Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS. S. 196.)

CIELE

UČIVO

METÓDY A PROSTRIEDKY

Analýza predchádzajúcich
vedomostí a skúseností
žiakov a cieľov vzdelávania

Pojmová a vzťahová analýza
(základné a doplnkové pojmy
a vzťahy medzi nimi)

Operačná analýza
(základné činnosti vedúce
k porozumeniu si učiva)

Na základe poznámok v tabuľke pracujte didaktickú analýzu učiva sledovanej vyučovacej hodiny do podoby
pojmovej mapy. Farebne alebo inak graficky odlíšte ciele, kľúčové učivo, doplnkové učivo, didaktické metódy
a didaktické prostriedky (pozri napr. Príloha 8: Didaktická analýza učiva psychológie (pojmová mapa).
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Príloha 12: Hospitačný záznam - taxonómia učebných úloh
(spracované podľa Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada. S. 122)
Cieľová kategória
Zapamätanie informácií
(terminológia, fakty,
klasifikácie, kategorizácie,
všeobecné poznatky)

Slovesá používané
k vymedzeniu cieľa
definovať
doplniť
opakovať
pomenovať
popísať
priradiť
zoradiť
vybrať

Porozumenie
(preklad z jedného jazyka
do druhého alebo z jednej
formy komunikácie do inej,
jednoduchá interpretácia,
vysvetlenie)

dokázať
inak formulovať
vysvetliť
interpretovať
skontrolovať
vypočítať
vyjadriť vlastnými slovami
objasniť

Aplikácia
(použitie abstrakcie,
zovšeobecnenia, zákony
a princípy v konkrétnych
situáciách)

použiť
aplikovať
demonštrovať
dokázať
uviesť vzťah
nájsť príklad
navrhnúť
interpretovať

Analýza
(rozbor komplexnej
informácie na prvky,
stanovenie hierarchie
prvkov, princípu ich
organizácie a interakcie)

analyzovať
urobiť rozbor
rozhodnúť
rozlíšiť
rozčleniť
špecifikovať

Syntéza
(zloženie prvkov a ich častí
do nového celku,
formulovanie zhrnutia,
vytvorenie plánu,
odvodenie vzťahov)

kategorizovať
klasifikovať
kombinovať
modifikovať
zhrnúť
vytvoriť všeobecné závery

Hodnotiace posúdenie

argumentovať
obhájiť
oceniť
oponovať
porovnať
posúdiť
uviesť klady a zápory
zhodnotiť

(posúdenie materiálu,
podkladov, metód a techník
z hľadiska účelu podľa
daných kritérií, alebo podľa
kritérií, ktoré stanoví žiak
sám)

Stručný popis použitých učebných úloh
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Príloha 13: Dotazník spätnej väzby pre učiteľa

DOTAZNÍK SPÄTNEJ VÄZBY K PREDMETU:
Na tento predmet som chodil/a
rád/rada.

veľmi rád/rada

3

2

1

0

nerád/nerada

Atmosféra na hodinách.

veľmi dobrá

3

2

1

0

neuspokojivá

veľmi zaujímavé

3

2

1

0

nezaujímavé

naplnené

3

2

1

0

nenaplnené

veľmi užitočný

3

2

1

0

neužitočný

veľmi užitočný

3

2

1

0

neužitočný

Prístup učiteľa/učiteľky.

veľmi dobrý

3

2

1

0

neuspokojivý

Spôsob výkladu učiva.

zrozumiteľný

3

2

1

0

nezrozumiteľný

Ukážky, aktivity, príklady.

veľmi zaujímavé

3

2

1

0

nezaujímavé

Študijné materiály, poznámky.

zrozumiteľné

3

2

1

0

nezrozumiteľné

Priestor pre otázky, podnety
žiakov.

dostatočný

3

2

1

0

nedostatočný

Náročnosť predmetu.

veľmi náročný

3

2

1

0

veľmi jednoduchý

Celkové hodnotenie predmetu.

veľmi dobrý

3

2

1

0

neuspokojivý

Témy, ktoré sme v predmete
preberali.
Moje očakávania od tohto
predmetu.
Prínos predmetu pre moju budúcu
prácu a štúdium.
Prínos tohto predmetu pre môj
osobný život.

Téma/y, ktoré ma najviac zaujali:

Téma/y, ktoré ma vôbec nezaujali:

Téma/y, ktoré mi chýbali, o ktorých by som sa rád/a dozvedel/a viac:

Ďakujem za úprimné odpovede a čas strávený nad týmto dotazníkom.
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Príloha 14: Učebnice psychológie pre stredné školy
(výber autorky, nepokrýva vyčerpávajúco ponuku učebníc psychológie)
Vybrané slovenské učebnice psychológie:
Všeobecné učebnice a učebnice pre gymnáziá:
• KOŠČ, J.: Základy psychológie pre stredné školy. Bratislava : SPN, 1994.
• OKRUHLICOVÁ a kol.: Základy psychológie pre stredné školy. Vydavateľstvo Poľana, 1998.
• ŠTEFANOVIČ, J.: Psychológia pre gymnáziá. Bratislava : SPN, 1986. 269 s.
• ŠTEFANOVIČ, J.: Základy pedagogiky a psychológie pre odbor kultúrno-výchovná činnosť na
gymnáziu. Bratislava: SPN, 1990. 169 s.

Učebnice pre stredné odborné školy:
• ČERNOHORSKÝ, Z. a kol.: Psychológia pre študijné odbory stredných odborných učilíšť. Bratislava :
SPN, 1991. 137 s.
• GREISINGER, J. a kol.: Základy psychológie pre SZP. Martin : Osveta, 1990. 227 s.
• HERÉNYIOVÁ, G.: Psychológia pre konzervatóriá. Bratislava : Príroda, 2010.
• HORÁKOVÁ, M. a kol.: Špeciálna psychológia pre ženské sestry. Učebnica pre SZŠ, študijný odbor
ženská sestra. Martin : Osveta, 1990. 248 s.
• KAČÁNI, V. a kol.: Psychológia práce a trhu pre vybrané učebné a študijné odbory stredných
odborných učilíšť. Bratislava : SPN, 2004. 117 s.
• KOLLÁRIK, K.: Psychológia pre 3. ročník stredných ekonomických škôl. Bratislava: SPN, 1992. 136 s.
• SMETANOVÁ, Z.: Psychológia práce a trhu pre 3. a 4. ročník SOU a SOŠ, obchodný pracovník
a pracovník marketingu. Bratislava : SPN, 2004.
• VOLNÝ, J. a kol.: Psychológia a spoločenská výchova pre učebné a študijné odbory stredných
odborných učilíšť. Bratislava : SPN, 1991. 132 s.
• ZELINA, M.: Psychológia 1 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie
a pedagogické a kultúrne akadémie. Bratislava : SPN, 2004. 160 s.
• ZELINA, M.: Psychológia 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie
a pedagogické a kultúrne akadémie. Bratislava : SPN, 2006. 112 s.
• ZELINA, M.: Psychológia 3 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie
a pedagogické a kultúrne akadémie. Bratislava : SPN, 2007. 158 s.
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• ZELINA, M.: Psychológia 4 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie
a pedagogické a kultúrne akadémie. Bratislava : SPN, 2008. 175 s.

Vybrané učebnice psychológie českých autorov:
• ČÁP, J. a kol.: Psychologie (obecná psychologie pro SPgŠ). Praha: H+H, 1998.
• GILLERNOVÁ, I., BURIÁNEK, J.: Základy psychologie a sociologie. Praha: Fortuna, 1995, 1997.
• GILLERNOVÁ, I., MALOTÍNOVÁ, M.: Psychologie pro střední školy. Praha: SPN, 1996.
• HELUS, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995, 2003.
• HELUS, Z. a kol.: Pedagogická psychologie pro 3. roč. SPgŠ. Praha: SPN, 1986.
• MATĚJČEK, Z.: Sociální psychologie pro 4. roč. SPgŠ. Praha: SPN, 1987.
• NOVÁK, L.: Základy psychologie. Praha : S&M, 1992.
• ŠIL, P., KAROLOVÁ, J.: Člověk jako osobnost. Psychologie pro střední školy. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2007.
• VACÍNOVÁ, M.: Psychologie a společenská výchova. Praha: Victoria, 1995.
• VACÍNOVÁ, M., LANGOVÁ, M.: Vybrané kapitoly z psychologie. Praha: Victoria, 1995.
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Príloha 15: Hodnotiaca mriežka
Táto hodnotiaca mriežka (rubrika) je príkladom hodnotenia prípravy vyučovacej hodiny v predmete
Didaktika psychológie. Hodnotiace mriežky sú pomôckou pre žiakov či študentov pri vypracovávaní
zadaní či sebahodnotení a taktiež pomáhajú vyučujúcim pri hodnotení finálnych výstupov. Podobné
rubriky je možné vytvárať aj v e-learningových systémoch ako je napr. LSM Moodle alebo MS Teams.
Hodnotené
kritérium
Forma
(ciele, metódy,
časový
harmonogram,
dodržanie zadania)
Ciele
(ciele sú správne
formulované
s ohľadom na obsah
a metódy)

Didaktická analýza
a časový
harmonogram

Metódy
(primeraný výber
metód s ohľadom na
tému a ciele)

Prostriedky
(primeraný výber
didaktických
prostriedkov
s ohľadom na tému a
ciele)

Dosiahnutá úroveň
0
prípravy neboli
odovzdané

Dosiahnutá úroveň
1
formálne kritériá sú
splnené na
minimálnej úrovni

Dosiahnutá úroveň
2
formálne kritériá sú
splnené len čiastočne

Dosiahnutá úroveň
3
prípravy po
formálnej stránke
zodpovedajú zadaniu

0 bodov
prípravy neboli
odovzdané alebo v
nich úplne absentuje
formulácia cieľov

1 bod
ciele sú z prevažnej
časti formulované
chybne

2 body
vo formulácii cieľov
sú chyby, príp.
niektoré ciele
nekorešpondujú
s obsahom a/alebo
metódami

3 body
ciele sú vo všetkých
prípravách
formulované
správne, sú v súlade
so zadanými
taxonómiami,
obsahom
a metódami výučby

0 bodov
prípravy neboli
odovzdané, alebo
úplne absentuje
harmonogram
a analýza učiva

1 bod
časový
harmonogram a
didaktická analýza
učiva má závažné
nedostatky

2 body
časový
harmonogram a
rozboru učiva nie sú
nastavené optimálne
s ohľadom na ciele a
cieľovú skupinu

3 body
časový
harmonogram
vyučovacej hodiny je
racionálny a rozbor
učiva primeraný
cieľovej skupine

0 bodov
prípravy neboli
odovzdané, alebo
metódy nie sú
popísané, príp. len
vymenované

1 bod
metódy sú vybrané
prevažne
neprimerane, príp. sú
popísané vágne,
nejasne

2 body
výber metód nie je
úplne vhodný
s ohľadom na vek či
tému, príp. nie sú
metódy dostatočne
jasne popísané

3 body
výber metód je
primeraný s ohľadom
na tému a cieľovú
skupinu, metódy sú
optimálne popísané

0 bodov
prípravy neboli
odovzdané, alebo
v nich nie sú uvedené
použité didaktické
prostriedky

1 bod
didaktické
prostriedky sú
zvolené nevhodne
resp. vytvorené
s vysokou
chybovosťou

2 body
výber didaktických
prostriedkov nie je
primeraný, príp. sú
vo vytvorených
materiáloch chyby

3 body
didaktické
prostriedky sú
vhodne zvolené, príp.
vytvorené odborne aj
jazykovo správne
(prezentácie,
pracovné listy a pod
pod.)

0 bodov

1 bod

2 body

3 body
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Príloha 16: Metódy výučby predmetu Didaktika psychológie podľa
revidovanej Bloomovej taxonómie

Pedagogická
dokumentácia.
Didaktická analýza
učiva psychológie.
Učebnice a ďalšie
didaktické prostriedky
vo vyučovaní
psychológie.

Zapamätanie
Porozumenie

Didaktické zásady
a etické princípy vo
vyučovaní
psychológie.

Stupeň

Aplikovanie

Obsahový štandard
(tematické okruhy)
Špecifiká výučby
predmetu psychológia
na stredných školách.

Edukačné metódy vo
vyučovaní
psychológie,
problematika výberu
a evaluácie metód.

Analýza

Digitálne technológie
vo vyučovaní
psychológie.

Osobnostný a sociálny
rozvoj žiaka
v predmete
psychológia.

Hodnotenie

Sociálnopsychologický tréning
ako forma vyučovania
psychológie.

Predmetovošpecifické
kompetencie
a dispozície učiteľa
psychológie.

Tvorenie

Metódy hodnotenia
a klasifikácie v
predmete psychológia.

Výkonový štandard
Študent vie
vymenovať a popísať
jednotlivé pojmy
podľa obsahového
štandardu predmetu.
Študent vie vysvetliť
a klasifikovať
jednotlivé pojmy
a súvislosti medzi
nimi podľa
obsahového
štandardu.
Študent vie uviesť
príklady a navrhnúť
praktické použitie
resp. alteráciu
jednotlivých metód
a prostriedkov pre
konkrétne učivo
a cieľovú skupinu.
Študent vie
identifikovať silné
a slabé stránky
jednotlivých
didaktických
prístupov, metód
a prostriedkov vo
vzťahu k učivu,
cieľovej skupine
a kompetenciám
učiteľa psychológie.
Študent vie
zhodnotiť efektivitu
použitia jednotlivých
didaktických
prístupov, metód
a prostriedkov vo
vzťahu k učivu,
cieľovej skupine
a kompetenciám
učiteľa psychológie.
Študent vie navrhnúť
plán vyučovacej
hodiny a vytvoriť
didaktické materiály
a učebné úlohy pre
konkrétne učivo
a cieľovú skupinu.

Metódy výučby
(prezenčné/dištančné)
Interaktívny výklad
s multimediálnou
podporou
Práca s odborným
textom a ďalšími
informačnými zdrojmi
Praktické metódy
Interaktívny výklad
s multimediálnou
podporou

Metódy overovania
výsledkov výučby
Vedomostný test
(otázky s možnosťou
výberu, otázky
s možnosťou krátkej
odpovede)
Open-book test
Cloze-test
Problémové úlohy

Praktické metódy
(ukážky jednotlivých
vyučovacích metód)
Analýza záznamov
výučby psychológie
Analýza prípadovej
štúdie

Open-book test
Mikrovyučovanie
(expertné
hodnotenie
a sebahodnotenie
na základe
videozáznamu)

Diskusia
Analýza záznamov
výučby psychológie
Analýza prípadovej
štúdie
Kritická analýza
didaktických prístupov
a metód

Rozbor príprav
vyučovacích hodín
Mikrovyučovanie
(expertné
hodnotenie
a sebahodnotenie
na základe
videozáznamu)

Diskusia
Analýza záznamov
výučby psychológie
Analýza prípadovej
štúdie
Mikrovyučovanie
Analýza videozáznamu
vlastnej výučby

Rozbor príprav
vyučovacích hodín
Mikrovyučovanie
(expertné
hodnotenie
a sebahodnotenie
na základe
videozáznamu)

Tvorba scenára
vyučovacej hodiny
Tvorba didaktických
materiálov
Tvorba učebných úloh
v digitálnych
aplikáciách

Rozbor príprav
vyučovacích hodín
Mikrovyučovanie
(expertné
hodnotenie
a sebahodnotenie
na základe
videozáznamu)
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Príloha 17: Príklady učebných úloh z didaktiky psychológie
Ak by sa mal zaviesť povinný predmet psychológia na stredné školy, do akého ročníka by ste ho
zaradili a na aké témy psychológie by ste sa zamerali?

Aké riziká môže do vyučovania psychológie priniesť nedodržiavanie etických princípov a zásad zo
strany učiteľa psychológie?

Ktorú tému zo stredoškolského učiva psychológie vnímate ako náročnú z hľadiska didaktickej analýzy
učiva učiteľom psychológie?

Pozrite si niektoré voľne dostupné video a metodické materiály z projektu Online živá knižnica:
(www.onlinezivakniznica.sk). Navrhnite jednu aktivitu, ako by ste s týmto videom pracovali na
hodinách psychológie. V čom spočívajú výhody a limity takýchto učebných materiálov vo vyučovaní
psychológie.

Pri vyučovaní a výbere vyučovacích metód by sme mali reagovať na to, čo sa deje okolo nás, aby bolo
vyučovanie prepojené s reálnym životom. Nájdite na Internete stránku s informáciami o koronavíruse
(článok, rozhovor, graf alebo tabuľku s počtami prípadov, fotky či videá) a navrhnite krátke cvičenie
zamerané na rozvoj kritického myslenia (obsahovo môže byť prepojené napr. na témy psychológie
zdravia, duševného zdravie, sociálnej psychológie alebo metodológie psychologického výskumu).

Vo Veľkej Británii je súčasťou štúdia psychológie na "A-level" realizácia vlastného psychologického
výskumu a jeho spracovanie. Väčšinou ide o replikácie niektorých známych publikovaných výskumov.
Navrhnite, aký výskum by ste zadali našim žiakom (maturantom na gymnáziu) ako skupinový projekt.
Pri výbere myslite najmä na etické aspekty a psychologické bezpečie ako účastníkov výskumu, tak aj
žiakov samotných.

K organizáciám, ktoré sa dlhodobo venujú zážitkovej pedagogike patrí Zážitková škola Lipnice
(www.psl.cz/). Dnes ponúkajú tzv. outdoorové kurzy pre rôzne cieľové skupiny. Pozrite si ich stránky
a zamyslite sa, aké úskalia outdoorovej zážitkovej pedagogiky vnímate z pozície lektora/učiteľa.

Hodnotenie a klasifikácia patrí k dôležitým, no často nie veľmi populárnym činnostiam učiteľa. Ako by
ste hodnotili predmet sociálno-psychologický tréning? Aké hodnotené výstupy by ste od žiakov
požadovali?

Je evidentné, že pandemická situácia zanechá na školstve celého sveta výrazné stopy. Čo si myslíte,
aké budú kľúčové kompetencie učiteľov psychológie po koronakríze?
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Príloha 18: Výučbové ekvivalencie predmetu Didaktika psychológie
Príklad výučbovej ekvivalencie zohľadňuje prezenčnú (P) aj dištančnú (D) formu výučby. Výučbová
ekvivalencia predstavuje vyjadrenie rozsahov jednotlivých metód výučby v prepočte na hodiny
a kreditovú záťaž. Vychádza sa z predpokladu, že predmet je dotovaný štyrmi kreditmi a štyrmi
vyučovacími hodinami týždenne (prezenčná alebo dištančná synchrónna výučba). Ide o modelový
príklad realizácie výučby.
ECTS: 4
(1 kredit = 25 – 30 vyučovacích hodín práce študenta, ktorá zahŕňa priamu účasť na výučbe, prípravu
seminárnych zadaní, samoštúdium, skúšku a pod.)
Prepočet ECTS: 4 x 25 hodín = 100 hodín: 13 týždňov výučby = minimálne 7,7 hodín práce týždenne

1,5

Počet
aktivít za
semester
13

Počet
hodín
spolu
19,5

Mikrovyučovanie a videotréning: každý
študent pripraví mikrovýstup podľa prípravy
vlastnej vyučovacej hodiny, mikrovýstup sa
zaznamenáva a následne sa analyzuje
v skupine formou tzv. videoklubu
a individuálne formou písomnej reflexie.
V dištančnej forme výučby sú mikrovýstupy
prezentované prostredníctvom
videokonferenčnej aplikácie.

1,5

13

19,5

Individuálna
konzultácia (P/D)

Individuálna konzultácia s vyučujúcou
k priebežným a záverečným výstupom
kurzu, podľa formy výučby prebieha osobne
alebo prostredníctvom videokonferenčnej
aplikácie.

0,5

1

0,5

Diskusné fórum (D)

Asynchrónne diskusné fórum v prostredí
Moodle, kde študenti zadávajú príspevky na
témy a problémové úlohy zadané
vyučujúcou. Aktivita podporuje aplikáciu
poznatkov, riešenie problémov, didaktické
a kritické myslenie. Prepočet na výučbové
hodiny zodpovedá naštudovaniu
potrebných zdrojov a napísaniu vlastného
príspevku.

0,5

10

5

Metóda výučby

Popis metódy výučby

Prednáška (P/D)

Interaktívna prednáška s multimediálnou
podporou: prednáška je doplnená
o diskusiu, prácu v skupinách, prácu
s videom, ukážky rôznych metód, cvičení
a didaktického využitia digitálnych
technológií. V dištančnej forme sú ukážky
metód prispôsobené možnostiam tejto
formy výučby.

Seminár (P/D)

Počet
hodín
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Asynchrónny online
kvíz (D)

Krátky nehodnotený kvíz v prostredí
Moodle, ktorého cieľom je precvičovanie
učiva, zisťovanie názorov, postojov, riešení
problémov apod. Študenti úlohy riešia
v čase podľa individuálnych možností
s okamžitou spätnou väzbou systému
a odloženou spätnou väzbou vyučujúcej.

0,5

10

5

Štúdium odbornej
literatúry (D)

Individuálne štúdium 200 strán zadaného
odborného textu a doplnkových materiálov
(texty v prostredí Moodle) + príprava na
vedomostnú skúšku.

40

1

40

Vypracovanie
seminárnej práce (D)

Vypracovanie príprav troch vyučovacích
hodín podľa zadania. Študent uplatňuje
teoretické a praktické poznatky najmä
formou analýzy, syntézy, hodnotenia
a tvorenia, rozvíja didaktické myslenie
a zručnosti. Prípravy sa odovzdávajú
v prostredí Moodle, kde vyučujúca poskytne
odloženú spätnú väzbu.

3

3

9

Vedomostný test
(P/D)

Záverečný vedomostný test. Študent
uplatňuje teoretické poznatky na úrovni
zapamätania, porozumenia, aplikácie
a analýzy. Test prebieha prezenčne alebo
synchrónne dištančne v prostredí Moodle.

1

1

1

Ústna skúška (P/D)

Kolokviálna ústna skúška: zahŕňa prípravu
a rozbor príprav vyučovacích hodín
v skupine 3 študentov. Študent uplatňuje
teoretické a praktické poznatky najmä
formou analýzy, syntézy, hodnotenia
a tvorenia, rozvíja didaktické myslenie
a zručnosti.

0,5

1

0,5

53

100

SPOLU:

Pozn. Prepočty výučbových hodín pri jednotlivých metódach sú spracované podľa Užívateľskej príručky ECTS
(2009) a tabuliek výučbových ekvivalencií zahraničných univerzít.
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Príloha 19: Sebahodnotenie didaktických kompetencií v rámci pedagogickej
praxe
Didaktické kompetencie (záznamový hárok) 2
Indikátor dosiahnutej
úrovne 1

Indikátor dosiahnutej
úrovne 2

Indikátor dosiahnutej
úrovne 3

Plánovanie
vyučovacej
jednotky

Jednotlivé fázy vyučovacej
hodiny viem logicky
štruktúrovať, plynule
nadväzujú, základný postup
motivačnej, expozičnej
a aplikačnej fázy je
zachovaný.

Prechody medzi fázami
mojej vyučovacej hodiny sú
skokovité, niekedy
nepôsobia logicky, chýbajú
plynulé prechody,
premostenia, debriefing...

Základný postup fáz
vyučovacej jednotky nie je
zachovaný, moja hodina
ako celok pôsobí niekedy
zmätočne a chaoticky.

Časový
manažment

S časom narábam
racionálne, mám dobrý
odhad na trvanie
jednotlivých aktivít,
stanovený čas je zmysluplne
vyplnený (nechýba ani
neostáva).

Moje časové plánovanie nie
je plne v súlade
s realizáciou, niektoré
aktivity nie sú vhodne
rozvrhnuté (sú neprimerane
dlhé alebo krátke).

Časové plánovanie
nezvládam dobre, nemám
odhad na trvanie aktivít,
spravidla nestihnem
prebrať plánované učivo,
s časom nakladám
nehospodárne.

Výber metód

Vybrané metódy smerujú
jednoznačne k naplneniu
cieľa vyučovacej jednotky,
sú primerané veku žiakov,
veľkosti skupiny, vstupným
vedomostiam.

Výber niektorých metód je
sporný z hľadiska naplnenia
cieľa. Niektoré metódy nie
sú vhodné s ohľadom na
tému a špecifiká skupiny.

Väčšina metód nie je
zvolená primerane
s ohľadom na cieľ
a špecifiká skupiny.
Niektoré metódy neviem
správne aplikovať.

Učivo
a didaktická
analýza učiva

Učivo je zvládnuté
a didakticky spracované
odborne takmer bez chýb,
podané zrozumiteľne,
odborne správne, takmer
bez čítania z pomôcok
(z textu, z prezentácie).

Učivo nie je plne zvládnuté,
prezentujem s pomocou
textu, s drobnými chybami.
Štruktúra nie je vždy
jednoznačná
a prehľadná.

Učivo je zvládnuté
nedostatočne, čítam
z pomôcok, dopúšťam sa
chýb, neštruktúrujem
učivo didakticky správne,
neviem vždy odpovedať
na otázky žiakov.

Tvorba
didaktických
materiálov

Vytvorené materiály
(prezentácie, texty, testy...)
sú odborne, didakticky
a jazykovo správne,
prehľadné, graficky
atraktívne, kreatívne.

V materiáloch mám drobné
chyby alebo nejednoznačné
údaje. Materiály sú skôr
tradičné, jednoduché.

Nevytváram vôbec
didaktické materiály, ak
tak veľmi jednoduché,
často s chybami (vecnými
a/alebo gramatickými),
materiály sú didakticky
neprimerané.

Prezentačné
spôsobilosti

Prezentujem sebavedome,
štruktúra
prezentácie/poznámok na
tabuli je logická, vecne
správna, prehľadná.

V prezentácii sú drobné
chyby, nepôsobím vždy
sebaisto, štruktúra nie je
vždy logická a správna.

Prezentujem neisto, často
robí chyby, pomýlim sa,
podám zmätočné
informácie, vraciam sa
späť a pod.

Aktivizácia
žiakov

Výber metód a komunikácia
stimulujú aktivitu žiakov,
žiaci sa zapájajú, hlásia,
reagujú na otázky. Aktivitu
žiakov vhodne usmerňujem.

Výber metód je
kombináciou aktivizujúcich
a tradičných, časť žiakov je
pasívna, v stimulácii aktivity
nie som plne úspešný/á.

Nezameriavam sa na
aktivizáciu žiakov, žiaci sú
pasívni, hlásia sa málo,
otázky smerom k skupine
sú minimálne alebo
žiadne.

2

1-2-3-N/A

Spracovala autorka pre potreby projektu VEGA 1/0562/13 (PdF UK, 2014).
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Práca so
skupinou

Rovnomerne zapájam
všetkých žiakov, dokážem
identifikovať a reagovať na
zmeny v dynamike skupiny,
podporujem kooperatívne
správanie v skupine.

Žiakov nezapájam
rovnomerne, v triede vzniká
skupina „aktívnych“ a
„neaktívnych“. K zmenám
dynamiky nie som
dostatočne citlivý/á.

Dynamiku skupiny
nedokážem vnímať.
Skupinu zapájam
minimálne alebo
nerovnomerne.

Verbálna
komunikácia

Hovorím jasne,
zrozumiteľne, primerane
hlasno, spisovne. Výber
jazykových prostriedkov je
primeraný veku žiakov.
Aktívne reagujem na otázky
žiakov, kladiem otvorené
a jednoznačné otázky.

Hovorím prevažne jasne,
občas použijem nespisovné
výrazy alebo nejednoznačné
otázky. Intenzita hlasu
a tempo reči sú väčšinu času
primerané. Na otázky
väčšinou reagujem, nie vždy
vhodne.

Hovorím nezrozumiteľne,
príliš hlasno alebo príliš
ticho či rýchlo. Na otázky
žiakov nereagujem včas
alebo správne. Kladiem
uzavreté alebo viacznačné
otázky. Často používam
nespisovné výrazy.

Neverbálna
komunikácia

Neverbálne signály sú
v súlade s verbálnym
prejavom, nepôsobia rušivo,
sú autentické a skôr
povzbudivé. Striedavo so
žiakmi udržiavam očný
kontakt.

Neverbálny signál je cca
v 50% v rozpore
s verbalitou, niektoré
neverbálne signály sú
rušivé, očný kontakt
udržiavam len s niektorými.

Neverbalita vôbec nie je
v súlade s verbálnym
prejavom, je buď
nevýrazný, alebo naopak
nadmerná až rušivá.
Vyhýbam sa očnému
kontaktu.

Podávanie
spätnej väzby

Poskytujem žiakom
priebežne verbálne aj
neverbálne zrozumiteľnú
spätnú väzbu. Verbálna
spätná väzba má štruktúru
nie je zameraná len na
negatívne stránky, ale
obsahuje aj povzbudenie.

Spätnú väzbu poskytujem
nerovnomerne (niektorým
viac, niektorým menej),
spätná väzba často začína
poukázaním na chyby a
nedostatky.

Nedávam spätnú väzbu
vôbec alebo len
pomenujem nedostatky.

Dodržiavanie
etických
princípov

Žiakov oslovujem menom,
neponižujem
a nezosmiešňujem ich,
nepoukazujem verejne na
výkony žiakov.

Niekedy nevhodne
komentujem výkony žiakov,
zverejňujem výsledky bez
súhlasu žiakov.

Žiakov oslovujem často
hanlivo, ponižujúco,
otvorene kritizujem alebo
naopak nekriticky
vyzdvihujem výkony.

Individuálny
prístup

Viem identifikovať rozdiely
medzi žiakmi v tempe
práce, úrovni porozumenia
učiva a inštrukcie, dokážem
vhodným spôsobom žiaka
povzbudiť, zadať
alternatívnu úlohu, upraviť
náročnosť alebo tempo
práce.

Rozdiely medzi žiakmi
identifikujem len niekedy,
individuálny prístup
uplatňujem skôr náhodne a
intuitívne, bez jasného cieľa.
Pomalších, menej
výkonných žiakov skôr
odbremením než
povzbudím.

Rozdiely medzi žiakmi
nevnímam, resp. ich
ignorujem. Individuálny
prístup uplatňujem
minimálne, vyžadujem
rovnaký výkon a tempo
práce od všetkých žiakov.

Riešenie
nevhodného
správania
žiakov

Na vyrušovanie a iné
nevhodné správanie
reagujem demokraticky
a/alebo nedirektívne,
upozorním na pravidlo,
snažím sa upútať pozornosť,
nevhodné správanie
väčšinou viem efektívne
zastaviť.

Na nevhodné správanie
reagujem striedavo
demokraticky a direktívne.
Stratégie na zastavenia
správania nie sú
jednoznačné, efektivita
stratégií je úspešná cca
v 50%.

Reagujem príliš direktívne
(ponižujem žiakov alebo
neprimerane trestám)
alebo príliš vyhýbavo,
vôbec nereagujem na
nevhodné správanie,
ktoré pretrváva, t. j.
stratégie sú veľmi málo
efektívne.
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Príloha 20: Profesijné združenia učiteľov a učiteliek psychológie
Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP)
www.saup.sk
Českomoravská psychologická společnost (ČMPS) – sekce pro výuku psychologie
https://cmpsy.cz/?page=ucime_psych
European Federation of Psychology Teachers Associations (EFPTA)
www.efpta.org
European Federation of Psychologists Associations (EFPA) – Board of Educational Affairs
http://educational-affairs.efpa.eu/
The European Society of Psychology Learning and Teaching (ESPLAT)
www.esplat.org
British Psychological Society (BPS) – Division of Academics, Researchers, and Teachers in
Psychology (DART-P)
(Veľká Británia)
www.bps.org.uk/member-microsites/division-academics-researchers-teachers
The Association for the Teaching of Psychology (Veľká Británia)
www.theatp.uk
American Psychological Association (APA) – Teachers of Psychology in Secondary Schools (USA)
www.apa.org/ed/precollege/topss/about
APA Division Two –The Society for the Teaching of Psychology (USA)
http://teachpsych.org/
National Institute on the Teaching of Psychology (USA)
www.nitop.org
Verband der Psychologielehrerinnen und –lehrer (Nemecko)
www.psychologielehrer.de
Australian Psychology Learning & Teaching (AUSPLAT)
https://www.facebook.com/Ausplat/
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Príloha 21: Časopisy zamerané na vyučovanie psychológie

Psychology Learning and Teaching (PLAT)
https://journals.sagepub.com/home/plj

Teaching of Psychology
https://journals.sagepub.com/home/top

Psychology Teaching Review
www.bps.org.uk/publications/psychology-teaching-review

Psychology Teacher Network
www.apa.org/ed/precollege/psychology-teacher-network

Essays from e-xcellence in Teaching
http://teachpsych.org/ebooks/eit.php

Training and Education in Professional Psychology
https://www.apa.org/pubs/journals/tep
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