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Priblíženie témy
Napriek prítomnosti vizuálnych reprezentácií v našom každodennom živote, nie sú vizuálne metódy v rámci spoločenských vied dostatočne využívané.         
Do tejto kategórie patrí aj metóda PhotoVoice, ktorá je opisovaná ako metóda participatívneho akčného výskumu, kedy cieľová skupina fotografuje 
osoby, predmety alebo situácie, ktoré považuje za reprezentatívne vo vzťahu k  stanovenému zadaniu. Základnou vlastnosťou tejto metódy je, že 
účastníčky a účastníci vyberajú a zachytávajú životné skúsenosti, činnosti a stavy bez vonkajšieho zásahu. To umožňuje prístup nielen k  relevantným 
objektívnym faktorom (napr. činnosti), ale aj k faktorom  subjektívnym (napr. emócie), ktoré prispievajú k hlbšiemu porozumeniu ľudského správania 
(Ciolan & Manasia, 2017). Vo vzdelávaní sa PhotoVoice používa nielen ako výskumná metóda (Cho & Stolman, 2022; Kunaviktikul et al., 2022) ale aj ako 
vzdelávací nástroj (Solano-Ruiz et al., 2021; Schell et al., 2009). Výrazná časť štúdií sa pokúša týmto spôsobom skúmať nielen to, čo sa študentky 
a študenti učia, ale aj to, ako sa učia.
 
Na príklade vysokoškolského kurzu sociálnej psychológie v  skupine 65 externých študentiek a  študenta študujúcich predškolskú a  elementárnu 
pedagogiku (študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy) približujeme postupy využitia tejto metódy vo výskumnej i vzdelávacej rovine, s konkrétnymi 
ukážkami niektorých  študentských výstupov. Študentky a  študenti sa nachádzali v  3. alebo 4. roku štúdia, nemali žiadnu prechádzajúcu skúsenosť 
s touto metódou a v rámci psychologických predmetov mali absolvovanú všeobecnú a vývinovú psychológiu.

Prestavenie metódy PhotoVoice, etických zásad a postupov. Zdôraznenie 
neexistujúceho správneho či nesprávneho výsledku.

Individuálna práca s cieľom zachytiť fotografiami stanovenú tému,  
zhodnotenie fotografií a výber max. 5 fotografií.

Skupinové stretnutia, predstavenie fotografií jednotlivcov a výber max. 5 
fotografií za skupinu. Skupinová práca prebieha metódou participatívnej 
analýzy s pomocou techniky SHOWED (skratka pre sériu otázok, ktoré sú 
analytické a orientované na činnosť) (Simmonds et al., 2015, s. 39): Čo tu 
vidíme? Čo sa na fotografii skutočne deje? Ako to súvisí s NAŠIM životom? 
PREČO tento problém/stav alebo sila existuje? Ako by mohol tento obrázok 
VZDELÁVAŤ ostatných? Čo s tým môžeme robiť?

Spracovanie výsledkov skupinových analýz do krátkej správy objasňujúcej 
„posolstvo“ fotografií. Výber jednej finálnej fotografie so stručným 
komentárom.

Na vyučovaní sa štruktúrovane pracuje s výberom finálnej fotografie 
a zámermi každej skupiny:  PREČO ste sa rozhodli spracovať práve pre túto 
tému? KTORÉ témy/podtémy sa vynárali počas fotografovania? AKO ste 
vyberali finálnu fotografiu? A čo chcete, aby sa ostatní v skupine z fotografie 
NAUČILI? V ČOM zmenila priebežná úloha Vaše nazeranie na sociálnu realitu?

Náhodné rozdelenie do 13 podskupín a práca s učebnicami sociálnej 
psychológie s cieľom spoznať predmet jej záujmu.

Zadanie úlohy Zachyťte pomocou fotografií niektorú z tém sociálnej 
psychológie. Práca v podskupinách v priebehu jedného mesiaca 
s cieľom dohodnúť sa na spoločnej téme a na vytvorení spoločného 
produktu.

Individuálne reflektovanie práce v skupine prostredníctvom 
reflektívneho denníka a spätnej väzby pre vyučujúcu: Ako
sa Vám v skupine na škále od 1 (výborne) po 5 (zle) pracovalo?
Ako ste v rámci skupinovej práce postupovali? Skúste opísať
procesy, ktoré viedli k odovzdaniu priebežnej úlohy (napr. počet 
stretnutí, spôsob komunikácie...). 

Využitie reflexie v rámci tém venovaných sociálnej interakcii
na vyučovaní: Čo Vám osobne práca v skupine priniesla/dala?
Čo boli z Vášho pohľadu najväčšie úskalia práce v skupine?

Reflexia finálneho produktu medzi skupinami prostredníctvom 
pracovného listu s otvorenými otázkami: ČO vidíte? AKO to súvisí
s VAŠIM životom? ČO  vás chcela skupina, ktorej obrázok máte,
naučiť touto fotografiou?
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