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Predhovor 

 

Welcome and thank you for your participation in the Conference on Community 

Psychology in Slovakia. I want to especially thank Julia Halamová for organizing this 

conference. The Society for Community Research and Action (SCRA) is happy to be 

connected to this event. SCRA is a professional society within the United States of America. 

Our mission is devoted to advancing theory, research, and social action. Our members are 

committed to promoting health and empowerment and to preventing problems in 

communities, groups, and individuals. SCRA serves many different disciplines that focus on 

community research and action. Although we are a U.S.-based organization, we also wish to 

be useful in supporting community psychology across the globe. We anticipate that what 

community psychology looks like from country to country will change so that it is culturally 

relevant and contextually grounded in what matters most in the lives of everyday people in 

specific communities. We are excited to learn how community psychology takes root and 

develops in Slovakia, and wish to support you in ways that you deem appropriate. I hope you 

have a wonderful, thought provoking conference that inspires your research and social action.  

 

 

 

Regina Day Langhout, PhD 

Provost, Oakes College 

Society for Community Research & Action (APA Division 27) Regional Network 

Coordinator 

University of California, Santa Cruz 

Psychology Department 

1156 High Street 

Santa Cruz, CA 95064 
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Úvod 

 

Teší ma, že môžem byť prítomná pri tejto historickej udalosti a osobne 

spoluorganizovať prvú vedeckú konferenciu a workshop Komunitná psychológia na 

Slovensku. Deje sa tak zhodou okolností pri príležitosti blížiaceho sa päťdesiateho výročia 

oficiálneho etablovania Komunitnej psychológie ako samostatnej oblasti psychologických 

vied, ktoré sa zväčša datuje ku konferencii v Swampscott v roku 1965.  

Cieľom tejto vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku je verejne 

etablovať komunitnú psychológiu na Slovensku, začleniť slovenskú komunitnú psychológiu 

do medzinárodného kontextu, sprostredkovať výmenu najnovších poznatkov a skúseností  

v tejto oblasti a podporiť spoluprácu medzi vedeckou a praktickou komunitnou psychológiou 

na Slovensku. Kvôli tomu sme deň pred vedeckou konferenciou zorganizovali ešte workshop, 

kde mali odborníci z praxe možnosť predstaviť aktuálne realizované praktické projekty 

v oblasti komunitnej psychológie na Slovensku.   

Táto konferencia vznikla ako výsledok mojej spolupráce regionálnej koordinátorky pre 

The Society for Community and Action Research (SCRA) Division 27 Americal 

Psychological Association a European Community Psychology Association spolu s mojim 

akademickým pôsobením na Ústave aplikovanej psychológie Univerzity Komenského  

v Bratislave. 

Zborník z vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku pozostáva 

z deviatich príspevkov akademických pracovníkov z oblasti komunitnej psychológie v SR. 

V prílohe zborníka nájdete aj prezentácie odborníkov z praxe komunitnej psychológie na 

Slovensku. 

 Prvý konferenčný príspevok Júlie Halamovej je zameraný na zhodnotenie súčasného 

stavu komunitnej psychológie na Slovensku v súvislosti s rozvojom tejto disciplíny vo svete. 

Prezentuje v ňom psychologické výskumy slovenských akademikov, ktorí publikujú na témy 

typicky spojené s komunitnou psychológiou. V poslednej časti článku sú prediskutované 

budúce príležitosti a výzvy komunitnej psychológie na Slovensku. 

Anežka Hamranová vo svojom príspevku zisťuje vplyv sociálno - psychologického 

výcviku na psychologický zážitok komunity v závislosti od priebežnej a blokovej formy jej 

realizácie. Vzorku tvorili vysokoškolskí študenti – budúci učitelia. Pomocou Škály 

vnímaného zážitku komunity po realizácii sociálno - psychologického výcviku sa zvýšila 

úroveň psychologického zážitku komunity vo všetkých experimentálnych skupinách ale nie 
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v kontrolnej skupine. Priebežná forma výcviku významnejšie ovplyvnila úroveň 

psychologického zážitku komunity ako forma bloková. 

Lucia Adamovová a Júlia Halamová prinášajú prehľad na Slovensku realizovaných 

akčných výskumov, pričom podrobnejšie sa venujú dvom výskumom, ktoré aj sami 

realizovali. Oba výskumy sa týkajú procesu nastolenia pozitívnej zmeny v náboženských 

komunitách. Efekt svojej krátkodobej intervencie skúmali prostredníctvom merania 

psychologického zážitku komunity a skupinovej atmosféry. Oba výskumy boli realizované 

v súlade s odporúčaným modelom nastolenia pozitívnej zmeny v komunite: posúdiť, 

plánovať, zrealizovať, vyhodnotiť a udržať.  

Miroslav Popper poukazuje na to ako odlišné sociálne znevýhodnené komunity čelia 

mnohým podobným problémom a zároveň majú aj obdobné potreby. Rozoberá a porovnáva 

komunity Rómov zo segregovaného prostredia a azylantov v oblastiach týkajúcich sa: 

ubytovania a životných podmienok, vzdelávania, práce a nezamestnanosti, sebarealizácie a 

voľného času, dostupnosti zdravotných služieb, diskriminácie a rasizmu. Z jeho príspevku 

vyplýva, že komunita ľudí žijúcich dlhodobo v  extrémnych podmienkach nemôže 

plnohodnotne fungovať, zväčša dochádza k jej postupnému rozpadu. 

Ďalší príspevok sa venuje reziliencii nielen ako individuálnej schopnosti, ale aj ako 

schopnosti komunity poskytovať jednotlivcovi potrebné zdroje. V čom je teda reziliencia 

individuálnou danosťou a v čom je závislá od podmienok sociokultúrneho prostredia v 

ktorom sa človek nachádza? Odpoveď na túto otázku hľadá Ivan Lukšík v prostredí 

rezidenciálnej starostlivosti.   

V šiestom príspevku Barbara Lášticová a Magda Petrjánošová prezentujú dva 

výskumy o odlišných kontextoch budovania komunity u slovenských migrantov a migrantiek 

v Írsku a vo Veľkej Británii. Autorky skúmali, či a ako migrantské organizácie vytvárajú 

off/online priestory pre praktizovanie (národných) identít a budovanie komunity. Dáta 

naznačujú identito- aj komunitotvorný potenciál, pričom národná príslušnosť ostáva 

významným rámcom pre sebadefiníciu a tiež že migranti a migrantky 1) používajú nové 

médiá skôr na udržiavanie už získaného sociálneho kapitálu, kým nové kontakty sú získavané 

hlavne osobne; 2) len málo poznajú a využívajú off/online aktivity organizované slovenskými 

komunitnými organizáciami.  

Siedmy príspevok od Magdy Petrjánošovej a Barbary Lášticovej ukazuje ako 

kreatívne používanie online nástrojov môže viesť k sociálnej zmene v online aj offline 

priestore. Autorky pritom vychádzajú z analýzy dát z rozhovorov s predstaviteľmi a 

predstaviteľkami 16 občianskych združení a z analýzy multimediálnych textov (webstránky 
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občianskych združení, stránky na Facebooku, blogy, atď). Príspevok prezentuje prípadové 

štúdie niekoľkých lokálnych združení s rozličnou misiou a cieľovými skupinami (Vnútroblok, 

Susedia na dvore, Kremnica nad Zlato).  

V ôsmom príspevku Radomír Masaryk prezentuje výskumné projekty súvisiace 

s používaním digitálnych technológií v školskom procese. Približuje závery sledovania 

projektu „Notebook pre každého žiaka“, projektu „Planéta vedomostí“ a prvé výsledky 

sledovania prebiehajúceho projektu „Škola na dotyk“ (v rámci Slovenska i v Českej 

republike) zameraného na používanie tabletov. Autor diskutuje metodologické výzvy 

súvisiace s realizáciou aplikovaného výskumu v školskom prostredí. 

Eva Vavráková a Jana Bašnáková predstavujú vo svojom príspevku projekt 

„Psychológia pre milujúcich rodičov,“ zameraný na sprostredkovanie výskumných poznatkov 

zo psychológie matkám a otcom. Komunita matiek je na jednej strane skupinou s veľkým 

záujmom o informácie z oblasti psychológie no práve preto veľmi náchylná na manipuláciu. 

Autorky sumarizujú svoje skúsenosti a formlujú odporúčania do budúcnosti.   

Ďakujem touto cestou všetkým autorom príspevkov, ktoré sú súčasťou tohto 

konferenčného zborníka, menovite Mgr. Lucii Adamovovej, PhD., Mgr. Jane Bašnákovej, 

PhD., Mgr. Júlii Halamovej, PhD., PaedDr. Anežke Hamranovej, PhD., Mgr. Barbare 

Lášticovej, PhD., Prof. PhDR. Ivanovi Lukšíkovi, CSc., PhDr. Radomírovi Masarykovi, 

PhD., Mgr. Magde Petrjánošovej, PhD., Mgr. Miroslavovi Popperovi, PhD. a Mgr. Eve 

Vavrákovej, PhD., MSc.. 

Vďaka patrí aj všetkým prezentujúcim, ktorí prišli osobne predstaviť svoju prácu na 

workshope Komunitná psychológia na Slovensku. Sú to v abecednom poradí Mgr. Daniela 

Bachoríková a Mgr.Daša Stašová z Plamienok n.o., PhDr. Andrea Beňušková a Mgr. Adam 

Kurilla z Dom sociálnych služieb - Most, n.o. Mgr. Barbora Brichtová z Asociácia 

nízkoprahových programov pre deti a mládež v zastúpení Detský fond Slovenskej republiky, 

Ing. Patricia Černáková, DPD. z Permakultúra CS v SR, Mgr. Matúš Čupka z OZ Zelená 

hliadka, Mgr.  Maria Filkova, Ing. Kamil Prochazka z Nadácia Horský park Mgr. Tímea 

Hóková z Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, PhDr. Soňa Holíková z Únia 

materských centier, Mgr. Monika Hricáková z Priatelia Quo Vadis o.z., Róbert Jankovich z 

A centrum, Mgr. Dušan Martinčok z OZ Susedia na dvore, PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. 

z PDCS, o.z., PhDr. Jozef Pauk, PhD. z OZ Stimulus a Mgr. Miroslava Žilinská, MA. z OZ 

Odyseus. 
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Je mi ľúto, že niektoré osobnosti komunitnej psychológie sa nemohli z osobných 

dôvodov zúčastniť konferencie ani workshopu ako napríklad doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. 

či doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.. 

Za podporu ďakujem svojej nadriadenej doc. Mgr. Eve Letovancovej PhD. a za 

spoluprácu pri organizácii workshopovej časti podujatia zvlášť ďakujem Mgr. Radoslavovi 

Blahovi a PhDr. Elene Kopcovej, PhD.. 

Moje osobitné poďakovanie patrí recenzentom tohto konferenčného zborníka Prof. 

PhDR. Ivanovi Lukšíkovi, CSc., Mgr. Miroslavovi Popperovi, PhD..a Mgr. Márii Túnyiovej, 

PhD.. 
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Komunitná psychológia vo svete a na Slovensku 

 

Mgr. Júlia Halamová, PhD. 

Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 

 

Abstrakt: The aim of this paper is to review the current situation of community psychology 

in Slovakia in the context of the field´s development in the world. The main part of the article 

is focused on the contribution of Slovak researchers to community psychology. Psychological 

research studies which have been published on the topics typically associated with community 

psychology were sorted out into four broader categories, which somehow reflect the 

contemporary problems in the Slovak society: (1) sense of community, (2) community, (3) 

ethnicity and (4) migration. In the last part of the article, future opportunities and challenges 

of community psychology in Slovakia are discussed. 

Key words: community psychology, community, research, Slovakia 

 

Abstrakt: Cieľom tejto práce je zhodnotiť súčasný stav komunitnej psychológie na 

Slovensku v súvislosti s rozvojom tejto disciplíny vo svete. Hlavná časť článku je zameraná 

na prínos slovenských výskumných pracovníkov do komunitnej psychológie. Psychologické 

výskumy, ktoré boli publikované na témy typicky spojené s komunitnou psychológiou boli 

roztriedené do štyroch širších kategórií, ktoré sa reflektujú aktuálne problémy Slovenskej 

spoločnosti: (1) zážitok komunity, (2) komunita (3), etnické otázky a (4) migrácia. V 

poslednej časti článku sú prediskutované budúce príležitosti a výzvy komunitnej psychológie 

na Slovensku. 

Kľúčové slová: komunitná psychológia, komunita, výskum, Slovensko 

 

Publikácia vyšla s podporou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA 1/0250/12 a KEGA 067UK-4/2014). 

 

Cieľom tejto práce je zhodnotiť súčasný stav komunitnej psychológie na Slovensku v 

kontexte rozvoja tejto disciplíny vo svete. Hlavný dôraz príspevku je kladený na prínos 

výskumu komunitnej psychológie v tomto regióne.  

Na úvod je potrebné najprv zadefinovať komunitnú psychológiu ako psychologickú 

disciplínu, ktorá býva zaraďovaná medzi aplikované psychologické disciplíny. Komunitná 

psychológia sa podľa Daltona, Eliasa a Wandersmana (2001, s. 5) „zaoberá vzťahmi 
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jednotlivca, komunitami a spoločnosťou. Prostredníctvom kolaboratívneho výskumu i 

intervencií sa komunitní psychológovia snažia pochopiť a zvýšiť kvalitu života jednotlivcov, 

komunít a spoločnosti.“ Sarason (1974), jeden z „otcov“ komunitnej psychológie, užšie 

špecifikuje jej cieľ, ktorý spočíva konkrétne v pomoci ľuďom dosiahnuť psychologický 

zážitok komunity. Ďalej dodáva, že komunita, ktorá je štruktúrovaná tak, že podporuje silný 

psychologický zážitok komunity, bude zároveň aj komunitou, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť 

optimálnych vplyvov na jej členov.  

Na lepšie zadefinovanie komunitnej psychológie je užitočné popísať aj rozdielnosti od 

iných príbuzných disciplín (Levine, Perkins, Perkins, 2005). Na rozdiel od klinickej 

psychológie je cieľom komunitnej psychológie podpora ľudského zdravia a kvality života 

v kontexte sociálneho prostredia. Na rozdiel od sociálnej práce, komunitná psychológia kladie 

zasa veľmi silný dôraz na rigorózny výskum sociálnych problémov. A od sociálnej 

psychológie ju odlišuje akcent na aplikáciu psychologických poznatkov pre riešenie 

sociálnych problémov.  

Napriek tomu, že väčšina oficiálnych historických zdrojov viaže etablovanie 

Komunitnej psychológie ku konferencii v Swampscott v USA v roku 1965, skutočné začiatky 

sa dajú vystopovať až do tridsiatych rokov minulého storočia k prácam Marie Jahoda a jej 

kolegov do strednej Európy (Fryer, 2008). Zvlášť v práci „Die Arbeitslosen von Marienthal“ 

sa Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (1933) zaoberali sociálnym a psychologickým dopadom 

nezamestnanosti na malú komunitu v Rakúsku. Komunitná perspektíva a dôraz na pozitívne 

a nielen na negatívne charakteristiky, ktoré tvoria kľúčové hodnoty komunitnej psychológie, 

sú už v tejto práci veľmi zreteľné. Umiestnenie začiatkov komunitnej psychológie do 

stredoeurópskeho regiónu vyznieva o to paradoxnejšie, že na Slovensku a podobne aj 

v okolitých krajinách nie je rozvinutá. 

V rámci Americkej psychologickej asociácie bola spočiatku komunitná psychológia 

zaradená ako Divízia komunitnej psychológie ale v osemdesiatych rokoch minulého storočia 

bola premenovaná na Spoločnosť pre komunitný výskum a akciu Divízie 27 (The Society for 

Community and Action Research (SCRA) Division 27 American Psychological Association) 

aby sa zdôraznil duálny charakter tohto odvetvia psychológie – simultánny akcent na výskum 

i navodenie zmeny. Spoločnosť pre komunitný výskum a akciu (SCRA, 2014) sa venuje 

podpore teórie, výskumu a aplikácii na podporu zdravia, posilnenia (empowerment), 

a prevencii vzniku problémov komunít, skupín a jednotlivcov. Aplikácia a výskum v oblasti 

komunitnej psychológie sa riadia štyrmi všeobecnými zásadami:  
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1. Komunitný výskum a aplikácia vyžaduje explicitnú pozornosť a rešpektovanie 

rozdielností medzi ľuďmi a ich prostrediami.  

2. Ide pritom o aktívnu spoluprácu medzi výskumnými pracovníkmi, profesionálmi z 

praxe a členmi komunity s využitím viacerých multiúrovňových metód. Takýto výskum 

i aplikácia musí byť realizovaná s ohľadom na potreby a preferencie členov komunity a tiež 

s ich aktívnou účasťou.  

3. Ľudské kompetencie a problémy sa najlepšie pochopia v rámci ich sociálneho, 

kultúrneho, hospodárskeho, geografického a historického kontextu.  

4. Pre efektívnu podporu kompetencií a životnej pohody je zmenu potrebné zavádzať na 

viacerých úrovniach.  

Spoločnosť pre komunitný výskum a akciu má za svoje ciele: podporiť využívanie 

sociálnych a behaviorálnych vied pre blaho ľudí a ich komunít; rozvíjať teóriu a výskum, 

ktoré zlepšia porozumenie ľudského správania v jeho spoločenskom kontexte a podporovať 

výmenu vedomostí a zručností v oblasti výskumu a činnosti komunít. 

V porovnaní s inými krajinami komunitná psychológia na Slovensku značne zaostáva 

vo vývoji (Burton, Boyle, Harris, Kagan, 2007) a to aj napriek tomu, že tu existuje viac ako 

dvadsaťročná história výskumu i aplikácií v oblasti komunitnej psychológie. Oficiálne 

etablovanie komunitnej psychológie vo svete oslávi budúci rok svoje päťdesiate výročie. 

Problémom pri objektívnom zhodnotení celkovej situácie je skutočnosť, že veľa štúdií a 

projektov, ktoré by v iných krajinách spadali pod komunitnú psychológiu, na Slovensku 

zväčša nie sú takto označené. Prispieva k tomu aj fakt, že psychológovia pracujúci 

v oblastiach charakteristických pre komunitnú psychológiu, veľmi zriedka ak vôbec nazývajú 

sami seba komunitnými psychológmi. Väčšina z nich pochádza z oblasti sociálnej alebo 

klinickej psychológie, v ktorej nadobudli aj vzdelanie, podobne ako je to v niektorých iných 

krajinách (Levine, Perkins, Perkins, 2005). Ďalšími faktormi znižujúcim oboznámenosť 

s komunitnou psychológiou je absencia profesijnej organizácie zastrešujúcej komunitnú 

psychológiu na Slovensku a nedostatočnosť akademického vzdelávania. Na Slovensku dosiaľ 

neexistuje žiaden bakalársky, magisterský a ani postgraduálny program v komunitnej 

psychológii, čo súvisí nielen s aktuálne nízkou popularitou tohto odvetvia psychológie na 

Slovensku ale aj s veľkosťou krajiny a prislúchajúcim počtom psychológov. Avšak, jednotlivé 

kurzy zamerané na komunitnú psychológiu ako súčasť štúdia psychológie sa dajú nájsť na 

rôznych vysokých školách, napríklad predmet „Komunitná psychológia“ (J. Halamová na 

Univerzite Komenského, E. Lisá na Univerzite Komenského, S. Topoľská na Trnavskej 
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univerzite). Zdanlivá absencia komunitnej psychológie na Slovensku je skôr záležitosťou jej 

pomenovania a nie reality ako takej (Halamová, 2014).  

Vzhľadom na ťažkú dostupnosť a nedostatočné publikovanie aplikačných projektov 

komunitnej psychológie sme za kľúčové východisko pre určenie stavu slovenskej komunitnej 

psychológie považovali publikované výskumné štúdie. Po podrobnej rešerši dostupných prác 

a tiež dopytovaním sa známych výskumných pracovníkov na odporučenie ďalších 

psychológov pracujúcich v tejto oblasti, sme identifikovali štyri hlavné kategórie 

psychologických výskumných štúdií, ktoré boli publikované na témy typicky spojené s 

komunitnou psychológiou. Tieto publikácie odrážajú niektoré z aktuálnych problémov 

slovenskej spoločnosti: 1. zážitok komunity, 2. komunita, 3. etnické otázky, 4. migrácia. 

Vzhľadom na širšie zameranie bolo v niektorých prípadoch ťažké rozhodnúť, do ktorej 

skupiny patria niektoré výskumné štúdie. 

 

1. Zážitok komunity  

Rovnako ako aj vo svete je zážitok komunity aj na Slovensku nielen centrálnym ale aj 

najviac skúmaným fenoménom komunitnej psychológie. Začiatok vedeckého záujmu o 

zážitok komunity na Slovensku sa datuje pred pätnástimi rokmi a to vydaním prvého článku 

venujúceho sa špecificky zážitku komunity (Sadovská, J.: Fenomén komunity Scotta 

Pecka. Československá psychologie. 43, 1999, 6, 490-496). V našom regióne je konkrétne 

problematika zážitku komunity rozpracovaná hlavne v prácach Halamovej rodenej Sadovskej 

(2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2002a, 2002b), Naništovej a Halamovej (2000, 2001, 2002, 

2011, 2012, 2013), Halamovej, Timuľáka a Adamovovej (2013), Halamovej, Adamovovej 

(2010, 2014), Sadovskej a Naništovej (2000).  

Prínosom v tejto oblasti je vytvorenie pôvodnej slovenskej škály merajúcej zážitok 

komunity pod názvom Škála komunitných deskriptorov SCD (Sadovská, Naništová, 2000) 

s veľmi dobrými psychometrickými parametrami overenými vo viacerých výskumných 

štúdiách. Táto škála je oproti iným škálam merajúcim zážitok komunity jedinečná v tom, že 

meria nielen reálny ale aj ideálny zážitok komunity a tým pádom aj rozdiel medzi nimi, ktorý 

sa ukázal ako silný faktor komunitnej spokojnosti. Okrem toho jej benefitom je aj to, že sa dá 

použiť v akejkoľvek teritoriálnej či vzťahovej komunite a je zostavená na základe 

teoretického konceptu Pecka (2012) na rozdiel od väčšiny ostatných škál, ktoré vychádzajú 

z teórie McMillana a Chavisa (1986). Preklad viacerých škál merajúcich zážitok komunity 

z anglického jazyka do slovenského jazyka podnietil množstvo ďalších výskumov od iných 

autorov predovšetkým meranie efektu sociálnopsychologického výcviku na zvýšenie zážitku 
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komunity v skupinách vysokoškolských študentov (Hamranová, 2004, 2005a, 2005b, 2013; 

Zaťková, Popelková, 2004, 2006). Nasledovné štyri škály boli preložené do slovenského 

jazyka a pri väčšine z nich boli aj overované ich psychometrické vlastnosti a faktorová 

štruktúra (Halamová, 2014): Škála vnímaného zážitku komunity (PSCS - Perceived Sense of 

Community Scale, Chertok, 1990, slovenskú verziu preložila Halamová, 2001e), Škála 

zážitku komunity – krátka verzia, ktorá bola adaptovaná vo variantoch pre skupinu, triedu, 

susedskú komunitu i rodinu (BSCS - A Brief Sense of Community Scale; Peterson, Speer, 

McMillan, 2008, slovenskú verziu preložila Halamová, Nagyová, 2013), Škála virtuálneho 

zážitku komunity (SOVC - Sense of Virtual Community Measure, Blanchard, 2007, 

slovenskú verziu preložila Halamová, Rešetková, 2013), Brazílsky index zážitku komunity 

pre deti (BSCICH - Brazilian Sense of Community Index  for children, Sarriera et al., 2013, 

slovenskú verziu preložila Halamová, 2014). 

Teoretické koncepty McMillana a Chavisa (1986) a Pecka (2012) boli testované 

v dvoch výskumných prácach (Halamová, 2001f, Halamová, Naništová, 2013). Viacerými 

výskumnými štúdiami na Slovensku (napríklad Halamová, Rešetková, 2013) bola podporená 

teória McMillana a Chavisa (1986). Kvalitatívne i kvantitatívne skúmanie zážitku komunity 

v rámci medzinárodných workshopov budovania komunity podľa Pecka (FCE, 2013) bolo 

náplňou ďalších výskumných prác (Halamová, 2001b, 2001c, 2001d; Halamová, Timulak, 

Adamovová, 2013). Skúmanie zážitku komunity na Slovensku je aj metodologicky rôznorodé 

nakoľko boli realizované výskumy nielen kvantitatívne (Halamová, 2001b, 2001c, 2001d; 

Hamranová, 2004, 2013; Zaťková, Popelková, 2004, 2006) ale aj kvalitatívne (Halamová, 

Naništová, 2002) či triangulačné výskumy (Halamová, 2001g).  

V súvislosti so zážitkom komunity boli realizované aj dva akčné výskumy. Prvým je 

štúdia Halamovej a Adamovovej (2010) skúmajúca efekt intervencie v nemenovanom 

kláštore. Druhým zasa výskum Halamovej a  Adamovovej (2014) zameraný na overenie 

efektu intervencie v nemenovanej náboženskej organizácii. Oba výskumy boli realizované 

v súlade s odporúčaným modelom nastolenia pozitívnej zmeny v komunite: posúdiť, 

plánovať, zrealizovať, vyhodnotiť a udržať (Community Toolbox, 2014). Výsledky oboch 

výskumov poukázali na to, že vhodne zvolená intervencia môže zvýšiť zážitok komunity 

v komunite a tým k jeho zdravšiemu fungovaniu. 

 

2. Komunita 

Vo všeobecnosti existuje základné rozlíšenie na záujmovú (vzťahovú) komunitu a 

komunitu geografickú (teritoriálnu). Vzťahovú komunitu Sarason (1974, s. 1) špecifikoval 

http://www.researchgate.net/researcher/38998319_N_Andrew_Peterson/
http://www.researchgate.net/researcher/13155733_Paul_W_Speer/
http://www.researchgate.net/researcher/83038313_David_W_McMillan/
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ako: „ľahko dostupnú, vzájomne sa podporujúcu sieť vzťahov, na ktoré sa môže človek 

spoľahnúť.“ Geografickú komunitu zas ako „populáciu zdieľajúcu vymedzenú oblasť“ 

(Levine, Perkins, Perkins, 2005, s. 126). V súvislosti so záujmovými komunitami napríklad 

Bačová a Babinčák (2007, 2008) skúmali tri rozdielne dobrovoľnícke komunity pomocou 

Analýzy štruktúry identity (ISA). Geografickou komunitou sa na Slovensku výskumne 

zaoberá hlavne Naništová. Jej práce (Naništová, 1994, 1996, 1998) sa venujú násilnej 

relokácii obyvateľov z regiónu Oravy. Štyridsať rokov po napustení Oravskej priehrady ich 

Naništová interviewovala s cieľom overiť a validizovať pôvodnú techniku na meranie väzby 

na miesto narodenia. Faktorová analýza položiek odhalila jej nasledovné dimenzie -

zakorenenosť, väzba na miesto, tradicionalizmus, nostalgia za miestom a strata miesta.  

Naništová a Halamová (2009, 2010, 2012) zasa analyzovali špecifiká preferencií 

osobne dôležitých miest u maturantov v závislosti od pohlavia, študijnej profilácie a 

geografickej lokality. Išlo o kvalitatívne analýzy maturitných esejí s názvom „Miesto, kam sa 

stále rád vraciam“, ktorá vyústila do identifikácie jedenástich osobne dôležitých miest týchto 

adolescentov. Ďalšie zhrnutie výskumu väzby na miesto možno nájsť v iných dielach 

Naništovej (2002, 2008, 2009). 

 

3. Etnické otázky 

Súčasná Slovenská republika patrí k najrôznorodejším krajinám v Európe. 

Mnohonárodnostný charakter je zjavný z aspoň 20 % „neslovenskej“ populácie. 

Najrozšírenejšia menšina je maďarská a hneď za ňou rómska menšina. Nakoľko sa však 

Rómom priznalo postavenie národnostnej menšiny až roku 1989, je otázke, či tieto štatistiky 

korešpondujú s realitou. 

Rómskej problematike sa venovala Lisá, rodená Kretová (2009a, 2009b, 2005). Podľa 

jej výskumných zistení (Lisá, 2009b), príslušnosť do komunity Rómov predpovedá 

subjektívnu kvalitu života jej člena: pozitívny prístup k životu, sebaúcta, emocionálnu pohodu 

a spokojnosť s komunitou. Koncept komunity pre rómskych študentov (Lisá, 2009a) je 

charakterizovaný prítomnosťou pozitívnych emocionálnych väzieb a vzťahov. V porovnaní s 

nerómskymi dospievajúcimi,  rómsky adolescenti dávali viac prednosť skutočnému miestu 

kde žijú pred vysnívaným miestom bývania (Kretová, 2005). Rómski adolescenti tiež 

prežívali intenzívnejšie ich vzťah k ľuďom z ich geografickej komunity (Kretová, 2005).  

Výskumná štúdia Poppera, Szeghy a Šarkozyho (2009) bola súčasťou väčšieho 

projektu organizovaného Fundación Secretariado Gitano. Sedem krajín z Európy použilo 

rovnakú metodiku za účelom porovnania situácie rómskej populácie v rôznych krajinách 
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Európy. Výskumná vzorka bola reprezentatívna a skladala sa z Rómov z rôznych častí 

Slovenska. Výsledky výskumu poukazujú na nerovné postavenie rómskej populácie v 

porovnaní s väčšinovou populáciou. Vzdelanie, bývanie, zamestnanie a zdravotná 

starostlivosť boli najkritickejšími oblasťami, v ktorých sa nerovnosť najviac prejavovala. Na 

záver výskumu boli naformulované odporúčania pre zlepšenie situácie Rómov na Slovensku. 

Maďarská problematika bola analyzovaná Halamovou a Nagyovou (2013) z pohľadu 

zážitku komunity a etnickej identity na vzorke slovenských a maďarských adolescentov 

žijúcich na južnom Slovensku. Výsledky preukázali súvislosti medzi etnickou identitou, 

sebaúctou a zážitkom komunity na všetkých úrovniach (susedská komunita, rodinná komunita 

a triedna komunita). Adolescenti so silnou etnickou identitou mali vyšší zážitok komunity ako 

adolescenti so slabšou etnickou identitou a najsilnejšia korelácia bola na úrovni triednej 

komunity čo pravdepodobne súvisí s veľkým vplyvom vrstovníkov v tomto vývinovom 

období (Nagyová, 2014).  

 

4. Migrácia 

Po vstupe do Európskej únie v roku 2004 bolo Írsko dlho jednou z najobľúbenejších 

destinácií pre slovenských emigrantov. Výskumné štúdie Lášticovej a Petrjánošovej (2013a) a 

Petrjánošovej a Lášticovej (2010) skúmajú úlohu sociálnych inovácií v procese budovania 

komunity u slovenských prisťahovalcov v Írsku. Sociálne inovácie sú operacionalizované ako 

sociálne inštitúcie, za pomoci ktorých si migranti zlepšujú svoj každodenný život v 

hostiteľskej krajine. Podľa výsledkov analýzy dát, sociálne inovácie sú úspešné a udržateľné, 

najmä ak: 1) sú založené na skutočnej potreby spoločnosti, 2) sa konajú v rámci existujúcich 

systémov, a 3) pre ich realizáciu existuje priaznivé prostredie v hostiteľskej krajine. Štúdia 

dospela k záveru, že sociálne inovácie majú potenciál budovania identity i komunity a 

umožňujú slovenským prisťahovalcom posilniť ich sociálny kapitál a tiež im pomáhajú 

fungovať na nadnárodnej úrovni. Okrem toho sa Lášticová a Petrjánošová (2013b) venovali 

analýze významov domova u slovenských migrantov v Írsku. „Domov“ pre niektorých z nich 

znamená idealizované útočisko, kde sa človek môže vždy vrátiť, predstavuje pre neho 

bezpečie a čaká ho tam rozprávkovo dobrý koniec.  

Po dlhej histórii emigrácie sa zo Slovenska stáva v posledných rokoch viac tranzitná 

alebo dokonca prisťahovalecká krajina. Výskumná štúdia Poppera, Bianchiho, Lukšíka a 

Szeghy (2006) sa zaoberá práve situáciou prisťahovalcov na Slovensko. Výsledky tohto 

výskumu podporili teóriu motivácie "push and pull" a koncept transnacionalizácie. V závere 
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tohto výskumu boli vypracované odporúčania na zlepšenie situácie prisťahovalcov na 

Slovensku. 

Za posledných dvadsať rokov slovenskí výskumníci prispeli k poznaniu vybraných 

oblastí komunitnej psychológie. Avšak značný počet psychológov pracujúcich v praxi 

komunitnej psychológie nebol zahrnutý do tohto prehľadu, pretože ich práce nie sú väčšinou 

publikované. Ako výnimku možno spomenúť hnutie materských centier napomáhajúce ich 

vznik po celej krajine (Dopadová štúdia o materských centrách na Slovensku, 2008). Veľa 

práce sa vykonalo pre rozvoj komunity prostredníctvom mimovládnej a neziskovej 

organizácie PDCS,  o.z. (Partners for Democratic Change Slovakia), ako napríklad vytvorenie 

Zmierovacích rád v niektorých Slovenských mestách, Program integrácie Rómov, účasť na 

Dialógu o komunitnom rozvoji: Diskurz a prax v strednej a východnej Európe atď. (PDCS, 

2002).  

Práve kvôli značnej rozdrobenosti je cieľom tejto prvej konferencie Komunitná 

psychológia na Slovensku spolu s workshopom nielen verejne etablovať komunitnú 

psychológiu na Slovensku, začleniť ju tým do medzinárodného kontextu ale aj sprostredkovať 

najnovšie poznatky z teórie a praxe v oblasti komunitnej psychológie a sprostredkovať 

výmenu poznatkov a skúseností v tejto oblasti, či podporiť spoluprácu medzi vedeckou, 

odbornou a praktickou komunitnou psychológiou na Slovensku. Budúcnosť komunitnej 

psychológie na Slovensku totiž spočíva práve v aktívnejšom a úspešnejšom procese 

ovplyvňovania kvality života rôznorodých komunít v krajine a to si vyžaduje úzku spoluprácu 

medzi výskumnými pracovníkmi, odborníkmi v praxi a politikmi s cieľom podporovať trvalý 

rozvoj rôznych komunít a kvalitu života ich členov na Slovensku. 
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Zvyšovanie úrovne zážitku komunity vplyvom sociálno – psychologického výcviku 
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Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra psychológie a patopsychológie 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 

 

Abstract: A social – psychological training (SPT) was conducted with university student 

teachers. Our aim was to find out the influence of SPT on the psychological sense of 

community of a training group based on the comparison of continuous and block forms of 

training. The experimental group (EG) consisted of 69 participants divided into four smaller 

groups (EG1 – EG4) which underwent 96-hour SPT. In EG1 – EG2 the continuous form of 

training was used, in EG3-EG4 a block form of training was used. The control group (CG) 

consisting of 71 participants was divided into four smaller groups without SPT 

implementation. By using the Scale of Psychological Sense of Community after SPT 

intervention the level of a psychological sense of community has been changed positively 

among all experimental groups. A continuous form of training has significantly influenced the 

level of psychological sense of community more than a block form. 

Keywords: community, psychological sense of community, social – psychological training 

 

Abstrakt: S vysokoškolskými študentmi – budúcimi učiteľmi, sme realizovali sociálno - 

psychologický výcvik (SPV) . Naším cieľom bolo zistiť vplyv SPV na psychologický zážitok 

komunity v závislosti od priebežnej a blokovej formy realizácie SPV. Experimentálnu 

skupinu (ES) tvorilo 69 účastníkov rozdelených do štyroch menších skupín (ES1 - ES4), 

u ktorých bol realizovaný SPV v trvaní 96 hodín. V ES1 - ES2 bola realizovaná priebežná 

forma výcviku a v ES3-ES4 bola realizovaná bloková forma SPV. Kontrolná skupina (KS) 

tvorená 71 účastníkmi bola rozdelená do štyroch menších skupín bez realizácie SPV. 

Pomocou Škály vnímaného zážitku komunity po realizácii SPV sa zvýšila úroveň 

psychologického zážitku komunity vo všetkých experimentálnych skupinách. Priebežná 

forma výcviku významnejšie ovplyvnila úroveň psychologického zážitku komunity ako forma 

bloková. 

Kľúčové slová: komunita, zážitok komunity, sociálno – psychologický výcvik 
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Úvod 

     V psychológii sa termín komunita definuje viacerými spôsobmi. V psychologickom 

slovníku sa s pojmom komunita stretávame v tom najvšeobecnejšom zmysle – v zmysle 

„ľudského spoločenstva“ (Hartl,1994). 

Halamová (2002, 2004) uvádza nasledovné rozdiely medzi skupinou a komunitou: 

„Skupina býva charakterizovaná interakciou niekoľkých ľudí, vzájomnou závislosťou, 

vnímaním ľudí ako skupiny a seba ako jej člena, vedomím spoločného cieľa a komunikáciou 

tvárou v tvár. Naproti tomu komunitu definujeme ako interakciu niekoľkých ľudí 

vyznačujúcich sa otvorenosťou, vzájomnou úctou, akceptáciou, zdieľaním spoločných 

zážitkov, ktorí sú vzájomne na sebe závislí, vnímajú seba ako časť niečoho väčšieho ako je 

súčet jednotlivých vzťahov, spoločne rozhodujú o spoločnom cieli a majú záväzok fungovať 

pre rast a spokojnosť (wellbeing) jej členov i celej komunity. Okrem toho sú v komunite často 

vyzdvihované podobnosti, kým v skupine sa oceňujú rozdielnosti. V skupine existuje 

skupinová hierarchia, zatiaľ čo v komunite je vodcovstvo situačné a autorita 

decentralizovaná.“ 

Heller (podľa Halamovej, 2002) rozlišuje dva hlavné významy termínu komunita - 

komunita miesta (je definovaná priestorovo a viaže sa k určitému teritóriu, geografickej 

predstave komunity) a komunita záujmu (má vzťahový význam a týka sa kvality osobných 

ľudských vzťahov bez ohľadu na lokalitu). 

V súčasnej dobe v dôsledku zmien spoločnosti súvisiacich aj s globalizáciou získavajú 

dôležitejšie postavenie práve komunity združujúce sa na základe záujmov a vzťahov. Shaffer 

a Anundsen (1993) definujú vzťahovú komunitu ako “ skupinu ľudí, ktorí zdieľajú spoločné 

zážitky, sú na sebe vzájomne závislí, robia spoločné rozhodnutia, identifikujú sami seba ako 

časť niečoho väčšieho ako je súčet jednotlivých vzťahov, a ktorí sa zaviazali fungovať pre 

svoj vlastný, druhých i skupinový rast a spokojnosť“.     

Zážitok komunity je definovaný ako vnímanie príslušnosti k svojej skupine a intenzita väzby 

voči svojej komunite a skupine (Doolitle, MacDonald, 1978). Podľa Glyna je „psychologický 

zážitok komunity ťažko operacionálne opísateľný, je to však vedomie asociované 

s prítomnosťou alebo vytváraním spoločného puta s druhými ľuďmi. Jeho strata alebo úpadok 

môže byť spojená s trvalým pocitom anómie, odcudzenia, izolácie a osamelosti, stratou 

osobného zaangažovania do komunity a – snáď najdôležitejšie – s rastúcou neschopnosťou 

pestovať vzájomne obohacujúcu sieť vzťahov.“ (Glynn, 1981, s. 790).      McMillan a Chavis 

(1986, s. 9) definujú zážitok komunity ako „prežívanie príslušnosti a vedomie toho, že členom 

záleží jednému na druhom a na ich skupine, spoločné presvedčenie o tom, že potreby členov 
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budú naplnené prostredníctvom    ich záväzku byť spolu.“  Podľa Halamovej (2002) zážitok 

komunity nie je prítomný v každej skupine a tiež nevzniká za bežných okolností spontánne, 

skôr je výsledkom cieleného úsilia, záväzku a vynaloženej energie. Skúsenosť zážitku 

komunity je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi. Jeden z nich je podľa odporúčania Pecka 

(1995) zámerné budovanie komunity, kedy sa členovia komunity zaviažu, že budú spolu 

komunikovať otvorene a osobne, pričom budú rešpektovať a vyzdvihovať individuálne 

rozdielnosti. Uvedený názor ponúka možnosť budovania zážitku komunity intervenciou 

sociálno – psychologického výcviku 

      

Cieľ výskumu 

     Našim cieľom bolo zistiť, ako ovplyvní SPV zážitok komunity vo výcvikových skupinách, 

ako aj vplyv  rôznej formy sociálno – psychologického výcviku (priebežnej a blokovej) na 

zážitok komunity.  

 

Hypotézy výskumu 

H1: Predpokladáme signifikantné rozdiely v úrovni psychologického zážitku komunity u 

účastníkov výcviku v porovnaní pred a po intervencii SPV.  

H2: Predpokladáme signifikantné rozdiely v úrovni psychologického zážitku komunity u 

účastníkov výcviku po intervencii SPV vzhľadom na jeho formu v prospech priebežnej formy 

SPV oproti jeho blokovej forme. 

 

Metóda  

     Zážitok komunity sme merali Škálou vnímaného zážitku komunity (Bishop, Chertok, 

Jason, slovenská verzia Halamová, 2001). Skóre škály vyjadruje prežívanie príslušnosti 

účastníkov výcviku k svojej skupine a intenzitu väzby voči nej. Upravená verzia škály má 30 

položiek posudzovaných na päťstupňovej škále Likertovho typu, rozdelených faktorovou 

analýzou na tri faktory: poslanie – odhaduje mieru, do akej respondent vníma, že je aktívne 

zaangažovaný spolu s ostatnými členmi skupiny na dosahovaní spoločného cieľa (12 

položiek), vzájomná spoluzodpovednosť – vzťahuje sa k vnímaniu vlastnej skupiny ako takej, 

kde sú jej členovia uznávaní a vzájomne zodpovední jeden voči druhému (12 položiek), 

disharmónia – reprezentuje hladinu nespokojnosti s rôznymi aspektmi komunitného zážitku 

(6 položiek). Celkové skóre škály získame po sčítaní všetkých jej položiek.  
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Výskumná vzorka a priebeh výskumu  

Výskumný súbor tvorilo 140 participantov (priemerný vek bol 22,3 rokov), študentov 

UKF v Nitre – budúcich učiteľov. Experimentálnu skupinu (ES) tvorilo 69 participantov (9 

mužov, 60 žien). Aby sa zachoval charakter sociálno – psychologického výcviku, ES bola 

rozdelená do štyroch menších skupín (ES1 – ES4), v ktorých bol zrealizovaný SPV s dotáciou 

96 hodín, pričom v dvoch skupinách (ES3, ES4) bol SPV v blokovej forme (6x8 hod./deň 

v zimnom aj letnom semestri; v priebehu jedného semestra boli 8-hodinové výcvikové 

stretnutia realizované 6 krát za semester vždy po dvoch týždňoch) a v dvoch skupinách (ES1, 

ES2) bol realizovaný priebežne (4 hod./týždeň; v jednom semestri celkovo 12 stretnutí) počas 

dvoch semestrov. ES1 a ES3 tvorili študenti 3.roč. študijného programu Učiteľstvo 

Psychológie v kombinácii, ES2 a ES4 tvorili študenti 3.roč. študijného programu Učiteľstvo 

Pedagogiky v kombinácii.  

Kontrolnú skupinu (KS) tvorilo 71 participantov (9 mužov, 62 žien). KS bola tak ako 

ES rozdelená  do štyroch menších skupín (KS1 – KS4) bez realizácie SPV. Kontrolné skupiny 

KS1 – KS3 tvorili študenti 2.roč. študijného programu Učiteľstvo Psychológie v kombinácii, 

KS2 – KS4 tvorili študenti 2.roč. študijného programu Učiteľstvo Pedagogiky v kombinácii.   

Aktívnou experimentálnou nezávislou premennou bol sociálno – psychologický 

výcvik a jeho formy realizácie – bloková a priebežná. Závislou premennou bol psychologický 

zážitok komunity. 

Boli sme si vedomí aj vplyvu iných intervenujúcich premenných v priebehu výskumu 

(prirodzené zrenie, procesy učenia, vplyv sociálnych skupín, v ktorých sú participanti členmi), 

ktoré v kontexte nami sledovanej zmeny vyššie uvedených závislých premenných môžeme 

považovať za nežiaduce premenné. Aby boli všetci participanti v týchto premenných 

zrovnocennení, mali sme k dispozícii na porovnanie kontrolnú skupinu, na ktorú pôsobili 

uvedené faktory v rovnakej miere.  

      Nami realizovaný sociálno-psychologický výcvik bol vedený dvoma vedúcimi (ženami). 

Jeho cieľom bol rozvoj sociálnej kompetencie účastníkov výcviku v najvšeobecnejšej rovine, 

podpora pozitívnej skupinovej atmosféry a zážitku komunity. Jednotlivé výcvikové stretnutia 

mali nasledovnú základnú štruktúru: 

 otvorenie - členovia skupiny sedia v kruhu tak, aby každý videl na každého a po 

úvodnom privítaní sa skupinová práca začína kolom pocitov (ako sa momentálne cítim, čo 

som prežil od posledného stretnutia a pod...), oboznámenie účastníkov SPV s cieľmi výcviku, 

 rozohrievacia technika (techniky) - cvičenia zamerané na uvoľnenie, odbúranie 

napätia a vytvorenie požadovanej atmosféry v skupine, 
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 hlavná technika (techniky)  - modelovanie, hranie rolí, interakčné výcvikové metódy 

zamerané v závislosti od programových cieľov výcviku, nácvik nových foriem správania, 

 záverečná technika (techniky) -  jednoduché cvičenie na odbúranie  napätia a 

uvoľnenie po hlavnej technike. 

 záverečné kolo pocitov -  spätná väzba členom skupiny i vedúcim, prezentovanie 

dojmov z výcviku, pozitíva a negatíva výcvikových aktivít vo vzťahu k skupinovej práci,  

analýza prežívania účastníkmi výcviku, rozhodovanie sa v rámci skupiny pre najefektívnejšie 

a najvhodnejšie formy a stratégie správania a ich aplikácia v reálnom prostredí a podobne. 

 Množstvo použitých techník bolo závislé od ich náročnosti, dĺžky a formy výcviku 

(SPV realizované v bloku alebo priebežne). Prestávky boli zaraďované v primeraných 

intervaloch vzhľadom k potrebám účastníkov výcviku a dĺžke použitých techník. 

 

Výsledky 

V ES1 nastala po intervencii SPV významná pozitívna zmena v úrovni 

psychologického zážitku komunity (Z = 4,08**; p = 0.001). Z jednotlivých faktorov sme 

zaznamenali štatisticky významné zvýšenie skóre u faktorov poslanie (Z = 4,18**; p = 0.001) 

a vzájomná spoluzodpovednosť (Z = 3,85**; p = 0.001). (Tab. 1). 

 

Tab.1: Výsledky meraní  zážitku komunity v experimentálnej skupine ES 1(N=17) 

Škála  1. meranie 2. meranie Z    p 

AM SD AM SD 

P1 35,23 7,65 41,47 8,28 4,18 0,001 

P2 34,88 9,74 42,24 7,75 3,85 0,001 

P3 15,59 3,41 15,59 4,66 0,00 1,000 

CS 85,70 16,49 99,29 4,12 4,08 0,001 

Legenda (platí pre tab. 1 až 10): AM-aritmetický priemer, SD- štandardná odchýlka , P1–

poslanie, P2- vzájomná spoluzodpovednosť, P3-disharmónia, CS- celkové skóre zážitku 

komunity, N-počet členov v skupine, Z - Wilcoxonov test,  t – t-test, p – signifikancia. 

 

V ES2 nastala po intervencii SPV významná pozitívna zmena v úrovni 

psychologického zážitku komunity (Z = 2,62*; p = 0.018). Z jednotlivých faktorov sme 

zaznamenali štatisticky významné zvýšenie skóre u faktorov poslanie (Z = 4,10**; p = 0.001) 
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a vzájomná spoluzodpovednosť (Z = 3,48**; p = 0.003). Faktor disharmónia sa štatisticky 

významne znížil (Z = 3,75**; p = 0.002). (Tab. 2).   

 

   Tab.2: Výsledky meraní  zážitku komunity v experimentálnej skupine ES 2 (N=18) 

 1. meranie 2. meranie Z p 

AM SD AM SD 

P1 36,28 5,56 42,39 4,54 4,10 0,001 

P2 39,56 3,63 43,44 4,27 3,48 0,003 

P3 23,50 3,62 20,44 2,73 3,75 0,002 

CS 99,33 10,30 106,28 8,32 2,62 0,018 

    

V ES3 sa po intervencii SPV zvýšila úrovň psychologického zážitku komunity (Z = 

4,33***; p = 0.000). Z jednotlivých faktorov sme zaznamenali štatisticky významné zvýšenie 

skóre u faktorov poslanie (Z = 4,03**; p = 0.001) a vzájomná spoluzodpovednosť (Z = 

3,69**; p = 0.002). (Tab. 3).  

 

Tab.3: Výsledky meraní  zážitku komunity v experimentálnej skupine ES 3 (N=18) 

 1. meranie 2. meranie Z p 

AM SD AM SD 

P1 35,94 5,69 41,44 4,82 4,03 0,001 

P2 39,78 3,15 43,06 3,73 3,69 0,002 

P3 12,78 3,23 12,94 2,41 0,18 0,859 

CS 88,50 6,64 97,44 7,45 4,33 0,000 

 

Tab.4: Výsledky meraní  zážitku komunity v experimentálnej skupine ES 4 (N=16) 

 1. meranie 2. meranie Z p 

AM SD AM SD 

P1 34,75 5,58 40,36 4,67 3,31 0,001 

P2 41,56 4,97 47,13 5,23 2,61 0,009 

P3 24,56 2,45 23,13 4,36 0,93 0,321 

CS 100,87 10,84 110,63 9,31 2,50 0,012 
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V ES4 sa po intervencii SPV zvýšila úrovň psychologického zážitku komunity (Z = 

2,50*; p = 0.012). Štatisticky významné zvýšenie skóre sme zaznamenali u faktorov poslanie 

(Z = 3,31**; p = 0.001) a vzájomná spoluzodpovednosť (Z = 2,61**; p = 0.009). (Tab. 4).  

 

Tab. 5: Výsledky meraní  zážitku komunity v kontrolnej skupine KS 1 (N=18) 

 1. meranie 2. meranie Z p 

AM SD AM SD 

P1 36,00 8,32 38,84 7,87 1,52 0,147 

P2 37,68 9,42 41,05 7,89 1,61 0,126 

P3 13,53 4,23 12,32 3,59 1,13 0,274 

CS 87,21 15,29 92,21 13,18 1,48 0,156 

 

V KS1 sa zvýšila úrovň psychologického zážitku komunity (Z = 1,48; p = 0.156), 

nastalo aj zvýšenie skóre faktorov poslanie (Z = 1,52; p = 0,147) a vzájomná 

spoluzodpovednosť (Z = 1,61; p = 0,126), ale tieto zmeny neboli významné. Vo faktore 

disharmónia nastalo nevýznamné zníženie hrubého skóre (Z = 1,13; p = 0,274). (Tab. 5).  

 

Tab.6: Výsledky meraní  zážitku komunity v kontrolnej skupine KS 2 (N=19) 

 1. meranie 2. meranie Z p 

AM SD AM SD 

P1 35,37 3,86 36,21 8,22 0,38 0,710 

P2 37,42 5,86 34,95 8,95 0,93 0,364 

P3 12,84 2,71 12,21 3,72 0,54 0,594 

CS 85,63 6,65 83,37 14,27 0,56 0,583 

 

V KS2 sa zvýšila úrovň psychologického zážitku komunity (Z = 0,56; p = 0.583), 

nastalo aj zvýšenie skóre faktora poslanie (Z = 0,38; p = 0,710). Naopak znížilo sa skóre 

faktorov vzájomná spoluzodpovednosť (Z = 0,93; p = 0,364) a disharmónia (Z = 0,54; p = 

0,594). Všetky uvedené zmeny mali nevýznamný charakter. (Tab. 6).  

V KS3 sa zvýšila úrovň psychologického zážitku komunity (Z = 1,30; p = 0.210), 

zvýšilo sa aj skóre faktorov poslanie (Z = 1,22; p = 0,238) a vzájomná spoluzodpovednosť (Z 

= 1,39; p = 0,182). Vo faktore disharmónia sme zaznamenali zníženie skóre (Z = 0,75; p = 

0,464). Všetky uvedené zmeny boli nevýznamného charakteru. (Tab. 7).  
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Tab.7: Výsledky meraní  zážitku komunity v kontrolnej skupine KS 3 (N=18) 

 1. meranie 2. meranie Z p 

AM SD AM SD 

P1 36,72 7,92 39,06 8,04 1,22 0,238 

P2 38,17 9,45 41,22 8,08 1,39 0,182 

P3 13,17 4,05 12,39 3,68 0,75 0,464 

CS 88,06 15,27 92,67 13,40 1,30 0,210 

 

V KS4 sa zvýšila úrovň psychologického zážitku komunity (Z = 1,16; p = 0.244), 

zvýšilo sa aj hrubé skóre faktorov poslanie (Z = 0,91; p = 0,363) a vzájomná 

spoluzodpovednosť (Z = 1,04; p = 0,301). Vo faktore disharmónia sme zaznamenali zníženie 

skóre (Z = 0,69; p = 0,492). Všetky uvedené zmeny boli nevýznamného charakteru. (Tab. 8).  

 

Tab.8: Výsledky meraní  zážitku komunity v kontrolnej skupine KS 4 (N=16) 

 1. meranie 2. meranie Z p 

AM SD AM SD 

P1 37,75 7,44 39,44 7,96 0,91 0,363 

P2 38,81 9,16 42,00 7,90 1,04 0,301 

P3 13,44 3,97 12,00 3,74 0,69 0,492 

CS 90,00 14,39 93,81 12,77 1,16 0,244 

 

Vo všetkých experimentálnych skupinách sme zaznamenali v porovnaní pred 

výcvikom a po jeho ukončení štatisticky významnú zmenu vo zvýšení celkového skóre 

psychologického zážitku komunity.  

Z jednotlivých faktorov sme vo všetkých skupinách zaznamenali štatisticky významné 

zvýšenie skóre u faktorov poslanie a vzájomná spoluzodpovednosť. Faktor disharmónia sa 

štatisticky významne znížil iba v ES 2. V kontrolných skupinách nenastali signifikantné 

zmeny po vyhodnotení nameraných výsledkov. Uvedené zistenia podporujú hypotézu H1. Po 

intervencii SPV sa u účastníkov výcviku vo všetkých experimentálnych skupinách prejavila 

významná pozitívna zmena v úrovni psychologického zážitku komunity. 

Pred intervenciou SPV v pretestovom meraní úrovne psychologického zážitku 

komunity v skupine s plánovanou priebežnou a blokovou formou SPV sme zaznamenali 

významný rozdiel vo vyššom hrubom skóre v prospech skupiny s plánovanou priebežnou 

formou SPV v porovnaní s blokovou formou výcviku (t = 2.427*; p = 0.018). Významne 
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vyššie skóre sme zaznamenali vo faktore disharmónia (t = 3.853***; p = 0.000) u skupiny 

s plánovanou priebežnou formou výcviku v porovnaní s blokovou formou SPV. Faktory 

poslanie (t = 1,801; p = 0.076) a vzájomná spoluzodpovednosť (t = 0,578; p = 0.565) 

nevykazovali významný rozdiel v jednotlivých skupinách. (Tab. 9). 

 

Tab.9: Výsledky merania  zážitku komunity v skupinách s priebežnou (N = 35) a blokovou (N 

= 34) formou SPV - pretest 

Škála  priebežná    bloková t p 

AM SD AM SD 

P1 38.46 8.29 35.38 5.57 1.801 0.076 

P2 41.57 8.71 40.62 4.14 0.578 0.565 

P3 23.54 4.46 18.32 6.61 3.853 0.000 

CS 103.57 19.52 94.32 10.74 2.427 0.018 

  

Tab.10: Výsledky merania  zážitku komunity v skupinách s priebežnou (N = 35) a blokovou (N 

= 34) formou SPV - posttest 

Škála  priebežná    bloková t p 

AM SD AM SD 

P1 44.31 5.47 40.94 4.70 2.740 0.008 

P2 47.97 6.78 44.97 4.88 2.104 0.039 

P3 23.20 3.73 17.73 6.18 4.458 0.000 

CS 115.48 13.55 103.64 10.61 4.031 0.000 

 

Po intervencii SPV sa preukázali veľmi vysoko významné rozdiely v pôsobení dvoch 

rozdielnych foriem SPV na úroveň psychologického zážitku komunity, pričom významnejší 

pozitívny posun úrovne psychologického zážitku komunity sa prejavil v priebežnej forme 

oproti blokovej forme SPV (t = 4.031***; p = 0.000). Významný rozdiel vo vyššom 

priemernom hrubom skóre v skupine s plánovanou priebežnou formou SPV v porovnaní 

s blokovou formou výcviku sa v psychologickom zážitku komunity prejavil už pred 

intervenciou SPV. Tento rozdiel sa však po  intervencii SPV prehĺbil ešte o 2.59 boda.  

V úrovni konkrétnych faktorov zážitku komunity nastal signifikantne pozitívny posun 

v prospech priebežnej formy SPV, pričom významné rozdiely sa prejavili v úrovni faktora 

spoluzodpovednosť (t = 2.104*; p = 0.039), vysoko významné rozdiely v úrovni faktora 

poslanie (t = 2.740**; p = 0.008) a veľmi vysoko významné rozdiely v úrovni faktora 
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disharmónia (t = 4.458***; p = 0.000). Uvedený výsledok potvrdzuje, že členovia výcvikovej 

skupiny s priebežnou formou SPV sú viac zaangažovaní na dosahovaní spoločného cieľa 

a cítia sa viac zodpovední voči sebe ako členovia výcvikovej skupiny vedenej blokovou 

formou. (Tab. 10). 

Dosiahnuté výsledky podporujú H2. Po intervencii SPV sa prejavili u účastníkov 

výcviku významné rozdiely v úrovni psychologického zážitku komunity vzhľadom k rôznym 

formám SPV smerom k výraznejšiemu pozitívnemu posunu jeho úrovne v prospech 

priebežnej formy SPV oproti blokovej forme. 

 

Diskusia a záver 

     Môžeme konštatovať, že SPV skvalitnil a zvýšil celkový psychologický zážitok komunity, 

zvýšila sa aktívna zaangažovanosť členov skupiny na dosahovaní spoločných skupinových 

cieľov, zlepšilo sa vnímanie vlastnej skupiny ako takej a zodpovednosť členov skupiny voči 

sebe. Uvedené zistenia sú v zhode s našimi predošlými výsledkami výskumov (napr. 

Hamranová, 2004, 2013). Súhlasíme s názormi odborníkov, ktorí upozorňujú na potrebu 

zamerať sa na starostlivosť o kvalitný duševný život najmä u učiteľov a pracovníkov 

v rôznych pomáhajúcich profesiách (napr. Šramová, 2004, Vernarcová, 2001, Lemešová et 

al., 2012, Hamranová, 2009a, 2009b, Hamranová et al., 2008). Výsledky nášho výskumu 

tento názor plne podporujú a sociálno – psychologický výcvik sa ukazuje ako vhodná forma 

podporujúca budovanie zážitku komunity.  

Podľa názorov viacerých odborníkov (Hermochová, 1988, Gillernová, Štětovská in 

Komárková, Slaměník, Výrost, 2001) viac ovplyvňujú účastníkov výcvikov intenzívnejšie 

formy výcvikových programov vedené vo viacdenných blokoch, nakoľko vedú k väčšiemu 

uvoľneniu účastníkov SPV i k výraznejším zmenám efektu výcviku. V našom výskume sa to 

však nepotvrdilo a priebežná forma výcviku sa výraznejšie prejavila na pozitívnych zmenách 

úrovne psychologického zážitku komunity. Ponúka sa nám preto záver, že voľba formy 

sociálno – psychologického výcviku bloková alebo priebežná by mala závisieť od zvoleného 

cieľa SPV. Výsledky intervencie priebežnej formy SPV naznačujú výraznejší pozitívny vplyv 

na psychologický zážitok komunity, to znamená na kategóriu, ktorá  sa vzťahuje k tomu, ako 

členovia skupiny vnímajú svoju príslušnosť k nej a ako intenzívna je ich väzba na skupinu 

a komunitu.                                    

     Výskumne sa zistilo, že ľudia so silným zážitkom komunity sú vo všeobecnosti šťastnejší, 

po psychickej stránke sú zdravší, menej sa trápia a znepokojujú a vnímajú samých seba ako 

kompetentnejších v ovplyvňovaní svojho života (Davidson, Cotter in Cochrun, 1994). 
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Intenzívny zážitok komunity taktiež zvyšuje osobnú zaangažovanosť pre dobro skupiny 

(Cochrun, 1994). V takomto zmysle môže byť zvyšovanie zážitku komunity prostredníctvom 

SPV prostriedkom predchádzania vzniku rôznych foriem problémového správania, ktoré sú 

dôsledkom nezvládnutých sociálnych situácií, ale aj prostriedkom k ovplyvňovaniu zdravého 

psychosociálneho vývinu jednotlivca.  
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Akčný výskum v komunitnej psychológii na Slovensku – príklad výskumov z dvoch 
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Abstrakt: Napriek tomu, že komunitná psychológia na Slovensku nie je zatiaľ inštitucionálne 

etablovaná, v posledných pätnástich rokoch sa aj u nás realizujú empirické výskumy z tejto 

oblasti. Naším cieľom je priniesť prehľad u nás realizovaných akčných výskumov, pričom 

podrobnejšie prinesieme výsledky dvoch výskumov, ktoré realizovali autorky. Oba výskumy 

sa týkajú procesu nastolenia pozitívnej zmeny v náboženských komunitách, resp. cirkevnej 

organizácii. Boli realizované v súlade s odporúčaným modelom nastolenia pozitívnej zmeny v 

komunite: posúdiť, plánovať, zrealizovať, vyhodnotiť a udržať. V oboch akčných výskumoch 

sme skúmali efekt krátkodobej intervencie prostredníctvom merania psychologického zážitku 

komunity a skupinovej atmosféry.  

Kľúčové slová: akčný výskum, komunitná psychológia, zážitok komunity 

 

Abstract: Although community psychology has not yet been institutionally established in 

Slovakia, there have been empirical researches in the area during the last fifteen years. Our 

goal is to bring an overview of action research done in our country and we  describe the 

results of two studies conducted by authors of this study. Both studies concern the process of 

establishing a positive change in religious communities, resp. in ecclesiastical organization. 

They were carried out in accordance with the recommended model of establishing a positive 

change in the community: assess, plan, implement, evaluate, and maintain. In both action 

researches, we investigated the effect of short-term intervention by measuring the 

psychological experiencing of sense of community and group atmosphere.  

Key words: action research, community psychology, sense of community 
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4/2014). 
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Akčný výskum 

Akčný výskum je výskum, ktorý realizujú praktici s cieľom vyriešiť svoje vlastné 

problémy a zlepšiť svoju profesionálnu prax (McKernan, 2013). Pôvod je v prácach Lewina 

a ďalších spoločenskovedných výskumníkov, ktorí boli aktívni okolo konca druhej svetovej 

vojny. Akčný výskum ďalej ovplyvnila filozofia liberálneho humanizmu, pragmatizmu, 

fenomenológia, kritická teória, systemické myslenie a sociálny konštrukcionizmus a prakticky 

ho tvarujú práce praktikov-výskumníkov v mnohých profesiách. Výskum na rozdiel od 

klasického pozitivistického psychologického mainstreamu nie je hypoteticko-deduktívny, je 

zameraný na skúmanie v akcii a jeho konečným cieľom je pozitívne utváranie rôznych oblastí 

v každodennom živote. Akčný výskum a) je súbor praktík, ktoré odpovedajú na potreby ľudí 

súvisiace s tvorivou akciou v praktických a často pálčivých témach životov v organizáciách 

a komunitách, b) je výzvou k utváraniu spolupracujúcich medziľudských vzťahov, otvára 

nové komunikačné priestory podnecujúce dialóg a vývoj, c) východiskom sú viaceré spôsoby 

poznávania: výsledky prieskumov a ich sprítomnenia v rôznych formách, d) je hodnotovo 

orientovaný so snahou adresovať otázky dôležité pre rozvoj a prosperitu ľudí, komunít 

a širšieho životného prostredia na ktorom sa podieľame, e) je žijúci vynárajúci sa proces, 

ktorý nemožno vopred determinovať, ale sa mení a vyvíja popri hlbšom porozumení otázkam, 

ktoré treba skúmať (McKernan, 2013). Definície akčného výskumu sa zhodujú na tom, že sa 

v jeho procese striedajú cykly akcie a reflexie. Autori vymedzujú akčný výskum ako 

participačný proces, ktorý sa zaoberá vývojom praktického poznania v hodnotných oblastiach 

života. Jeho cieľom je spojiť akciu a reflexiu, teóriu a prax, v spolupráci s druhými a v snahe 

priniesť praktické riešenia  pálčivých otázok, ktoré zlepšia život jednotlivcov a komunít. 

V podstate je to spôsob systematického poznávania, ktorý je založený na odlišnej paradigme 

než konvenčný akademický výskum, pretože má odlišné ciele, je založený na odlišných 

vzťahoch, má iné spôsoby začiatku poznania a vzťahuje sa k praxi. Z toho vyplýva aj odlišná 

metodológia. Primárnym cieľom akčného výskumu je prispieť prostredníctvom tohto 

praktického poznania k zlepšeniu well-beingu – ekonomického, politického, psychologického 

spirituálneho – jedincov a komunít a k udržateľnejším vzťahom so širším prostredím planéty, 

ktorej sme podstatnou súčasťou (Reason, Bradbury, 2008). 

Shani a Pasmore (2010) charakterizujú proces akčného výskumu štyrmi faktormi: a) 

kontext, v ktorom sa uskutočňuje projekt akčného výskumu, b) kvalita vzťahov (medzi členmi 

a výskumníkmi (dôležitá je dôvera, starostlivosť o druhých, rovnosť vplyvu, spoločný jazyk 

a pod.), c) kvalita samotného procesu akčného výskumu (zameranie na proces skúmania 

a rovnako aj na proces implementácie), d) výsledky. Akčný výskum sa teda zameriava na 
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výskum počas akcie, neskúma len akciu, je spolupracujúcim demokratickým partnerstvom 

a striedajú sa v ňom udalosti (cykly spoločného získavania údajov, spoločnej analýzy údajov, 

spoločného plánovania aktivít, súbežného konania a hodnotenia a riešenia problémov, ktoré 

vedú k ďalšiemu zberu údajov (Coghlan, Brannick, 2014).   

 

Akčný výskum v komunitnej psychológii 

Výskum v komunitnej psychológii vychádza najmä z trojíc filozofií vedy – 

postpozitivizmu, konštruktivizmu a kritických filozofií vedy (Kloos, Hill, Thomas, 2012), 

ktoré ovplyvňujú všetky jeho fázy – od výberu témy po publikovanie výstupov. Na rozdiel od 

klasických laboratórnych experimentov, v ktorých experimentátor kontroluje premenné, 

v komunitnom výskume ide o tzv. zdieľanú kontrolu s členmi komunity, ktorá môže zvýšiť 

poznanie získané z komunitného výskumu (Kloos, Hill, Thomas, 2012). Zdieľaná kontrola je 

v podstate spolupracujúci vzťah so zainteresovanou komunitou, ktorá umožní komplexný 

vhľad do problému, ktorý experimentálny design neumožňuje. Halamová (2014) pri pokuse 

určiť stav slovenskej komunitnej psychológie roztriedila publikácie súvisiace s komunitnou 

psychológiou do 5 kategórií (zážitok komunity, komunita, etnický pôvod, migrácia a akčný 

výskum). V zahraničí sa realizované výskumy v rámci komunitnej psychológie týkajú 

v podstate všetkých tém, ktoré súvisia s well-beingom komunity. Napríklad sa skúmajú rôzne 

modely duševného zdravia, skúma sa tématika generácií a prechodov z generácie do 

generácie, skúmajú sa rôzne otázky súvisiace s kontextom života ako sú chudoba, rasová 

problematika, moc, násilie, kontext HIV, zraniteľné komunity akými sú napríklad starnúci 

občania, bezdomovci, ďalšou širokou témou je vzdelávanie (Duncan, Bowman, Naidoo, 

Pillay, Roos, 2007). Naším cieľom je bližšie priblížiť výskumy zážitku komunity a akčného 

výskumu, ktoré sa uskutočnili u nás. 

 

Psychologický zážitok komunity a akčný výskum v komunitnej psychológii na Slovensku 

Podrobný prehľad relevantných slovenských publikácií uvádza Halamová (2014). 

Vyberáme z nich dva výskumy, oba zamerané na vplyv sociálno-psychologického výcviku 

(SPV) na vysokoškolských študentov. Tieto dva výskumy sa dajú považovať za akčné 

výskumy v širšom slova zmysle, nakoľko výskumníci sú zapojení do vzťahov 

s participantami, svojou prítomnosťou a intervenciami sa implicitne podieľajú na tvárnení 

skupiny a výberom intervencií sa na zmenách v skupine podieľajú aj explicitne. Tým však, že 

výskumný zámer bol stanovený vopred a neutváral sa v priebehu spolupráce so skupinou, 

nespĺňajú všetky charakteristiky akčného výskumu, v procese ktorého sa aj pretvárajú 
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výskumné otázky. Prakticky išlo o realizáciu výcvikov a ich evaluáciu dotazníkmi na 

zisťovanie skupinovej atmosféry (Kollárik et al., 1988) a zážitku komunity (Chertok, 1999, 

slovenská verzia Halamová, 2001).  Zaťková a Popelková (2004) skúmali zmeny vo vnímaní 

skupinovej atmosféry a zážitku komunity u študentov externého štúdia sociálnej práce 

v dôsledku absolvovania sociálno-psychologického výcviku (SPV). Výcvik trval celkovo 80 

hodín, absolvovalo ho 14 žien a 4 muži. Autorky zistili zmeny vo všetkých dimenziách 

skupinovej atmosféry meranej Kollárikovou škálou skupinovej atmosféry (Kollárik et al., 

1988) medzi prvým stretnutím a posledným stretnutím, okrem položky, ktorá zisťuje či je 

skupinová atmosféra prijímajúca, resp. odmietajúca. Škálou vnímaného zážitku komunity 

(Chertok, 1999) skúmali zmeny vo vnímaní zážitku komunity, ktorý zahrňoval prežívanie 

príslušnosti účastníkov výcviku k svojej skupine a intenzitu väzby voči nej v troch 

dimenziách – poslanie (miera angažovania jednotlivca spolu s ostatnými členmi na 

dosahovaní spoločného skupinového cieľa), vzájomná spoluzodpovednosť (vnímanie svojej 

skupiny ako takej, v ktorej existujú prijímanie a vzájomná akceptácia a spoluzodpovednosť za 

skupinovú prácu) a disharmónia (miera uvedomovania si nespokojnosti s rôznymi aspektami 

komunitného zážitku). Po absolvovaní SPV zistili autorky u členov skupiny nárast vnímania 

poslania a vzájomnej spoluzodpovednosti medzi počiatočným a záverečným stavom skupiny. 

Zistili tak, že SPV má výrazný vplyv na percepciu poslania a vnímania zmysluplnosti 

výcvikovej práce, pričom k nemu prispievajú osobné zaangažovanie, určitá miera obety 

a prispôsobenie sa skupine, prežívanie skupinovej jednoty, skupinového ducha, skupinovej 

príslušnosti a identifikácie so skupinou. 

Podobne aj Hamranová (2004) skúmala ako sa mení skupinová atmosféra a vnímanie 

zážitku komunity v čase po absolvovaní sociálno-psychologického výcviku u študentov 

pedagogickej fakulty v Nitre. SPV absolvovalo 17 študentov štvrtého ročníka (7 mužov a 10 

žien) v priemernom veku 22,3 roka. Absolvovali 80 hodín SPV počas dvoch semestrov. Na 

prvom a na poslednom sedení vyplnili Kollárikovu Škálu skupinovej atmosféry (Kollárik et 

al., 1988) a Chertokovu Škálu vnímaného zážitku komunity (Chertok, 1999). Zistila, že po 

absolvovaní SPV nastalo u členov skupiny zlepšenie skupinovej atmosféry vo všetkých 

zisťovaných dimenziách okrem akceptácie a spokojnosti, kde boli štatisticky nevýznamné 

rozdiely. Vzrástlo aj vnímanie skupiny ako komunity, pričom konkrétne vzrástlo vnímanie 

poslania v skupine a vzájomnej spoluzodpovednosti. Oba použité dotazníky zachytávajú 

zmeny sledovaných aspektov skupín v čase a možno sa domnievať že zmeny sú aj v dôsledku 

absolvovaného SPV. 
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Akčné výskumy zážitku komunity na Slovensku 

Na tomto mieste prinášame opis dvoch akčných výskumov, ktoré sú akčnými 

výskumami v užšom slova zmysle. Oba sme realizovali na pozvanie dvoch náboženských 

komunít. Tieto komunity už mali za sebou spoločnú históriu pred samotnou komunitnou 

iniciatívou (Sarason, 1974). Zainteresované osoby si už uvedomovali problém, ktorému čelili, 

pokúšali sa mu porozumieť a jedným z riešení problému bolo aj to, že nás (autorky 

a realizátorky intervencie) ako externý článok pozvali facilitovať pozitívnu zmenu. V oboch 

prípadoch boli intervencie a výskumy realizované v súlade s odporúčaným modelom 

nastolenia pozitívnej zmeny v komunite: posúdiť, plánovať, zrealizovať, vyhodnotiť a udržať 

(Community Toolbox, 2014). 

Prvú intervenciu a monitorovanie zmien sme realizovali v ženskom kláštore. Výsledky 

výskumu zmien v komunite, ktoré sa udiali v dôsledku krátkodobej skupinovej psychoterapie 

sme publikovali v štúdii (Halamová, Adamovová, 2010), z ktorej vyberáme aj nasledujúce 

informácie. Do komunity sme prišli na základe pozvania vedúcej, pretože zainteresované 

osoby si už uvedomovali problém, identifikovali ho v oblasti komunikácie a už sa ho pokúšali 

riešiť viacerými inými spôsobmi. Na osobitnom stretnutí s vedúcou komunity a na ďalšom 

stretnutí s celou komunitou sme identifikovali aktuálny stav skupiny a okruhy problémov. Po 

prvom stretnutí sme pozorovali, že skupina je v dosť zlom stave: nízka dôvera, nízka kultúra 

komunikácie, vzájomné vyhýbanie sa a preto sme apelovali na povinnú účasť všetkých 

členiek skupiny (s neprítomnými totiž nemožno pracovať). Riešenie problémov sme navrhli 

skupinovými stretnutiami zameranými na nácvik komunikačných zručností a na zvýšenie 

motivácie účastníčok pracovať na zmene v reholi a prevziať zodpovednosť za dianie. Plán 

stretnutí odsúhlasila vedúca skupiny, rovnako aj miesto stretnutí, ich dĺžku a dohodnutú 

finančnú odmenu. Počiatočný zber údajov sme realizovali hneď na prvom stretnutí so 

skupinou a použili sme Kollárikovu škálu sociálnej atmosféry (Kollárik et al., 1988), 

Chertokovu (1999) Škálu vnímaného zážitku komunity a na záver otvorené otázky.  

Skupina pozostávala zo všetkých členov kláštornej komunity, teda zo všetkých sestier 

vo veku od 32 do 86 rokov, pričom kompletne vyplnené dotazníky na začiatku a na konci 

procesu sme získali od 20 žien.  

Intervencia pozostávala zo siedmich 4-hodinových skupinových stretnutí, ktoré boli 

facilitované autorkami štúdie (obe sú psychoterapeutky). Ciele stretnutí, ktoré odsúhlasila 

vedúca komunity boli: Dávanie pozitívnej spätnej väzby, Odpúšťanie, Vzťahy, Dávanie 

negatívnej spätnej väzby, Pravidlá, Vízia. Vytvárali sme priestor na reflexiu diania 

v komunite, sebareflexiu, využívali sme edukačné metódy, moderované diskusie, výklad a 
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kontinuitu práce sme podnecovali domácimi úlohami vyplývajúcimi z aktuálneho diania na 

stretnutí. Napríklad po stretnutí zameranom na spätnú väzbu mali členky komunity začať 

systematicky počas daného času medzi stretnutiami dávať pozitívnu spätnú väzbu jednej 

sestre, pričom bolo zabezpečené, aby každá členka komunity dávala aj dostávala počas toho 

času pozitívnu spätnú väzbu. 

Po skončení intervenčného programu sme zaznamenali oproti počiatočnému stavu 

štatisticky významný nárast pozitívneho vnímania skupinovej atmosféry, vnímania skupiny 

ako funkčnej komunity, zvýšenie vnímania spoločného poslania a zvýšené vnímanie 

obojstrannej zodpovednosti. Malý nárast vnímanej harmónie nie je štatisticky významný 

a predpokladáme, že súvisí s tým, že komunita sa systematicky začala stretávať vo veľkom 

počte a rozdielne pohľady a názory sa zviditeľnili ešte viac. Na poslednom stretnutí sme 

položili prítomným členkám komunity aj nasledovné otvorené otázky: Čo si z týchto stretnutí 

beriete do praxe a prečo? a Čo sa zmenilo pod vplyvom týchto stretnutí? V nasledujúcom 

texte prinášame frekvenciu jednotlivých najčastejších odpovedí. Číslica za vyjadrením 

označuje frekvenciu, s akou sa kategória vyskytla v odpovediach. 

Otázka: Čo si z týchto stretnutí beriete do praxe a prečo? Odpovede: Viac uznania sestrám 4x, 

Viac sme sa stretávali 4x, Túžba ďalej spolu komunikovať 4x, Odpustenie 3x, Počúvať a 

neposudzovať 2x, Komunikácia 2x. 

Otázka: Čo sa zmenilo pod vplyvom týchto stretnutí? Odpovede: Viac vnímam sestry 3x, 

Viac si vážiť sestry 3x, Viac lásky 3x, Nič 3x, Boli sme spolu 2x, Odpustenie 2x, Lepšia 

komunikácia 2x, Túžba po spoločenstve sa znovuobjavila 2x. 

Zistili sme, že po dobrej diagnostike stavu skupiny možno na mieru vytvorenou intervenciou 

facilitovať pozitívne zmeny vo vnímaní skupinovej atmosféry a podporiť skupinu k 

funkčnejšiemu komunitnému fungovaniu. 

Druhý výskum je výsledkom komunitného akčného výskumu v inej nemenovanej 

náboženskej organizácii a jeho výsledky sme publikovali v texte Halamová, Adamovová 

(2014), z ktorého uvádzame aj nasledujúce informácie. Zriaďovateľ organizácie nás požiadal 

o spoluprácu pri zefektívňovaní fungovania organizácie. Opäť išlo o zlepšenie medziľudských 

vzťahov medzi zamestnancami a riaditeľom a o akceptáciu osoby riaditeľa zvyškom 

zamestnancov. Problémy pretrvávali napriek tomu, že sa ich pokúsili riešiť viacerými inými 

spôsobmi. Po osobitných stretnutiach so zriaďovateľom, s vedením organizácie a so 

zamestnancami sme identifikovali stav a potreby skupiny a zistili sme dlhodobú stagnáciu 

organizácie aj napriek snahe o riešenie (prijali nového riaditeľa organizácie). Zúčastnené 

strany prežívali sklamanie a vyvíjali tlak na zriaďovateľa, aby zabezpečil zlepšenie situácie. 
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Pretrvávali problémy v komunikácii medzi jednotlivými časťami organizácie a dlhodobé 

napätie spojené s vyhranenými negatívnymi vzájomnými hodnoteniami. Vypracovali sme 

program jednotlivých stretnutí, ktorý odpovedal na identifikované potreby v kontexte 

vtedajších možností skupiny. Intervencie boli smerované na nácvik špecifických 

komunikačných zručností s cieľom nastaviť pravidlá dlhodobého rozvoja organizácie. 

Predbežný program odsúhlasil zriaďovateľ, rovnako ako aj organizačné záležitosti. Na záver 

prvého stretnutia po identifikácii potrieb sme zrealizovali zber údajov a zistili sme 

východiskový stav v skupine. Všetci členovia anonymne vyplnili Škálu skupinovej atmosféry 

(Kollárik et al., 1988) a Škálu vnímaného zážitku komunity (Chertok, 1999). Tieto škály 

členovia skupiny vyplnili aj na záverečnom stretnutí, pričom odpovedali aj na nasledovné 

otvorené otázky: Ktoré témy v praxi najviac využijete? Čo sa podľa vás vo vašej skupine 

zmenilo v súvislosti s našimi stretnutiami?. 

Intervencia pozostávala z desiatich 2-hodinových stretnutí a prácu v skupine 

facilitovali autorky štúdie. Ako aj v predchádzajúcom prípade, aj teraz sme popri skupinovej 

práci využívali v procese aj individuálnu prácu členov, vytvárali sme priestor na nácvik 

zručností, reflexiu diania a následnú sebareflexiu a edukáciu. Na zabezpečenie kontinuity 

práce medzi jednotlivými stretnutiami sme používali domáce úlohy vyplývajúce z aktuálneho 

diania na skupinovom stretnutí. Napríklad po konci stretnutia zameranom na spôsob 

poskytovania negatívnej a pozitívnej spätnej väzby mali členovia skupiny počas týždňa 

reflektovať situácie, v ktorých od svojich kolegov (členov skupiny) dostali veľmi nepríjemnú 

negatívnu spätnú väzbu s ktorou nemali chuť nič robiť a na druhej strane negatívnu spätnú 

väzbu, ktorá sa však dala vydržať a na základe ktorej zmenili svoje správanie a ich úlohou 

bolo identifikovať rozdiely medzi týmito dvomi spôsobmi v každodennej praxi a stretnutiach 

s členmi skupiny. 

Po skončení intervencie, sme zaznamenali oproti počiatočnému stavu štatisticky 

významný nárast pozitívneho vnímania skupinovej atmosféry v organizácii. Zvýšilo sa 

vnímanie obojstrannej zodpovednosti a významne poklesla úroveň vnímania skupinovej 

harmónie. Keďže členovia skupiny sa po emotívnej diskusii rozhodli v dotazníkoch hodnotiť 

celú organizáciu (vrátane členov, ktorí sa nezúčastňovali na stretnutiach), je pravdepodobné, 

že sa prehĺbilo vnímanie podskupín v organizácii (rozdiel medzi skupinou akou dokážeme 

byť na týchto stretnutiach a skupinou akou sme v organizácii sa zväčšil) a tým klesla 

skupinová harmónia. Zistili sme, že čím väčšieho počtu stretnutí sa zamestnanec zúčastnil, 

tým viac narástol rozdiel medzi vnímaním skupinovej atmosféry v organizácii pred začiatkom 

intervencie a pri jej skončení. 
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Vo vypĺňaných dotazníkoch sme zisťovali aj ďalšie oblasti a ich prehľad spolu 

s frekvenciou výskytu v odpovediach participantov uvádzame v nasledujúcom stručnom 

prehľade: 

Otázka: Ktoré témy v praxi najviac využijete? Odpovede: Pravidlá spätnej väzby pozitívnej aj 

negatívnej 3x, Otvorenosť/ úprimnosť 3x, Kroky/ spôsoby komunikácie 2x, Zhovievavosť 

voči druhým 1x, Rešpektovanie ostatných 1x, Pripravované tézy v skupinkách 1x, Riešenie 

situácie, keď ľudia nechceli hovoriť otvorene 1x, Spôsob riešenia úloh – rozdelenie a termíny 

1x, Všetko 1x, Ďakujeme 1x. 

Otázka: Čo mohlo byť na týchto stretnutiach inak? Odpovede: Lepšie využitie času, ak by 

ľudia chodili načas 3x, Kompletná účasť všetkých/ väčšia účasť 2x, Neviem 2x, Tréning 

komunikačných techník 1x, Väčšia otvorenosť 1x, Nič 1x. 

Otázka: Čo sa podľa vás vo vašej skupine zmenilo v súvislosti s našimi stretnutiami? 

Odpovede: Pohľad ľudí na niektoré skutočnosti, problémy našej organizácie 1x, Väčšia 

informovanosť, otvorenosť, jasnejšie pomenovanie problémov 1x, Veľa 1x, Čiastočné 

upokojenie 1x, Nie je tu už toľko problémov, veľa sa toho už vyriešilo 1x, Ochota prijať alebo 

zvážiť názor druhého 1x, Ľudia sa mohli viac poznať inak ako pracovne 1x, Uvoľnená 

komunikácia 1x, Tu bol priestor a posilnenie pre inú komunikáciu a fungovanie vo vzťahoch 

1x, Ľudia, kvôli ktorým sa veci rozbili sú teraz dobrí a ľudia, ktorí to držali (organizáciu 

a vedenie) sú teraz zlí 1x, Niektorí sú sklamaní, že sa veci nenaplnili a možno preto sem 

nechodia 1x. 

Skupina sa vyvíjala v čase. Pozorovali sme, že na začiatku boli členovia uzavretí, 

skupina bola strnulá a negativistická. Na konci intervenčného programu sme pozorovali 

zmenu v tom, že ľudia, ktorí boli zo zásady v opozícií už viac nepotrebovali zastávať opačný 

názor ako skupina, respektíve ako riaditeľ. Do konca z ich úst zaznievali aj slová chvály na 

riaditeľa. 

 

Záver 

Komunitná psychológia je priestorom, kde sa spája praktický každodenný život 

s expertnosťou realizátora intervencií a akademickými zručnosťami, čo je nesporne príťažlivá 

kombinácia. Zistili sme, že po dobrej diagnostike stavu skupiny možno na mieru vytvorenou 

komunitnou intervenciou facilitovať pozitívne zmeny vo vnímaní zážitku komunity a 

skupinovej atmosféry a tak podporiť skupinu k funkčnejšiemu a zdravšiemu fungovaniu. 

Tento záver podporujú okrem našich výskumov aj predchádzajúce citované štúdie. Ako 

zdôrazňuje Halamová (2014), budúcnosť komunitnej psychológie na Slovensku ide ruka 
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v ruke s úspešnejším presadzovaním sociálnej politiky. Preto je vítaná úzka spolupráca medzi 

výskumníkmi, odborníkmi v praxi a politikmi prepojená v akčnom výskume, zameraná na 

podporu a trvalý rozvoj rôznych komunít a ich členov.  
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Podobné problémy a potreby odlišných sociálne znevýhodnených komunít 

 

Mgr. Miroslav Popper, PhD. 

Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 

 

Abstract: The aim of the paper is to point out that different socially stigmatised groups face 

up to similar problems and have similar needs. Compared are particularly Roma communities 

from segregated settlements and asylum seekers.  Their uneasy life situation in areas 

concerning accommodation, education, unemployment, self-fulfilment, access to health care, 

discrimination and racism is analysed. It is highlighted that people living in conditions 

characterised by extreme social exclusion, permanently without possibilities to gain a job, 

depending on social allowance, segregated and isolated, forms a specific culture of poverty. 

Apart from malnutrition, unsecure accommodation, low education level and bad hygiene the 

culture of poverty is defined by dissociation of social norms, disintegration of social bonds 

and by increase of rivalry. In such setting communities are unable to operate properly, in fact, 

conversely, mostly they are even more declined.    

Key words: Roma communities, asylum seekers, poverty, community 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na to, že odlišné sociálne znevýhodnené komunity 

čelia mnohým podobným problémom a zároveň majú aj obdobné potreby. Konkrétne sú 

porovnávané komunity Rómov zo segregovaného prostredia a azylantov. Rozoberá sa ich 

neľahká životná situácia v oblastiach týkajúcich sa: ubytovania a životných podmienok, 

vzdelávania, práce a nezamestnanosti, sebarealizácie a voľného času, dostupnosti zdravotných 

služieb, diskriminácie a rasizmu. Poukazuje sa na to, že ľudia žijúci v podmienkach 

extrémneho sociálneho vylúčenia, dlhodobo bez prístupu na trh práce, závislí na sociálnych 

dávkach, segregovaní a izolovaní, vytvárajú špecifickú kultúru chudoby. Tá je okrem 

podvýživy, neistého bývania, nízkej úrovne vzdelania a zlých hygienických pomerov 

charakteristická aj rozkladom noriem sociálneho správania, rozpadom sociálnych väzieb 

a zvýšeným súperením. V takomto prostredí komunita nemôže plnohodnotne fungovať, ba 

práve naopak, zväčša dochádza k jej rozpadu. 

Kľúčové slová: Rómovia, azylanti, chudoba, komunita 
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Úvod 

Príspevok predstavuje metaanalýzu troch výskumov uskutočnených na Slovensku, 

ktoré sa vo väčšej či menšej miere zaoberali aj sociálne znevýhodnenými komunitami:  

(A) Popper, Bianchi, Lukšík, Szeghy (2006) skúmajúci potreby migrantov na Slovensku,  

(B) Popper, Szeghy, Šarkozy (2009) zameraný na zdravie a zdravotnú starostlivosť Rómskej 

populácie a  

(C) Popper, Szeghy, Poduška, Kollárik (2011) týkajúci sa chudoby, sociálnej deprivácie 

a užívania inhalantov v rómskych osídleniach.  

Cieľom tejto metaanalýzy je poukázať na to, že odlišné sociálne znevýhodnené 

komunity často čelia podobným problémom a majú aj obdobné potreby. Porovnávané sú 

komunity Rómov z marginalizovaného prostredia a azylantov. V jednotlivých častiach sa 

rozoberá ich neľahká životná situácia v oblastiach týkajúcich sa: bývania a životných 

podmienok, vzdelávania, práce a nezamestnanosti, sebarealizácie a voľného času, dostupnosti 

zdravotných služieb, diskriminácie a rasizmu.  

 

Stručná charakteristika pôvodných výskumov 

 Všetky tri vyššie uvedené výskumy, ktorých vybrané výsledky sú v ďalšej časti 

podrobené metaanalýze, tu v stručnosti uvádzame, s cieľom predstaviť ich hlavné ciele, 

použitú metodológiu a výskumnú vzorku.  

(A) V rámci projektu Migračné informačné centrum na pomoc pri integrácii migrantov 

a obetí obchodovania s ľuďmi na trhu práce a do spoločnosti (financovaného ESF) sa 

realizoval výskum zameraný na potreby migrantov na Slovensku. Jeho cieľom bolo zmapovať 

a reflektovať fenomén migrácie v súvislosti s transformáciou Slovenska z emigračnej na 

tranzitnú a postupne aj na cieľovú krajinu pre imigrantov. Úlohou projektu bolo na základe 

analýzy problémov a potrieb migrantov „pomôcť pri efektívnom začleňovaní migrantov 

a obetí obchodovania s ľuďmi na trhu práce v SR a do spoločnosti prostredníctvom 

poskytovania poradenských, asistenčných a reintegračných služieb Migračného informačného 

centra IOM (MIC)“  (Popper, Bianchi, Lukšík, Szeghy, P., 2006, s. 7). Výskumná vzorka 

pozostávala zo 43 migrantov, z ktorých 25 sa zúčastnilo na individuálnom interview a 18 na 

štyroch fókusových skupinových diskusiách. Okrem to sa na kvalitatívnej časti výskumu 

zúčastnilo ešte 13 zástupcov inštitúcií a 8 zamestnávateľov. 

(B) Projekt Zdravie a rómska komunita, analýza situácie v Európe (financovaný 

Európskou úniou v rámci programu „Public Health Programme“) bol zameraný na analýzu 

štrukturálnej diskriminácie, chudoby a sociálneho vylúčenia. Keďže k sociálnemu vylúčeniu 
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významne prispievajú nerovnosti v zdravotnej starostlivosti a v prístupe k zdravotníckym 

službám, cieľom výskumu bolo zmapovať zdravotný stav Rómov a získať údaje o ich prístupe 

k službám zdravotnej starostlivosti (Popper, Szeghy, Šarkozy, 2009). Reprezentatívnu 

výskumnú vzorku rómskej populácie tvorilo 657 respondentov, ktorí sa zúčastnili 

kvantitatívneho dotazníkového výskumu administrovaného formou rozhovorov.  

(C) Napokon projekt Zneužívanie inhalantov v rómskych osídleniach na východnom 

Slovensku (financovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti) mal za cieľ získať obraz 

o inhalovaní v Rómskych osídleniach na východnom Slovensku. Výskum sa však okrem 

problematiky inhalovania sústredil najmä na sociálne problémy marginalizovaných 

a segregovaných skupín obyvateľstva, aby poukázal na fenomén chudoby a javy, ktoré ho 

sprevádzajú, ako extrémne vysoká nezamestnanosť, úbohé životné podmienky, obmedzené 

možnosti rozvíjať svoj vlastný potenciál v rámci školských aj mimoškolských aktivít, ako aj 

diskrimináciu a exklúziu zo strany majority (Popper, Szeghy, Poduška, Kollárik (2011). Vo 

výskume sa použili tri komplementárne metodiky: ústne administrované štruktúrované 

dotazníky, pološtruktúrované rozhovory a pozorovanie prirodzeného prostredia obyvateľov. 

Zúčastnilo sa na ňom 221 obyvateľov rómskych osídlení, 126 zástupcov relevantných 

lokálnych inštitúcií (obecné úrady, ÚPSVAR a pod.) a 11 zástupcov spádových inštitúcií 

(nemocničné oddelenia, pedagogicko-psychologická poradňa a pod).  

Pri realizácií týchto troch výskumov nebolo vopred plánované, že budú neskôr 

navzájom komparované, preto má každý z nich iný metodologický dizajn. S tým súvisí aj 

skutočnosť, že v niektorých analyzovaných témach sú dostupné údaje bohatšie, kým iné sú 

menej saturované. Napriek tomu, s odstupom času vystúpili do popredia mnohé spoločné 

charakteristiky, ktoré sa zdajú byť typické pre viaceré sociálne znevýhodnené skupiny. Preto 

sme pristúpili k metaanalýze, ktorá by mohla prispieť ku komplexnejšiemu chápaniu situácie 

rôznych marginalizovaných, segregovaných a/alebo sociálne znevýhodnených komunít.  

Pred samotnou prezentáciou výsledkov je potrebné zdôrazniť niektoré špecifiká tohto 

metaanalytického prístupu. V prvom rade hľadanie podobností medzi tak rozdielnymi  

a zároveň heterogénnymi skupinami, ako sú Rómovia a migranti, neznamená, že medzi nimi, 

či dokonca v rámci samotných týchto skupín neexistuje aj množstvo rozdielov, ktoré 

v príspevku nie sú z priestorového dôvodu diskutované. S cieľom čo najviac eliminovať 

odlišnosti, sa metaanalýza zameriava len na Rómov zo segregovaných prostredí a len na 

azylantov ako podskupinu migrantov. Príspevok tiež neprináša nové dáta, ale len novým 

spôsobom usporadúva a porovnáva pôvodné údaje z vyššie uvedených troch výskumov. 

Napokon, keďže sa jedná o metaanalýzu starších výskumov (realizovaných pred 3-8 rokmi), 
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je možné, že v niektorých záležitostiach nastal odvtedy (skôr mierny než radikálny) posun. Vo 

výpovediach zameraných na finančnú situáciu sa v najstaršom z výskumov vyskytuje ešte ako 

mena slovenská koruna.  

 

Výsledky metaanalýzy 

Okruhy, ktoré sú analyzované, sa týkajú bývania a životných podmienok, vzdelávania, 

problémov s hľadaním práce a nezamestnanosti, sebarealizácie a voľného času, dostupnosti 

zdravotných služieb, diskriminácie a rasizmu.  

 

1 Bývanie a životné podmienky 

Azylantom, ktorí predstavujú spomedzi iných druhov migrantov najviac 

znevýhodnené komunity, sú zo strany migračných úradov ponúkané byty v lokalitách s 

vysokou nezamestnanosťou. Naopak, v Bratislave, kde majú najväčšiu pravdepodobnosť 

nájdenia si práce a ľahšej integrácie, pre nich nie sú k dispozícii sociálne byty. Navyše, aj 

samotná kvalita ubytovania je často veľmi nízka, dokonca niekedy horšia ako v utečeneckých 

táboroch alebo v krajine pôvodu. 

Rómovia v segregovaných rómskych osídleniach majú životné podmienky podobné, 

ak nie ešte horšie. V osadách je množstvo chatrčí vo veľmi zlom stave. V mestských getách 

mnohí tiež žijú v dezolátnych bytovkách (bez alebo s odpojeným plynom, elektrinou, teplou 

vodou), viacerí dokonca bývanie len v pivniciach. K tomu sa neraz pridáva nehygienické 

okolie, so skládkami odpadu a neporiadkom. 

Uvedenú situáciu dokumentujú nasledovné výpovede participantov. 

„V Lučenci tam je horšie ako v azyle, … tam neni dobré podmienky, … to je také mesto, že tu 

ani nemôžeš nájsť zamestnanie. Preto sme nechceli ísť tam… Keď nechceš byt, zobrať byt, tak 

oni ti dajú štyridsaťtisíc, ale každý človek potrebuje ísť niekde do veľké mesto... ale v Lučenci 

nedá sa. Potom väčšina ľudí uteká sem do Bratislavy“ (migrant z Afganistanu). 

„Ja žijem veľmi biedne, v chatrči, nemám ani elektrinu, ani vodu, nemám nič“ (SecR07).  

„Nerómovia nemajú problém s tým, kde budú bývať, čo budú jesť, kde majú prať a tak. Oni 

majú všetko. Lebo do roboty ich zoberie každý. Pre Cigáňov tu robota nie je“ (DobR08). 

V oboch prípadoch možno konštatovať, že dochádza k priestorovej segregácii alebo 

separácii (bytovky, časti ulíc, dedín, osady), spojenej s  nedostatočnou úrovňou bývania 

a chýbajúcou technickou infraštruktúrou. K tomu sa pridáva sociálna segregácia, t.j. vylúčenie 
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daných skupín z participácie na verejnom živote komunity v zmysle obce. V dôsledku toho sa 

prehlbuje spoločenská a vzťahová priepasť medzi sociálne znevýhodnenými a majoritou.  

 

2. Vzdelávanie 

Ovládanie jazyka majority predstavuje kľúčovú podmienku integrácie. Od jeho 

znalosti sa odvíjajú mnohé iné oblasti života, ako kontakt s inštitúciami, získavanie 

informácií, vzdelávanie, práca, nadväzovanie vzťahov. Vzdelávací systém, umožňujúci 

etnickú izoláciu posilňuje vyhrocovanie animozít medzi väčšinovou a rómskou (resp. etnicky 

odlišnou) populáciou.  

U drvivej väčšiny azylantov je znalosť slovenského jazyka slabá, čo je okrem iného aj 

dôsledkom veľkej odlišnosti ich pôvodného kultúrneho prostredia a jazyka od nášho. Niektorí 

respondenti uviedli, že mali problémy umiestniť deti do škôl, s oficiálnym zdôvodnením, že je 

to kvôli „nedostatku miesta“. 

Mnohí Rómovia v osadách majú tiež problém so slovenčinou a aj v jeho dôsledku 

pretrváva vysoká miera  zaškoľovania v špeciálnych školách alebo špeciálnych triedach 

v rámci ZŠ. V obciach s vysokým podielom rómskych detí dochádza k odlivu nerómov 

z miestnych ZŠ do susedných obcí, čím vznikajú etnicky homogénne vzdelávacie zariadenia. 

To blokuje možnosť väčšej integrácie rómskeho obyvateľstva do majoritnej spoločnosti. Aj 

keď niektorí rómski rodičia sú s tuto situáciou spokojní, keďže sú vďaka tomu ich deti menej 

vystavované šikane a diskriminácii, mnohí túto situáciu vnímajú ako ďalšiu diskrimináciu, 

ktorej následkom rómske ani nerómske deti nedostanú šancu na vzájomné spoznávanie sa a 

prekonávanie predsudkov. Niektorí rodičia si zreteľne uvedomujú, že konflikty medzi 

Rómami a majoritou si v minulosti vedeli sami spoločne vyriešiť, keďže tieto skupiny mali 

medzi sebou vytvorené aspoň základné susedské vzťahy, prípadne sa poznali zo školy. 

 

Problémy s hľadaním práce, nezamestnanosť 

Minimálne možnosti získať zamestnanie sú jednou z hlavných príčin existenčných 

problémov a znižovania kvality života. K tomu okrem nedostatočnej znalosti jazyka 

u azylantov prispieva iná farba pleti, umiestňovanie do regiónov s vysokou 

nezamestnanosťou, kultúrne rozdiely a tiež mnohé rodovo stereotypné kultúrne zvyklosti, 

prikazujúce napríklad ženám starať sa o dieťa a nepracovať, aj keď je muž nezamestnaný. 

Podobné charakteristiky sa v oveľa väčšej miere týkajú aj segregovaných rómskych osídlení, 

v ktorých býva až 99 percentná nezamestnanosť a takmer nulová možnosť mobility. Situáciu 

môžeme dokladovať nasledujúcimi citátmi. 



48 
 

 

„V prvom rade majú problém, že neovládajú jazyk perfektne, mnohí z nich nemajú občianstvo 

alebo trvalý pobyt a potom je tu diskriminácia. Toto všetko, keď sa dá dokopy, tak má človek 

malilinkú šancu, mnohí z tých, čo poznám, hľadajú prácu dlhodobo. Samozrejme, že niekedy 

aj nájdu, ale to je maximálne mesiac, dva a zase sú preč. [Skúšobnú lehotu 3 mesiacov takmer 

nikto „neprežije“]“  (migrant z Angoly). 

 „Nikto vám nepovie, že nezamestnáme vás, lebo ste Afričan. Lebo vie, že sú isté zákony a 

keby sa to dalo preukázať, tak by mal problémy“ (migrant zo Senegalu). 

„Ja som predtým nič nehľadala a nevedela som nič po slovensky. Preto som nemohla hľadať 

prácu. ... Ak by som žila ako predtým (pred vojnou), neprišla by som. Nechcela som prísť. 

Tam bol môj život... Učila som deti. Potom prišiel Taliban  a všetko sa skončilo, dievčatá 

nemohli chodiť do školy... Učila som ich tajne... Teraz sú pre mňa všetko len moje deti. Prišla 

som sem len pre svoje deti“ (migrantka z Afganistanu).   

  „Ta ne, Rómovia, nechcú nás zamestnať a keď idú niektorí robiť, tak za almužnu“ (JarR02).  

„Keď som si hľadala prácu, dali mi pocítiť, že som Rómka. Bolo mi povedané priamo do očí, 

že som Rómka a to je dôvod, prečo ma nemôžu prijať do zamestnania“ (SttR02).  

Medzi najnegatívnejšie dôsledky nezamestnanosti možno zaradiť to, že azylanti aj 

Rómovia sú dlhodobo evidovaní na úradoch práce a nanajvýš vykonávajú aktivačné práce, 

ktoré predstavujú minimálny príjem alebo pracujú načierno. Niektorí zamestnávatelia ich 

využívajú ako lacnú pracovnú silu, pričom nerešpektujú etiku práce. Keďže azylanti aj 

Rómovia majú existenčné problémy, sú radi za akúkoľvek prácu a nechávajú sa zneužívať. 

Niekedy je práca načierno obojstranne výhodná, keďže netreba platiť dane ani odvody. Opäť 

na ilustráciu uvádzame výpovede participantov.  

„Nedodržuje pracovný čas, obedňajšia pauza, napr. zabezpečenie stravy, niekedy je to 

finančné ohodnotenie, že skoro stále robia za minimálnu mzdu, ak sa už zamestnajú ... Viete 

a potom sa nám tu prídu sťažovať a niekedy je ťažké komunikovať so zamestnávateľom, 

pretože ten to automaticky poprie, ale tohto nášho človeka za krátky čas prepustil“ (Úrad 

práce). 

„Keby som mal nejakú firmu alebo niečo, tak sa o legislatívu zaujímam, ale keď som chcel len 

na dom, tak mi to bolo jedno, lebo som mal od kamarátov tip“ (zamestnávateľ na stavbe). 
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Sebarealizácia a voľný čas 

Väčšina azylantov hodnotí svoju migráciu ako nedobrovoľnú, v dôsledku ktorej stratili 

tie možnosti sebarealizácie, ktoré kedysi v krajine pôvodu mali. Sťažujú sa na nedostatok 

možností na kvalitné trávenie voľného času svojich detí a na nedostatok možností športového 

vyžitia. 

Rómovia v osadách majú zmysluplné možnosti trávenia voľného času zabezpečené 

zväčša len v rámci školy. Okrem toho v niektorých osídleniach umožňujú realizáciu aktivít vo 

voľnom čase komunitné centrá, prípadne cirkevné inštitúcie. Spektrum možností pre seba 

napĺňajúce aktivity vo voľnom čase  a osobnostný rozvoj však majú neporovnateľne 

obmedzenejšie oproti majoritnej populácii. Nasledujúce výpovede demonštrujú bariéry 

aktívneho trávenia voľného času: 

„Nie ... Starostka by nám to nedovolila. Napríklad, raz sme išli s farárom na ihrisko 

a vyhodila nás. Aj napríklad v obci je posilňovňa a my tam nemôžeme ísť, iba bieli“ (SviR03).  

 „Nie sú vítaní [Rómovia]. Farebná bariéra“ (DraR03). 

„Nie. ... Obec nechce nič také zriadiť, lebo majú obavy, že by tam nechceli biele deti chodiť 

kvôli rómskym. Vlastne, bieli aj majú taký priestor, herňu, kde mládež chodí, ale Rómovia tam 

nemajú prístup“ (PavR02). 

Rasizmus a diskriminácia vo verejných priestoroch, ako ihriská, telocvične, herne, 

vedie k internalizovanej xenofóbii, ktorá bráni deťom zo stigmatizovaných komunít 

zúčastňovať sa na aktivitách majoritných detí, pretože sa sami cítia menejcenní kvôli etnickej 

príslušnosti, nižšej vzdelanosti a nedostatku zdrojov. Navyše majú strach z možných 

otvorených prejavov rasizmu. Segregácia teda nie je len priestorová, ale existuje aj v mysliach 

ľudí. Nedostatočné množstvo zmysluplných podnetov, nemožnosť rozvíjať uspokojivé vzťahy 

s rovesníkmi, experimentovať s rôznymi činnosťami a budovať si sebavedomie pri 

zdokonaľovaní sa v novonadobudnutých schopnostiach vedie zároveň k psychickej deprivácií.  

 

Dostupnosť zdravotných služieb 

Azylanti sa vo všeobecnosti na prístup lekárov k nim nesťažujú a neraz sú s nim 

spokojní. Problém vidia skôr v dostupnosti zdravotných služieb, ktorá je podľa nich zhoršená 

nedostatkom finančných zdrojov (napr. pri doplácaní za lieky).  

Rómovia v segregovaných osídleniach majú prístup k zdravotným službám oveľa viac 

sťažený. V našom výskume sa dokonca ukázala zákonitosť hovoriaca o tom, že v čím horšom 

type obydlia bývajú, tým menšie  percento ľudí z neho vyhľadalo lekársku pomoc. Medzi 
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hlavné príčiny tohto javu možno okrem podceňovania vlastného zdravotného stavu zaradiť 

najmä  nedostatok finančných prostriedkov na dopravu a doplatky za lieky a tiež určité 

bariéry návštevy lekára. Týkajú sa najmä diskriminujúceho prístupu iných pacientov, 

prípadne niekedy aj zdravotného personálu k rómskym pacientom.  

Konkrétne výpovede participantov k téme dostupnosti zdravotných služieb sú takéto: 

„Napríklad platiť byt je ťažké. Keď dostanem 4 400 korún, z toho zaplatím byt, a keď chcem 

kúpiť jedlo alebo oblečenie, na to už nemám. Keď chcem kúpiť lieky, nemám ... Toto je peklo 

pre mňa“ (azylantka z Konga). 

„Asi preto, že som z osady a ľudí z osady nemajú radi nikde, na úradoch ani u lekára“ 

(KapR04).  

 

Rasizmus a diskriminácia  

Antidiskriminačný zákon na Slovensku (Predpis č. 365/2004 Z. z.) sa týka týchto 

piatich oblastí: sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov 

a služieb, vzdelávania a pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov. 

Z pohľadu migrantov je však diskriminácia vnímaná a prežívaná aj v iných sférach. 

Mnohí cudzinci inej farby pleti majú na Slovensku pocit nebezpečenstva a musia byť 

ostražití, aby sa preventívne vyhli situáciám, v ktorých už posmech alebo hrozbu násilia 

zažili. Skúsenosti s tzv. psychickými útokmi bežných ľudí pociťujú niekedy bolestivejšie, ako 

otvorené násilie skínov, pretože ich menej očakávajú a nie sú na ne pripravení. Navyše majú 

migranti z Afriky niekedy pocit, že aj niektorí policajti sa nepriamo prejavujú rasisticky 

(minimálne tým, že nereagujú na rasizmus, ktorého sú svedkami). Rôzne prejavy rasizmu voči 

ľuďom inej farby pleti si uvedomujú aj tí cudzinci, ktorých sa to priamo netýka, čo vyjadrujú 

slovami „strach nemám, lebo nie som inej rasy“. Na úradoch majú migranti neraz tiež 

sťaženú situáciu. Žiadatelia o azyl – musia  podpisovať formuláre, ktorým nerozumejú, lebo 

sú v slovenskom jazyku, tiež bývajú presúvaní medzi tábormi a integračnými strediskami, čo 

im výrazným spôsobom sťažuje vytvorenie stabilných sociálnych sietí. K tomu sa pridáva 

nepríjemné a nedôstojné prostredie, podmienky a atmosféra pohovorov na cudzineckej polícii.  

Diskriminácia Rómov žijúcich v marginalizovaných rómskych osídleniach sa stáva 

zároveň príčinou aj dôsledkom sociálneho vylúčenia a chudoby tejto skupiny občanov. 

Nevraživosť slovenských úradníkov voči nim je často posilnená o stereotypné a xenofóbne 

postoje. Opäť to dokumentujeme na výpovediach participantov. 
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 „Takéto nevraživé veci sa mi v Austrálii alebo Anglicku, Kanade či Amerike nestávali, 

pretože oni sú multikultúrni. Sú zvyknutí vidieť inú farbu, iný tvar. Táto krajina je z hľadiska 

rasizmu najhoršia zo všetkých, kde som bol“ (migrant z Japonska). 

„Je to pre mňa veľmi nepríjemné, keď musíte chodiť [na cudzineckú políciu] cez mreže a cítite 

sa ako vo väzení. Je to veľmi depresívne, nikto sa o vás nezaujíma, ste im vystavený na milosť. 

Iba sa pozerajú cez mreže a rozhodujú sa, koho si ďalšieho vezmú na rozhovor“ (migrant z 

Kanady).  

 „... sa s Rómami rozprávajú veľmi drzo, lebo si myslia, že všetci Rómovia sú debili a že 

Rómovia nevedia rozprávať a hádžu ich všetkých do jedného mecha“ (KecR06).  

„...hlavne na úrade práce. Rozprávajú sa s nami, akoby sme boli všetci lajdáci, ktorým sa 

nechce pracovať, zvyšujú na nás hlas, tykajú nám“ (SecR08).  

 Negatívny prístup voči stigmatizovaným minoritám súvisí do značnej miery 

s neexistenciou systematického verejného diskurzu o rasizme a diskriminácii a tiež 

s nedostatočnými výchovno-vzdelávacími programami na tému multikulturalizmu. Keď sa aj 

médiá stigmatizovanými minoritami príležitostne zaoberajú, sústredia sa skôr na negatívne 

ilustrácie než na pozitívne praxe, čím posilňujú existujúce predsudky a stereotypy. 

 

Záver alebo prekážky formovania udržiavania a posilňovania komunít. 

Akékoľvek skupiny ľudí žijúce v podmienkach extrémneho sociálneho vylúčenia, 

dlhodobo bez prístupu na trh práce, závislí na sociálnych dávkach, segregovaní a izolovaní 

vytvárajú najchudobnejšie triedy a kultúru chudoby. Tá sa vyznačuje sa rozkladom sociálnych 

väzieb a pôvodných kultúrnych tradícií a zvykov. Takéto podmienky vedú k rozpadu 

komunít, keďže sa medzi ich členmi zoslabuje spolupatričnosť a narastá vzájomné 

odcudzenie. Majú pocit, že v segregovanom prostredí nemajú šancu výrazne zlepšiť svoju 

situáciu a preto sa neraz stávajú pasívnymi a apatickými. Na súhrnný opis danej situácie 

možno aplikovať pojem chudoba, ktorú definuje Social Watch (2010, s. 14) ako „situačný 

syndróm zahŕňajúci nedostatočnú spotrebu, podvýživu, neisté bývanie, nízku úroveň 

vzdelania, zlé hygienické pomery,  nestabilné začlenenie do systému výroby, diskrimináciu, 

anómiu (sociálny stav rozkladu noriem sociálneho konania v spoločnosti), malú účasť na 

mechanizmoch sociálnej integrácie a prípadne taktiež príklon k zvláštnemu súboru hodnôt, 

ktorý sa do určitej miery líši od hodnôt ostatnej spoločnosti.“ Okrem odstránenia extrémnej 

chudoby je vytvorenie plnohodnotných komunít v zmysle ľudských pospolitostí, v ktorých sú 

medziľudské vzťahy založené na vzájomnej úcte, kooperácií pri dosahovaní spoločne 
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stanovených cieľov a spoločná jednota vychádza z udržiavania lokálnych tradícií, hodnôt 

a sociálnych noriem, jednou z kľúčových podmienok zlepšenia situácie segregovaných 

spoločenstiev.  
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Rezidenciálna reziliencia – kontextuálna povaha psychologických konštruktov  

 

Prof. PhDR. Ivan Lukšík, CSc.  

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita Trnava, OZ Prevencia AD 

 

Abstract: Psychologists and psychiatrists usual define resilience as a resistance, which allows 

individuals to cope with difficult and stressful situations without incurring mental disorder, or 

long-term mental difficulties. In people with good resilience capability is assumed that the  

stressful experience not lead to psychological trauma. Resilience is thus a personal 

prerequisite (potential) to managing stress situation. According to several authors, however 

resilience not only individual capacity, but also the ability of the community and its culture to 

provide individuals with the necessary resources. What is thus resilience individual fixed 

natural phenomena, and how it depends on the conditions socio-cultural environment in which 

one lives? The answer to this question we are looking for in an environment residential care. 

It also opens a wider question of individual vs. contextual and community nature of 

psychological phenomena. 

Key words: resilience, residential care 

 

Abstrakt: Psychológia a psychiatria zvyčajne vymedzujú rezilienciu ako odolnosť, ktorá 

umožňuje jednotlivcovi zvládať ťažké a stresujúce situácie bez toho,  aby to viedlo  k vzniku 

duševnej poruchy, alebo k dlhodobým duševným ťažkostiam. U ľudí s dobrou schopnosťou 

reziliencie sa predpokladá, že stresujúce  zážitky nevedú k psychickými traumám. Reziliencia 

takto predstavuje osobnostný predpoklad (potenciál) k zvládaniu záťažovej situácie. Podľa 

viacerých autorov je však reziliencia nielen individuálna schopnosť , ale aj schopnosť 

komunity a jej kultúry  poskytovať jednotlivcovi potrebné zdroje. V čom je teda  reziliencia 

individuálnou danosťou a v čom je závislá od podmienok sociokultúrneho prostredia v 

ktorom sa človek nachádza? Odpoveď na túto otázku hľadáme v prostredí rezidenciálnej 

starostlivosti.  Táto otázka otvára tiež širšiu otázku indivuduálnej vs. kontextuálnej a 

komunitnej povahy psychologických javov. 

Kľúčové slová: reziliencia, rezidenciálna starostlivosť 

 

Grantová podpora: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 

základe Zmluvy č. APVV-0368-12. 
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Reziliencia 

Pri vymedzení a operacionalizácii reziliencie sa častejšie stretávame s otázkami než 

s odpoveďami. Ako píše Kolarova (2011) aj pri jednoduchých vymedzeniach reziliencie ako 

napr. ako pozitívny vývin a prosperovanie v podmienkach stresu (Liebenberg, Ungar, 2009) 

sa vynára viacero otázok. Ide o nejakú primeranú adaptáciu, alebo výnimočnú adaptáciu? Čo 

je kritériom primeranej adaptácie? Ide len o adaptáciu, alebo aj rozvoj individuálnej 

autenticity?
1
. Napriek viacerým otvoreným teoretickým aj metodologickým otázkam 

spojených s rezilienciou sa  viacerí autori zhodujú na tom, že je potrebné skúmať proces 

reziliencie, t.j. ako sa reziliencia vytvára v interakcii osoby so svojim prostredím, resp. proces 

aj výsledky tohto procesu (Condy, 2006, Greenberg, 2006, Johnson, Howard, 2007, Kolar, 

2011). Skúmajú sa faktory reziliencie tak na individuálnej úrovni (osobnostné charakteristiky, 

talent, zručnosti), na sociálnej úrovni (rodina, vrstovníci, ktorí môžu poskytovať podporu 

osobe v jej ťažkej životnej situácii) ako aj na spoločenskej úrovni (komunita, školské 

prostredia, kultúrne normy, inštitucionálna podpora a pod.) (Kolar, 2011).     

Pri vymedzovaní reziliencie sa často uvažuje o vzťahu faktorov, ktoré predstavujú 

riziko a protektívnych faktorov.  Reziliencia je potom pozitívna adaptácia v rizikových 

podmienkach, ktorá zmierňuje pôsobenie rizikových faktorov.  Podľa Mastena  a kol. (1990) 

je reziliencia procesom, kapacitou, alebo výsledkom úspešnej adaptácie sa napriek náročným, 

alebo ohrozujúcim okolnostiam. Na jednotlivých úrovniach potom môžeme sledovať viaceré 

rizikové i protektívne faktory. Tak napr. na individuálnej úrovni to je nízke sebavedomie, zlé 

fyzické, resp. mentálne zdravie, problematický atttachment v rodine, či k priateľom,   na 

sociálnej úrovni sú to napr. fyzické a duševné problémy rodičov, zanedbávanie, sexuálne, 

alebo emocionálne zneužívanie a na spoločenskej úrovni napr. celková  zlá bytová situácia, 

zlé podmienky pre vzdelávanie, zamestnanie a pod. (Pearce, 2007 in Kolar, 2011). Na druhej 

strane  na týchto úrovniach môžu tiež pôsobiť viaceré protektívne faktory. Tak napr. na 

individuálnej úrovni sociabilita a inteligencia, na sociálnej úrovni blízky vzťah a starostlivosť 

zo strany nejakej osoby, resp. dôvera v dieťa a na spoločenskej úrovni dobré školské 

prostredie, podpora zo strany komunity a pod. (Olsen, 2003).   

 

 Reziliencia v rezidenciálnej starostlivosti  

Viaceré štúdie poukazujú na to, že rezidenciálna starostlivosť môže predstavovať  pre 

deti a mladých ľudí náročné až ohrozujúce podmienky života a to tak počas ich pobytu 

                                                           
1
 Otázky pridané autorom. 
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v rezidenciálnej starostlivosti ako aj po jej ukončení. Jackson (2010) medzi problémami 

inštitucionálnej starostlivosti uvádza: príprava mladých ľudí pre slabo platené a ťažko 

uplatniteľné profesie, nepravidelná školská dochádzka a medzery v učive, nízka úroveň 

očakávaní a ašpirácie učiteľov a sociálnych pracovníkov od mladých ľudí a nízky pocit 

kontroly mladých ľudí nad vlastným životom. Čo sa týka problémov mladých ľudí po 

ukončení rezidenciálnej starostlivosti, tak sa spomínajú problémy ako bezdomovectvo, 

delikvencia, nezamestnanosť, zdravotné ťažkosti a rodičovstvo v mladom veku. 

Monitorovanie životných udalostí detí po opustení zariadenia ukázalo alarmujúce výsledky – 

viac ako polovica z nich spáchala priestupky a mnohí i opakovane a závažne porušili zákon 

(Eurochild, 2010). 

Napriek uvedeným problémom je umiestnenie dieťaťa v systéme rezidenciálnej 

starostlivosť často pre mnohé deti záchranou  pred ich problémov s rodičmi, kriminalitou, 

návykovými látkami, záškoláctvom a pod. V rámci rezidenciálnej starostlivosti môžu mladí 

ľudia využívať viaceré protektívne faktory a zdroje, ktoré môžu posilňovať ich rezilienciu. 

Sanácia rodiny počas pobytu dieťaťa v rezidenciálnej starostlivosti môže tiež vytvárať 

protektívny faktor reziliencie. Podľa Gilligana (1999) sa reziliencia mladých ľudí 

v rezidenciálnej  starostlivosti môže posilňovať dôrazom na kultúrne , športové a ďalšie 

aktivity, ktoré vedú k budovaniu sebavedomia, duševného zdravia a ktoré otvárajú nové 

sociálne vzťahy mimo rezidenciálnej starostlivosti. Rutter et al. (1998) zistili, že 

reziliencia mladých ľudí pochádzajúcich zo znevýhodneného rodinného prostredia  súvisí 

s pozitívnym a vrúcnym vzťahom aspoň s jedným členom rodiny, alebo s bezpečným 

attachmentom aspoň jedného bezpodmienečne podporujúceho rodiča, či jeho zástupcu, 

s pozitívnou školskou skúsenosťou,  s pocitom, že  viem plánovať a mám kontrolu nad 

vecami, so šancou na „bod obratu“, napr. mať novú príležitosť, mať možnosť vymaniť sa, , 

s vyšším IQ skóre, s nižším rizikom vyplývajúcim z temperamentu a s pozitívnym vplyvom 

vrstovníkov.   

Ungar (2001) popisuje  proces v ktorom sa môže realizovať reziliencia v zariadeniach 

poskytujúcich starostlivosť deťom ako zložitý tanec, v ktorom sa stretáva osobná nezávislosť 

(agency) dieťaťa s obmedzeniami štruktúr, ktoré ho obklopujú.  Rezilientné dieťa pritom 

využíva schopnosti pohybovať sa vo vnútri a mimo služieb a vyjednávať si zdroje, ktoré 

môžu získať od poskytovateľov týchto služieb.    

Výskum  reziliencie chlapcov umiestnených v špeciálnom výchovnom zariadení 

(liečebno-výchovné sanatórium) ukázal, že  ich celkové skóre reziliencie v porovnaní 

s normou pre intaktnú populáciu pätnásťročných bolo o jednu smerodajnú odchýlku nižšie  
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(Kuruc, 2009). Ďalšia štúdia zameraná na mladých ľudí v zariadeniach rezidenciálnej 

starostlivosti na Slovensku ukázala súvislosť  reziliencie so spokojnosťou s  telesným 

a duševným zdravím, s adaptáciou na život v zariadení, s vrstovníckou formou sociálnej 

opory a rozširovaním kontaktov mimo zariadenia. Následná faktorová analýza
2
 ukázala, že 

reziliencia sa v jednom faktore spájala so spokojnosťou, s adaptáciou v zariadení a so 

vzťahmi s rovesníkmi v zariadení (Lukšík a kol, 2014).      

 

Výskumná štúdia 

V našej empirickej štúdii vychádzame z predpokladu, že rezilienciu môžeme popísať 

pri skúmaní ťažkých životných situácií, ktoré mladí ľudia zažívajú v rezidenciálnej 

starostlivosti. Kategória ťažkej životnej situácie môže, podľa nás,  vypovedať o reziliencii, 

pretože predstavuje rizikový faktor: náročnú, ohrozujúcu stresovú, rizikovú situáciu človeka, 

ktorá môže vyvolať, posilniť, alebo utlmiť rezilienciu. Táto kategória ťažkej životnej situácie 

je významná aj z toho hľadiska, že je v nej obsiahnutý nie len individuálny rozmer, ale aj  

rozmer prostredia, v ktorom sa odohráva, resp. interakcie s prostredím, v ktorom sa odohráva. 

Vo výskume si teda kladieme otázku: Aké ťažké životné situácie mladí ľudia v podmienkach 

rezidenciálnej starostlivosti zažívajú a ako ich riešia, resp. zvládajú? 

 

Metodológia 

Túto štúdiu sme realizovali v rámci projektu APVV, ktorý je celkovo zameraný na 

identifikáciu modelov rezidenciálnej starostlivosti (RS), ktoré pomáhajú deťom zvládať 

životné situácie po odchode z RS a začlenení sa do spoločnosti a ktoré prispievajú ku kvalite 

ich života po odchode z RS. V tejto parciálnej štúdii si kladieme otázku: Aké ťažké životné 

situácie mladí ľudia v podmienkach rezidenciálnej starostlivosti zažívajú a ako ich riešia, 

resp. zvládajú? V pozadí tejto otázky je kvalitatívne preskúmanie reziliencie v podmienkach 

rezidenciálnej starostlivosti.  

 

Výskumná vzorka  

Výskumnú vzorku tvorilo 34 mladých ľudí  z 3 reedukačných centier a 5 detských 

domovov zo západného, stredného a východného Slovenska; priemerný vek 17 rokov, 60% 

dievčat a 40% chlapcov, slovenskej národnosti 77%, rómskej 19, 7%, priemerná doba pobytu 

v rezidenciálnej starostlivosti bola 2,7 roka.  

                                                           
2
 Faktorová analýza: principiálna komponentová analýza s varimaxovou rotáciou s Kaiserovou normalizáciou.  
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Metóda 

Výskum sme realizovali za pomoci pološtrukturované interview. Interview sme realizovali po 

získaní informovaného súhlasu mladých dospelých v nerušených priestoroch zariadenia. 

V interview sme sa zameriavali na preskúmanie vnímania prostredia zariadenia a školy,  na 

sociálne vzťahy a pravidlá ich fungovania,  na konflikty, ťažké životné situácie a ich riešenie  

a na ciele, plány a zmysel života mladých ľudí.   

 

Spôsob analýzy  

Interiew boli nahrávané a doslovne prepísané. V prvom kroku analýzy, v otvorenom 

kódovaní, bolo identifikovaných  88 kategórii, napr. dôvernosť, informovanosť, kontakt 

s kurátorom, odchod - príprava na odchod, pravidlá – porušovanie, rituály a oslavy,  

starostlivosť - návrhy na zlepšenie, ťažká životná situácia a pod. V druhom kroku analýzy 

sme detailnejšie analyzovali kategóriu „ťažká životná situácia“. Touto kategóriou bolo 

označených 57 častí prepísaného textu, z ktorých bolo označených 25 kategórii ťažkej 

životnej situácie.  V treťom kroku sme zlúčili   tieto kategórie do skupín,  pričom vznikla dve 

sumarizujúce kategórie: 1. prechody (15 jednoduchých kategórií) a 2. anticipácia budúcnosti 

(5 jednoduchých kategórií).  Nezaradených do vyšších kategórií ostalo 5 kategórií: dokončiť 

školu – podpora partnera,  „verejné tajomstvá“ v zariadení, strata podporujúcich osôb, strata 

matky, rodiny, na všetko je sama, separácia, pohľad do seba a minulosti. V nasledujúcej 

analýze prezentujeme len tie situácie, v ktorých je uvedené, resp. naznačené nejaké 

východisko, lebo len tie smerujú k nejakej forme reziliencie.    

 

Výsledky 

V analýze výsledkov  sme dospeli k dvom sumarizujúcim kategóriám ťažkých 

životných situácii: prechody z jedného prostredia do druhého a anticipácie budúcnosti. 

Z týchto kategórií uvádzame len tie, v ktorých bolo uvedené, resp. naznačené nejaké 

východisko, t.j. ktoré naznačovali zvládanie, resp. pozitívny vývoj, t.j. nejakú formu 

reziliencie.  Uvádzame tiež jednu situáciu mimo týchto dvoch sumarizujúcich kategórií, ktorá 

tiež naznačuje pozitívny vývoj.   

 

Prechody s východiskom 

Do tejto kategórie sme zaradili najviac situácií. Zaradili sme tu aj situácie, ktoré 

neobsahovali  bezprostredné pozitívne východisko, ale bola v nich vyjadrená istá perspektíva.  
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Vyskytli sa tu najmä situácie príchodu do zariadenia, v menšej miere prechodu z jednej školy 

na druhú, príchodu z prázdnin do zariadenia a odchodu zo zariadenia.   

1. Odlúčenie od rodiny – po dlhšom čase je to automatický zvyk 

2. Odlúčenie – pozerať sa do budúcnosti 

3. Odchod zo zlého vzťahu (s matkou) – pomoc so strany vychovávateľov 

4. Príchod do inštitúcie – zvyknutie si na pravidlá inštitúcie 

5. Príchod do inštitúcie, z vystrájania a dezorientácie – prvotné absolútne prispôsobenie – 

teraz žijem 

6. Šok z nového – pomoc rovesníkov 

7. Príchod z dobrej situácie, tiež šok – vychodenie si chodníčkov  

8. Príchod – nejako vydržať (a zobrať to ako odstrašujúci príklad) 

9. Príchod, nevnímanie, že je v RS – potom, skúsim to 

10. Prechod z jednej školy na druhú – pomoc sestry 

11. Príchod z prázdnin, do kolektívu rovnakých - - - odžívanie (do dátumu odchodu) 

Ilustrácia: 

I  Alebo možno také, že kedy Ti tu bolo tak najhoršie? 

MD   Najhoršie... Neviem.. Vtedy možno keď začnem rozmýšľať, že mi chýba mama alebo 

tak. Alebo rodina, že by som chcela byť doma.. 

I  A to býva často? 

MD  Ja som asi už skôr zvyknutá, že žijem v domove, je mi 19, takže od piatich rokov. Takže 

ja to beriem tak akože automaticky, proste je to tak a najviac mi je ľúto, keď som doma na 

prázdniny a som tu a nechcem proste. Chcem byť doma.. 

(MD, DeD východné Slovensko; 87:94)
3
 

 

Anticipácie budúcnosti s východiskom 

Do tejto  kategórie sme zaradili nasledujúce situácie:  

1. Anticipácia ťažkého – postavenie sa na vlastné nohy 

2. Anticipácia pokračovania zlých príbehov – možno pomoc sestry 

3. Anticipácia ťažkého, strach z odchodu, pohľad do budúcnosti – nájsť si čo chcem 

Ilustrácia: 

MD: Bojím sa tohto, teraz, čo sa týka pôrodu a že to nezvládnem. Bojím sa, že moje malé 

                                                           
3
 Vo výsledkovej časti používame skratky: MD: mladý dospelý, DeD: detský domov, RC: reedukačné centrum; 

RS: rezidenciálna starostlivosť  
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dopadne tak ako ja, s mojimi rodičmi. To sa týka z mojej stránky, nie z jeho. Že sa úplne 

zrútim, že mi úplne šibne a bojím sa, že teraz sme zadobre a keď vyjdem odtiaľto von, tak sa 

budeme vkuse hádať. Že nebudeme sa vedieť dohodnúť...  

I: A myslíte si, že vám v tom môže niekto pomôcť, alebo trošku predísť? 

MD: Sestra. Ja si ju aj preto beriem, lebo ona má viac skúseností, čo ja týka aj s malými 

deťmi a takto. 

(MD, stredné Slovensko, DeD; 225:229)    

 

Dokončiť školu – podpora partnera 

Ilustrácia: 

I: A je niečo, čo je teraz v tvojom živote také ťažké, alebo náročné? 

MD: Áno, škola. 

I: A ako to zvládaš? 

MD: Ako zvládam školu? Tak prechádzam, je to ťažké, ale tak, budem musieť.  

I: A čo ti v tom pomáha, alebo niekto ti v tom pomáha?  

MD: Tak ja neviem, priateľ mi hovorí stále, že, lebo on už má ako školu, vlastne strednú, 

tak stále mi hovorí, že choď do školy a ja neviem čo. Ako ja nemám problém ísť do školy a 

vydržať to tam, ale proste, najradšej by som tam nešla. Ale ako viem, že školu potrebujem a 

pôjdem tam, lebo po prvé by som mala zle z domova a to mi za to nestojí, lebo všetci by sa tu 

vzbúrili a to fakt ne. To radšej tam odtrpím tých šesť hodín. (úsmev) 

(MD, DeD, Západné Slovensko; 213:224 

 

Závery a diskusia  

Výsledky predchádzajúceho výskumu reziliencie v slovenských podmienkach 

rezidenciálnej starostlivosti ukázali (Kuruc, 2009), že reziliencia zrejme nevzniká 

automaticky v podmienkach kde sa dá predpokladať zvýšená záťaž, stres a pod.  Niektorí  

mladí dospelí, ktorí sa zúčastnili nášho empirického  výskumu nevedeli nájsť východisko 

z ťažkej životnej situácie, resp. čeliac takejto situácii zažili, alebo predpokladali regres. Je 

však pravdou, že väčšina z nich našla aspoň aké také východisko, vysporiadanie sa 

s problémom.  Toto vysporiadanie však zvyčajne prebehlo ako zvyknutie si na pravidlá a na 

chod inštitúcie, resp. ako pasívne odžívanie času, ktorý zostáva do odchodu zo zariadenia. 

Len u niektorých účastníkov výskumu došlo k druhej fáze vlastnej emancipácie, vychodenia si 

chodníčkov a žitie v rámci vytvorených rovesníckych vzťahov. Len tieto prípady by bolo 
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možné zaradiť do kategórie reziliencie, ktorá je vymedzená ako   pozitívny vývin 

a prosperovanie v podmienkach stresu (Liebenberg, Ungar, 2009). 

Predchádzajúca analýza ukázala výraznú napojenosť reziliencie na kvalitu prostredia 

a spokojnosť mladých ľudí s ňou (Lukšík a kol. 2014).  V tejto empirickej štúdii sa ukázalo, 

že mladí ľudia zvládajú ťažké životné situácie jednak z tzv. vlastných zdrojov: vydržať, 

vychodenie chodníčkov, skúsiť to, nájsť to, čo chcem  ale rovnako aj za podpory blízkych 

osôb: vychovávatelia, súrodenci, rovesníci. Sociálne prostredie, tak ako to predpokladajú 

kontextuálne vymedzenia reziliencie,  zohráva v zvládaní ťažkých životných situácii 

významnú úlohu. Podľa Holdenovej (2009) je práve vytvorenie blízkeho vzťahu, attachmentu 

podmienkou naštartovania zvládacích stratégií.  

Výskumné zistenia ukázali, že ťažkými životnými  situáciami sú pre mladých ľudí 

zmeny v ich živote.  Poukázali na procesný charakter zvládania a reziliencie. Prechody 

z jedného prostredia do iného (najmä ak sa tak zásadne líšia, ako je to v prípade domova 

a inštitúcie) sa ukazujú byť rizikové pre ďalšie prosperovanie detí, resp. mladých ľudí. 

V tomto prechode je zrejme dôležité, či sa po fáze automatického, alebo aj problémového 

privyknutia sa naštartuje ďalšia fáza, v ktorej sa rozvíjajú sociálne väzby a následná  

nezávislosť (agency), zvládacie stratégie a autenticita dieťaťa, resp. mladého človeka.    

Časová dimenzia zvládania ťažkej životnej situácie sa ukazuje byť významná. U tejto 

špecifickej skupiny mladých ľudí, ktorí sú pred odchodom zo zariadenia, ide tak 

o retrospektívne zhodnotenie toho čo viedlo k rezidenciálnej starostlivosti a najmä to, ako 

prebehol prechod z domáceho do inštitucionálneho prostredia. Ide však aj o prospektívny 

problém vysporiadania sa so svojou budúcnosťou.   

Napriek tomu, že naša operacionalizácia  reziliencie ako ťažká životná situácia 

s východiskom je len pracovná a zaslúžila by si ďalšie rozšírenie, napr. o ďalší individuálny 

ako aj sociálny a inštitucionálny kontext, pokúsime sa o niektoré predbežné závery týkajúce 

sa rezidenciálnej reziliencie. Rezidenciálna reziliencia sa zrejme viaže na životné zlomy, resp. 

ťažké prechody z jedného prostredia do druhého. Deti, resp. mladí ľudia, ktorí strávia istý čas 

v rezidenciálnej starostlivosti, prežívajú dva takéto zlomy: príchod a odchod zo zariadenia. 

Oba zlomy predstavujú stresujúcu a rizikovú situáciu, ktorá zvyčajne naštartuje nejaké 

obranné, sebazáchovné a v niektorých prípadoch aj sebarozvíjajúce procesy. Prítomnosť 

blízkych osôb napomáha zvládať tieto prechody.  Rozvinutie sebarozvíjajúcich procesov 

závisí od  viacerých aspektov prostredia (Lukšík a kol, 2014).  Záťaž z prechodu je zrejme 

daná rozdielnosťou prostredí medzi ktorými dochádza k prechodu. Prvý prechod je 

zvyčajne  prechodom z neoficiálnej deviantnej kultúry s charakteristikami kmeňového 
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spolužitia  do oficiálnej inštitucionálnej kultúry zameranej na kontrolu, sebakontrolu 

a individuálny sebarozvoj (Lukšík, Lukšíková, nepubl.). Druhý prechod z inštitúcie do 

dospelého sveta  by nemusel byť tak náročný ako ten prvý,  ak by však mladí ľudia prijali 

princípy fungovania inštitucionálnej kultúry, čo sa v mnohých prípadoch nestáva.   

Zdá sa, že systematické štúdium komunít mladých ľudí a inštitucionálnej kultúry môže 

pomôcť  lepšie pochopiť procesy reziliencie a navrhnúť zmeny životných podmienok, ktoré 

umožnia ľuďom na lokálnej úrovni kontrolovať svoje životy a vylepšovať podmienky v ich 

komunitách (Trickett, 2009).  
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Virtuálne komunity? Niekoľko príkladov z off/online aktivít Slovákov a Sloveniek 
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4
 

 

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. 

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava 

 

Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. 

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava 

 

Abstract: The paper presents the results of two studies concerning two different contexts of 

community building in Slovak migrants. In the first study, we investigated whether and how 

the organizations of Slovak migrants in Dublin create off/online spaces for (national) 

identities practicing and community constructing. The data suggest that these organizations 

have identity and community building potential and that national belonging remains 

a significant self-definition framework. In the second study, we investigated social capital and 

new media use in Slovak migrants in the UK. Our data suggest that the latter: 1) use new 

media to maintain already existing social capital, while new ties are formed mainly in face-to-

face contact; 2) they barely know of and rarely participate in off/online activities organized by 

Slovak community organizations. Finally, we discuss different conditions for migrant 

communities‘ construction in both countries, and the role of new media in social capital 

building by transnational migrants.  

Key words: transnational migration, Slovakia, Ireland, UK, new media, national identity, 

social capital   

 

Abstrakt: Príspevok prezentuje výsledky dvoch výskumov o dvoch odlišných kontextoch 

budovania komunity u slovenských migrantov a migrantiek. Po prvé, u Slovákov a Sloveniek 

v Dubline sme skúmali, či a ako migrantské organizácie vytvárajú off/online priestory pre 

praktizovanie (národných) identít a budovanie komunity. Dáta naznačujú identito- aj 

komunitotvorný potenciál, pričom národná príslušnosť ostáva významným rámcom pre 

sebadefiníciu. Po druhé sme skúmali sociálny kapitál a vplyv nových médií u Slovákov a 

Sloveniek vo Veľkej Británii. Dáta naznačujú, že 1) používajú nové médiá skôr na 

                                                           
4
 Vznik tohto textu bol podporený z grantu VEGA č. 2/0144/12 “Nové médiá ako nástroj rozvoja demokracie? 

Zmapovanie súčasného stavu a potenciálu občianskej participácie online na Slovensku.“ 
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udržiavanie už získaného sociálneho kapitálu, kým nové kontakty sú získavané hlavne 

osobne; 2) len málo poznajú a využívajú off/online aktivity organizované slovenskými 

komunitnými organizáciami. V závere diskutujeme odlišné podmienky pre konštruovanie 

migrantských komunít v skúmaných krajinách a úlohu nových médií v budovaní sociálneho 

kapitálu transnacionálnych migrantov. 

Kľúčové slová: transnacionálna migrácia, Slovensko, Írsko, Veľká Británia, nové médiá, 

identita, sociálny kapitál 

 

Úvod 

Slovenskí migranti a migrantky v súčasnosti vďaka novým komunikačným 

technológiám a dopravnej infraštruktúre môžu udržiavať intenzívny kontakt  s ľuďmi aj 

inštitúciami v krajine pôvodu, a tým fungovať takmer súčasne v dvoch štátoch. Takáto 

migrácia sa označuje ako transnacionálna (Glick Schiller, Bash, Blanc Szanton, 1995) a je pre 

ňu charakteristické, že vzťahy s kolektivitami, fungujúce na diaľku, môžu byť silnejšie než 

identity zakotvené v konkrétnych ohraničených priestoroch (Lewitt, Waters, 2002, in Deaux, 

2006).  

So vznikom Facebooku a iných sociálnych sietí sa obnovil záujem o to, ako migranti a 

migrantky používajú informačné a komunikačné technológie a, najmä, do akej miery tieto 

facilitujú migráciu a integráciu do hostiteľskej spoločnosti (McGregor & Siegel, 2013). V 

tomto texte sa zameriame na tzv. nové médiá, pod ktorými rozumieme tak digitálne 

technológie uľahčujúce súkromnú komunikáciu (Skype, mobilné aplikácie) ako aj sociálne 

médiá, ktoré sú postavené na webe 2.0 a umožňujú vytváranie a výmenu užívateľsky 

generovaného obsahu (Kaplan, Haenlein, 2010). Nové médiá pritom nie sú len 

komunikačnými kanálmi, ale majú potenciál transformovať migrantské komunity a znižovať 

prah pre migráciu (Dekker, Engbersen, 2012).  

V tomto kontexte sa často pracuje s konceptom sociálneho kapitálu (Putnam, 2007): 

spájajúci sociálny kapitál posilňuje kolektívne väzby v rámci jednej skupiny migrantov (napr. 

Slovákov a Sloveniek v Írsku) a premosťujúci sociálny kapitál prepája rôzne skupiny (napr. 

migrantov a tých, ktorí zostali v domovskej krajine). Kým prvá vlna internetových aplikácií 

pomáhala budovať premosťujúci sociálny kapitál, druhá vlna navyše posilňuje komunity tým, 

že prispieva k budovaniu spájajúceho sociálneho kapitálu (Komito, 2011).  

Možno predpokladať, že sociálny kapitál migrantov súvisí aj s ich sociálnou identitou 

(Deaux, 2006). Identitám možno v ich komplexnosti najlepšie porozumieť cez to, ako ich 

ľudia rutinne praktizujú (Reicher, Hopkins, 2001). Praktizovaním národnej identity v tomto 
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texte rozumieme používanie slovenského jazyka, zdieľanie a odovzdávanie tradícií, prípravu 

a konzumovanie tradičných slovenských jedál, sledovanie politického a kultúrneho diania 

v krajine pôvodu, resp. zapájanie sa doň, a pod.  

V nasledujúcom texte sa zameriame na dva prípady slovenských migrantov a 

migrantiek: (1) v Írsku a (2) vo Veľkej Británii a na to, či a ako používanie nových médií 

vplýva na konštruovanie migrantského predstavovaného spoločenstva (Anderson, 1991) 

v týchto dvoch krajinách. 

 

Slovenská “komunita” v Írsku a vo Veľkej Británii: základné informácie  

Írsko a Veľká Británia otvorili svoj pracovný trh občanom 10 “nových” členských 

krajín EÚ hneď po jej rozšírení v roku 2004. Kým v roku 2004 vo Veľkej Británii žilo len 8 

000 Slovákov a Sloveniek, v roku 2010 ich bolo až 51 000.
5
 V Británii existuje veľké 

množstvo migrantských komunitných organizácií, pričom niektoré z nich boli vytvorené ešte 

pred rokom 2004 (viac in Lášticová, 2014). Okrem webstránok týchto organizácií tu existujú 

aj iné stránky, zvyčajne „česko-slovenské“.
6
 Ponúkajú rôzne praktické informácie, vrátane 

pracovných inzerátov či možností ubytovania. Najväčšou z nich je www.pohyby.co.uk, 

webová komunita s asi 30 000 členmi, vytvorená v roku 2004. Najväčšia stránka na 

Facebooku, „Češi a Slováci v UK“,
7
 má v čase písania tohto textu skoro 36 000 „lajkov“. 

Podľa údajov Írskeho centrálneho štatistického úradu až 10 801 Slovákov a Sloveniek v 

poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 deklarovalo, že dlhodobo žijú v Írsku, čo 

znamená vyše 33%-ný nárast oproti roku 2006.
8
 Najvyššia koncentrácia Sloveniek a Slovákov 

je v  Dubline, druhá najväčšia v Corku. Na ich vybrané aktivity a webové domény sa 

špecifickejšie zameriame v časti 4.1. 

 

 

                                                           
5
 http://profesia.pravda.sk/ludske-zdroje/clanok/17736-slovaci-su-najrychlejsie-rastucou-narodnostou-v-britanii, 

otvorené 05/05/2014. 

6
  Slovenské centrum Londýn v apríli 2012 uvádza zoznam viac než 50 webových stránok alebo facebookových 

skupín, venovaných špecificky slovenským a českým migrantom: 

http://www.slovenskecentrum.sk/sk/page/38/adresar---slovaci-v-anglicku, otvorené 15/06/ 2014. 

7
 https://www.facebook.com/czechoslovakia.uk 

8
 Získané 12. 5. 2012 z http://www.cso.ie/en/media/csoiecensus/documents/census2011pdr/ Commentary%20 

Usual%20Res%20Migration%20etc.pdf 
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Metódy a participanti 

Vo výskume migrantov v Írsku boli použité nasledovné metódy: (1) analýza médií 

(časopis Slovak in Ireland, rôzne webové a facebookovské stránky venované Slovákom 

v Írsku, zmienky o Slovákoch v Írsku v slovenských médiách), ktoré sme sledovali od júna 

2009 do júna 2013; (2) pološtruktúrované rozhovory s lídrami komunity slovenských 

migrantov (N=7); (3) krátkodobé zúčastnené pozorovanie v trvaní 1 týždňa v Dubline (2009). 

V pilotnom výskume migrantov vo Veľkej Británii sme: (1) analyzovali najnavštevovanejšiu 

facebookovskú stránku „Češi a Slováci v UK“; (2) zrealizovali 5 pološtruktúrovaných 

rozhovorov so Slovákmi a Slovenkami, ktorí žijú alebo nedávno žili v Británii a (3) 

prostredníctvom Facebooku sme, v marci 2014, administrovali štruktúrovaný dotazník 

(N=31).
9
   

 

Výsledky 

1 Slováci a Slovenky v Írsku  

1.1 Slovak Online ako príklad úspešných komunitotvorných aktivít 

Firma Slovak Online prevádzkuje kamenný aj internetový obchod so slovenskými 

potravinami Slovak Point, ako aj ďalšie služby – prepravu tovaru medzi Írskom 

a Slovenskom, inzertnú webstránku a založili tiež časopis Slovak in Ireland, na ktorý sa 

zameriame v nasledujúcom texte. Svoju misiu na Facebooku tvorcovia časopisu 

charakterizujú ako komunitotvornú: „Integrovať slovenskú komunitu žijúcu v Írsku, a zároveň 

sa snažiť o integrovanie slovenskej komunity do medzinárodného spoločenstva ľudí, ktorí žijú 

v Írsku. Spájať slovenskú komunitu žijúcu v Írsku a prezentovať našu kultúru a úspešných 

Slovákov.“
10

 Ide im teda o posilňovanie spájajúceho aj premosťujúceho sociálneho kapitálu. 

Časopis v tlačenej podobe vychádzal, zväčša ako dvojmesačník, v rokoch 2008-2013, 

s rozsahom okolo 60 strán a v priemernom náklade cca 3000 kusov. Články boli dostupné aj 

na webstránke www.slovakinireland.ie
 
a redakcia fungovala na dobrovoľníckej báze. Každé 

číslo časopisu obsahovalo podrobné informácie o určitej téme, napr. zdravotníctve, daniach či 

pôrodoch na Slovensku a v Írsku. Ďalšou stabilnou časťou bývala reportáž z určitej írskej 

lokality o tamojších Slovákoch a Slovenkách. Reportáže a rozhovory sa zameriavali často na 

tých, ktorí sa v Írsku úspešne presadili, a ktorých príbehy môžu mať nielen informačnú, ale aj 

                                                           
9
 Identity participantov boli pre účely tohto textu anonymizované. Rozhovory aj dotazník boli zrealizované ako 

súčasť diplomovej práce Jozefa Vrabca, študenta ÚAP FSEV UK (Vrabec, 2014). 

10
 Otvorené 14. 11. 2014 z www.facebook.com/slovakinireland/info. 
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motivačnú úlohu. Príbehy o iných členoch a členkách národne definovanej členskej skupiny 

sú doležité aj z hľadiska vytvárania predstavovaného spoločenstva (Anderson, 1991) 

slovenských migrantov, pretože prispievajú k budovaniu pocitu spolupatričnosti aj medzi 

ľuďmi, ktorí sa nevyhnutne nemusia stretávať tvárou v tvár, ale vedia o sebe napr. vďaka 

rôznym médiám. Od roku 2014 sa časopis presunul do nízkonákladovej online podoby 

(www.slovakinireland.ie), pričom rovnomenná stránka na Facebooku má v čase písania tohto 

textu vyše 3200 „lajkov“ a aktualizuje sa pravidelnejšie ako webstránka.  

V roku 2011 bol z iniciatívy majiteľov Slovak Online otvorený aj slovenský dom 

v Dubline – Slovak in Ireland House, ktorý ponúkal ďalší verejný priestor, kde sa rôzne 

skupiny slovenských migrantov (napr. fotografický klub, rodiny s deťmi) mohli stretávať, 

informovať, alebo vzdelávať, a to bez ohľadu na vek či vierovyznanie. Bolo tu sídlo redakcie 

časopisu, kinoklub pravidlne premietajúci slovenské filmy a knižnica kníh v slovenčine. Po 

dvoch rokoch však kvôli nedostatku finančných prostredkov zanikol.  

 

1.2 Diskurzívne aj nediskurzívne budovanie komunity 

  Fungovanie obchodu, časopisu, ale aj iných komunitných aktivít zároveň otvára reálne 

či virtuálne priestory pre praktizovanie národnej identity v každodennom živote Sloveniek 

a Slovákov v Írsku. Rabikowska a Burrell (2009) v štúdii o poľských obchodoch v Británii 

hovoria o ich úlohe ako verejných priestorov, ktoré sú markermi etnickej kultúry smerom 

dovnútra migrantskej komunity, aj navonok. Slovak Point úlohu takéhoto verejného priestoru 

napĺňa ukážkovo: okrem toho, že aj Írom a Írkam umožňuje oboznámiť sa so slovenskou 

kuchyňou či (najmä ľudovou) kultúrou prostredníctvom rôznych výrobkov, je tiež 

podporovateľom komunitných aktivít (folklórneho súboru, vzdelávacieho centra a kresťanskej 

komunity). Ďalšie priestory sa orientujú na skupiny migrantov a migrantiek so špecifickými 

záujmami a potrebami: kresťania sa stretávajú na omšiach v slovenskom jazyku, deťom je 

zasa určené Vzdelávacie centrum pre slovenské deti, ktorého explicitným zámerom je aj 

udržiavanie slovenských tradícií a kultúrnej identity, či rodičovské centrum Obláčik. 

V utváraní komunity v zmysle predstavovaného spoločenstva (Anderson, 1991) však aj v 

súčasnosti zohráva dôležitú úlohu časopis Slovak in Ireland a s ním presieťované webové 

domény, hlavne stránka na Facebooku. 

Aj v diskurze rôznych aktérov, reprezentujúcich záujmy Slovákov a Sloveniek v Írsku, 

je prítomný dôraz na komunitu, definovanú zväčša etnicky, pričom sa personifikuje, 

homogenizuje a pripisujú sa jej isté esenciálne vlastnosti, je napr. „mladá, živá, aktívna 
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a dynamická, s vyhranene pozitívnym vzťahom k Slovensku“.
11

 Dôraz na existenciu komunity 

u samotných migrantských lídrov a líderiek má diskurzívne nielen komunitotvorný vplyv, ale 

zároveň má aj strategický význam, keďže existencia komunity s jasne definovanými 

potrebami a cieľmi funguje ako legitimizácia a zvyšovanie prestíže projektov jednotlivých 

aktérov zoči voči írskym i slovenským inštitúciám. Treba však zdôrazniť, že pre samotných 

migrantov a migrantky je príslušnosť k Slovákom a Slovenkám naozaj kategóriou praxe 

(Brubaker, 1996). Súvisí to predovšetkým s napĺňaním pragmatických potrieb, ako napríklad 

zdieľanie informácií medzi tými, ktorých spája spoločný jazyk, či trávenie voľného času 

s tými, s ktorými majú spoločný kultúrny background.  

 

2 Slováci a Slovenky vo Veľkej Británii: nové médiá a sociálny kapitál 

Obsahová analýza ukázala, že facebookovská stránka „Češi a Slováci v UK“ sa 

používa najmä na zdieľanie emocionálnych obsahov (najčastejšie aj „najlajkovanejšie“ sú 

romantické fotografie anglických krajiniek), a len v menšej miere na budovanie komunity či 

zdieľanie praktických informácií (ubytovanie, práca, informácie o rôznych podujatiach). 

Stránka sa navyše zameriava na širokú cieľovú skupinu z celej Británie a dominuje tu 

zdieľaný, nie originálny obsah. Je teda otázne, aký je jej komunitotvorný potenciál (viac in 

Lášticová, 2014). 

Dotazníkové dáta naznačujú, že kým Skype a Facebook sa používa najmä na 

udržiavanie už existujúcich silných sociálnych väzieb na Slovensku, na budovanie 

a udržiavanie sociálneho kapitálu v Británii sa využíva najmä osobný kontakt a mobily. 

Participanti a participantky tiež uvádzali relatívne silnú mieru spájajúceho sociálneho 

kapitálu, ktorý je založený predovšetkým (ale nie výlučne) na kontaktoch s inými 

slovenskými migrantmi a migrantkami. Nové médiá však nefacilitujú budovanie tohto 

sociálneho kapitálu ešte pred samotnou migráciou, ale dominuje osobný kontakt až po 

príchode do Británie. Vyše 90% participantov uviedlo, že nepoznajú nijaké slovenské 

migrantské organizácie v Británii, a len približne tretina z nich sa v minulosti zúčastnila 

podujatí organizovaných slovenskou komunitou, o ktorých sa dozvedela predovšetkým z 

nových médií (Lášticová, 2014): „Viem, že existuje slovenská komunita, ale nikdy som tam 

nebola. Ale počula som, že majú raz do mesiaca nejaké slovenské párty. To znamená, že sa 

                                                           
11

 http://www.slovakinireland.ie/index.php/component/content/article/52-akualne/788-dusan-matulay-

velvyslanec-sr-v-irsku-interview, otvorené 23. 3. 2013. Porov. http://www.slovakinireland.ie/index.php/vydania-

roku-2009/auto-v-irsku/136-roman-buek-qkomunita-v-irsku-je-mlada-dynamicka-a-aktivnaq, otvorené 6. 7. 

2012 
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tam hrá slovenská alebo česká hudba. (…) Ale mám pár Slovákov kamarátov a s tými sa 

stretávame privátne. (Zuzana, 30, zdravotná sestra, 9 rokov v Anglicku). 

V rozhovoroch sa o nových mediách vo všeobecnosti hovorí ako o spôsobe, ako si 

navodiť pocit domova: „Dnes vám všetky tieto veci dávajú pocit, že ste stále doma” (Igor, 

muž, 21, študent, 3 roky v Škótsku). Kým rozdiel medzi „vtedy“ a „teraz“ je obrovský, 

rozdiel medzi „tu“ a „tam“ sa vďaka novým médiám zmenšuje: „Pred 12 rokmi, keď som sa 

odsťahovala zo Slovenska, som nemala ani mobil, ani internet, tak sme si bežne posielali 

pohľadnice alebo listy. (…) To som každú nedeľu sedela a písala a písala... A som sa veľmi 

tešila, že nejaký prišiel späť. (I: A ako sa to zmenilo za tie roky?) Teraz je to ľahké, je Skype, 

každý má internet alebo notebook a celé hodiny sa rozprávame o tom, aký je život tu alebo 

tam. Takže necítime nijaký rozdiel, že nie som tu alebo tam” (Zuzana, 30, zdravotná sestra, 9 

rokov v Anglicku).  

Oproti tomu iná participantka hovorí o narastaní rozdielu medzi „tu“ a „tam“ aj 

napriek používaniu nových médií, keďže so známymi na Slovensku už stratila spoločné 

záujmy. „Facebook bol fajn, ale zistila som časom, že s ľuďmi zo Slovenska už nemám moc 

spoločného, každý máme svoj život tým, že oni sú na Slovensku a ja som v Anglicku (...). Tam 

som dosť prestala chodiť. No, už keď som s niekým udržiavala kontakt, keď som prišla na 

Slovensko, mohli sme sa osobne stretnúť... “ (Viera, 28, pracuje v hoteli, 5 rokov v Anglicku). 

Kým niektorí participanti a participantky predpokladajú, že vďaka novým médiám sú 

slovenskí migranti zosieťovanejší ako v minulosti, iní si myslia, že existujú rôzne kategórie 

migrantov s rozličnými očakávaniami od pobytu v Británii, s inými potrebami budovania 

sociálneho kapitálu a teda aj s rôznou mierou angažovanosti v komunitnom živote a rôznou 

mierou záujmu o webové obsahy, venované špecificky Slovákom a Slovenkám v Británii. 

Študenti boli opakovane označovaní za špecifickú kategóriu, ktorá svoje sociálne siete 

nevyhľadáva na základe zdieľanej etnickej príslušnosti (viac in Lášticová, 2014).  

 

Záver 

Participanti a participantky výskumu vo Veľkej Británii mali len málo informácií 

o komunitných aktivitách realizovaných slovenskými migrantskými organizáciami, pričom sa 

o nich dozvedali dominantne cez nové médiá. Zásadným rozdielom medzi situáciou v Británii 

a v Írsku je to, že počet slovenských migrantských organizácií, ako aj geografické rozptýlenie 

slovenskej migrantskej „komunity“ je v Británii podstatne vyššie. To podstatne sťažuje 

vytváranie „offline“ sociálnych sietí (Lášticová, Petrjánošová, 2013). Oproti tomu v Írsku sa 

migrantský život, v čase nášho výskumu, koncentroval najmä okolo dublinského obchodu 
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Slovakpoint a jeho projektov, ktoré majú nielen komerčný, ale aj identito- a komunitotvorný 

potenciál (Petrjánošová, Lášticová, 2010). Ďalej, kým v Írsku existuje menej webových 

domén venovaných slovenským migrantom a sú navzájom poprepájané, vo Veľkej Británii 

funguje väčšie množstvo relatívne nezávislých domén. To znamená, že v Británii nemožno 

hovoriť o jednom dominantnom priestore (fyzickom alebo virtuálnom), okolo ktorého by sa 

mohlo konštruovať predstavované spoločenstvo slovenských migrantov a migrantiek 

(Petrjánošová, Lášticová, 2010). V Írsku bol však, minimálne vo virtuálnom zmysle, cieľ 

„spájať slovenskú komunitu“ naplnený.  

Na záver možno konštatovať, že aktivity migrantských organizácii či angažovaných 

jednotlivcov, organizované off/online, v aktuálnom transnacionálnom kontexte otvárajú nové 

priestory pre praktizovanie národnej identity a pomáhajú tak budovať sociálny kapitál a 

spoluvytvárať slovenskú migrantskú komunitu. Možno však argumentovať, že migrantskí 

lídri a líderky súčasne koncept komunity strategicky využívajú pre politické legitimizovanie 

svojich snažení. Naše dáta zároveň potvrdzujú zistenia iných autorov (Dekker, Engbersen, 

2012), že nové médiá nie sú len novými komunikačnými kanálmi, ale zároveň do istej miery 

a za istých okolností (viac in Lášticová, Petrjánošová, 2013) aj transformujú migrantské 

sociálne siete a komunity. Kľúčovým faktorom v týchto procesoch je však existencia 

aktívnych jednotlivcov − lídrov, ktorí sa dlhodobo, systematicky a prostredníctvom rôznych 

nástrojov venujú budovaniu migrantských komunít (Petrjánošová, Lášticová, 2010). 
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participáciu na lokálnej úrovni
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Abstract: The so called new media are, in comparison to traditional mass media, based on 

multidirectional information flows and interactivity. This is considered to be the important 

precondition of their potential for strengthening democracy and stimulating civic 

participation. How are the new media used by civic activists and associations? What 

communication strategies do they use to mobilize their target groups? This text brings case 

studies of several local associations with different missions and different target groups 

(Vnútroblok, Susedia na dvore, Kremnica nad Zlato), and shows how the creative use of 

online tools can result in social change online and offline. The text is based on the qualitative 

content analysis of interviews with representatives of 16 civic associations and of multimedia 

texts (websites of the civic associations, their Facebook pages, their blogs, etc.).  

Keywords: new media, Facebook, civic participation, civic associations, local communities  

 

Abstrakt: Tzv. nové médiá sú, v porovnaní s tradičnými masovými médiami, založené na 

mnohosmernom prúdení informácií a interaktivite, čo je predpokladom ich potenciálu pre 

posilňovanie demokracie a stimulovanie občianskej participácie. Ako teda nové média 

využívajú občianski aktivisti a združenia? Aké komunikačné stratégie používajú na 

mobilizovanie svojich cieľových skupín? Príspevok prezentuje prípadové štúdie niekoľkých 

lokálnych združení s rozličnou misiou a cieľovými skupinami (Vnútroblok, Susedia na dvore, 

Kremnica nad Zlato) a ukazuje ako kreatívne používanie online nástrojov môže viesť k 

sociálnej zmene v online aj offline priestore. Vychádzame pritom z obsahovej kvalitatívnej 

analýzy dát z rozhovorov s predstaviteľmi a predstaviteľkami 16 občianskych združení a z 

                                                           
12

 Tento text vznikol s podporou grantu VEGA 2/0144/12 Nové médiá ako nástroj rozvoja demokracie? 

Zmapovanie súčasného stavu a potenciálu občianskej participácie online na Slovensku. 
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analýzy multimediálnych textov (webstránky občianskych združení, stránky na Facebooku, 

blogy, atď). 

Keywords: nové médiá, Facebook, občianska participácia, občianske združenia, lokálne 

komunity 

 

Úvod - občianska participácia online  

V tomto texte používame termín „občianska participácia“ v širšom než politickom 

zmysle slova, nemyslíme teda len aktivitu v politických stranách (alebo napr. politickú 

aktivitu občanov ako nezávislých poslancov), ani volebné správanie. Myslíme akúkoľvek 

občiansku aktivitu jednotlivcov, neoficiálnych iniciatív, občianskych združení, neziskových 

organizácií a pod., ktorí sú činní vo verejnom záujme, či už je táto činnosť zameraná na 

rozvoj komunity, na environmentálne alebo ľudskoprávne problémy, na vzdelávanie 

v občianskych otázkach alebo na filantropiu.  

 Problematika rozvoja a podpory občianskej participácie je dôležitou súčasťou teórií 

demokracie a výskumu demokracie v praxi aj v našich podmienkach. Stredobodom záujmu sú 

otázky ako: Ktoré skupiny obyvateľstva skôr participujú a ktoré nie? Aké sú nevyhnutné 

podmienky a naopak bariéry participácie? (pozri napr. Plichtová, 2010;  Bútorová - 

Gyárfášová, 2010).  

 Výskumná pozornosť bola tradične venovaná vplyvu "klasických" médií na občiansku 

participáciu, avšak v súčasnosti sme svedkami technologizácie každodenného života, v rámci 

ktorej sa čoraz viac presadzujú tzv. nové média (predovšetkým internet, ale aj mobilné 

telefóny a iné drobné osobné elektronické zariadenia s pripojením na internet). Tieto sa v 

kontraste k masmédiám vyznačujú mnohosmerným informačným tokom, sieťovými 

štruktúrami a interaktivitou (Štetka - Šmahel, 2009), čo môže byť predpokladom istého 

potenciálu pre posilnenie demokracie. O ich dôsledkoch pre komunity, participáciu a sociálny 

kapitál však existujú dva polarizované názory - mimoriadne pozitívne alebo negatívne 

očakávania v závislosti na tom, či ich autori a autorky konceptualizujú ako rozšírenie 

sociálneho priestoru, v ktorom možno konať (napr. Rheingold, 1993; McKenna - Bargh, 

1998), alebo ako konkurenciu a slabú náhradu tzv. reálnej interpersonálnej komunikácie 

a sociálnej interakcie "zoči-voči" (napr. Putnam, 2000; Nie, 2001).  

 V súčasnosti prevláda prvý názor, ktorý vyzdvihuje nové médiá v súvislosti s 

nebývalými možnosťami pre získavanie informácií aj participáciu. Na ich využívanie však 

treba mať k novým médiám a technológiám prístup (problém tzv. digitálnej nerovnosti, pozri 

napr. Rifkin, 2000) a navyše sú pre ich efektívne využívanie potrebné aj isté spôsobilosti (tzv. 
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digitálna gramotnosť). Môžeme teda očakávať skôr uľahčenie rozvoja občianskej gramotnosti 

vo všeobecnosti a zvýšenie podielu informovaných a aktívnych občanov? Dalo by sa to 

predpokladať napr. u mládeže a mladých dospelých, u ktorých je používanie nových 

technológií mimoriadne rozšírené, alebo u rôzne marginalizovaných skupín, pre ktoré je 

klasická participácia z rôznych dôvodov problematická. Alebo môžeme očakávať skôr 

prehĺbenie rozdielov medzi viac a menej vzdelanými, ekonomicky zabezpečenými a pod., čo 

sú známe problémy pri klasickej participácii?  

 Overiť aplikovateľnosť tézy o demokratizačnom potenciáli tzv. nových médií v 

kontexte SR a zároveň posúdiť mieru využitia predpokladaného pozitívneho potenciálu 

internetu (ako nového participačného prostredia) pre podporu a rozvoj občianskej participácie 

sú niektoré z cieľov výskumného projektu Nové médiá ako nástroj rozvoja demokracie? 

Zmapovanie súčasného stavu a potenciálu občianskej participácie online na Slovensku. V 

rámci projektu hľadáme odpovede na otázky ako: Ako funguje aktivizácia verejnosti 

prostredníctvom nových médií zo strany mimovládnych organizácií – MVO, občianskych 

združení – OZ, aj jednotlivých aktivistov? Aké komunikačné stratégie používajú na 

mobilizovanie svojich cieľových skupín? Tento príspevok ponúka prvé vhľady z ešte 

prebiehajúceho výskumu, so zameraním na lokálne komunity a lokálne pôsobiace združenia.   

 

Participanti/ky výskumu a analyzovaný materiál 

Zatiaľ sme analyzovali komunikačné stratégie, zámery a spokojnosť s efektivitou 

využívania nových médií u 16 občianskych združení a iniciatív, a to jednak na základe 

multimediálnych textov (webstránky OZ, ich stránky na Facebooku, blogy, mailingy atď., 

spolu cca. 200 textov) a jednak materiálu zo 16 pološtruktúrovaných rozhovorov s ich 

predstaviteľmi a predstaviteľkami (vedúce osoby, alebo osoby zodpovedné za prezentáciu 

a komunikáciu cez médiá, resp. špeciálne cez nové médiá). Snažili sme sa získať dáta z čo 

najpestrejšieho spektra organizácií a iniciatív, čo sa týka ich zamerania, veľkosti, cieľov aj 

lokálneho vs. národného alebo až medzinárodného pôsobenia. Ešte zbierame ďalší materiál, 

ale doteraz sa nám podarilo zahrnúť tri organizácie zamerané na advokáciu (Únia materských 

centier, Via Iuris, Kremnica nad zlato), tri na rozvíjanie komunity (Vnútroblok, Susedia na 

dvore, Susedská burza), tri watchdogové (Aliancia Fair Play, Bratislava otvorene, Peniaze do 

škôl), dve religiózne (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - ZKSM, Moja 

komunita), jednu zameranú na ľudské práva (Amnesty International Slovakia), jednu na 

vzdelávanie v občianskych otázkach (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS, 

o.z.), jednu na verejnú politiku (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť), jednu 
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environmentálnu (Zelená hliadka) a jednu filantropickú (Ďakujeme.sk). Čo sa týka veľkosti, 

napr. iniciatíva Peniaze do škôl je postavaná je jednom aktívnom človeku, naproti tomu 

Amnesty International Slovakia je súčasťou obrovskej medzinárodnej organizácie s miliónmi 

členov. Čo sa týka pôsobnosti, osem organizácií/iniciatív je národných, šesť lokálnych a dve 

medzinárodné.  

 Rozhovory s predstaviteľkami a predstaviteľmi občianskych združení a iniciatív aj 

zozbierané multimediálne texty sme podrobili kvalitatívnej obsahovej analýze.  

 V tomto texte sa zameriame špeciálne na lokálne združenia, ktoré majú síce rozličné 

misie aj cieľové skupiny, ale spája ich lokálne zameranie a ambícia pôsobiť komunitotvorne. 

Konkrétne stručne pojednáme o združeniach a iniciatívach Vnútroblok, Susedia na dvore a 

Kremnica nad Zlato.  

 

Vnútroblok 

Vnútroblok je podľa vlastných slov „experimentálna platforma zaoberajúca sa 

dynamikou sociálneho a fyzického priestoru v meste“ 

(https://www.facebook.com/Vnutroblok?fref=ts). Vznikla na konci roku 2011. V čase konania 

rozhovoru (2013) boli hlavnými hýbateľmi štyria mladí ľudia z Bratislavy, ktorí sa zaujímali 

o ne/využívanie verejného priestoru ako takého a dôsledky pre občiansku spoločnosť, a okolo 

nich voľné zoskupenie aktívnych občanov a občaniek, predovšetkým vďaka ich 

najznámejšiemu projektu Mobilná záhrada Sasinkova 21. Krédom iniciatívy je, že  „dobrý 

priestor je udržateľný, sociálne inkluzívny, dynamický a inovatívny a jeho tvorcovia sú 

emancipovanými občanmi, ktorí si uvedomujú rovnako demokratické slobody, ako aj k nim 

patriacu zodpovednosť“ (http://www.vnutroblok.sk/) a zároveň veria, že „zlepšenie kvality 

verejného priestoru prinesie zlepšenie kvality občianskej spoločnosti a naopak“ (ibid). Tento 

vysoký cieľ sa snažia dosiahnuť veľmi lokálnymi a veľmi konkrétnymi aktivitami, ktoré 

súvisia s citlivosťou pre vnímanie inkluzívnych a exkluzívnych využití verejného priestoru, 

nápadov na jeho lepšie využívanie a tiež odanonymňovaním susedských vzťahov, čo má 

samozrejme dôsledky pre lokálne komunity, keďže sa vytvára alebo privlastňuje fyzický 

priestor, kde sa nejaká komunita vôbec môže stretávať. Tak napríklad spomínaná Mobilná 

záhrada Sasinkova 21 je pôvodne prázdna prieluka, patriaca súkromnému majiteľovi, 

prerobená s jeho súhlasom na spoločne užívanú zeleninovú záhradu a zároveň miesto pre 

spoločné pikniky, oslavy a vôbec stretávanie sa ľudí z blízkeho okolia.  

 Hlavné dianie a žiadúca sociálna zmena, hlavne v zlepšení komunitného života, resp. 

až jeho znovuoživení, sa teda už udiala a ďalej deje v reálnom svete – offline, a na lokálnej 

https://www.facebook.com/Vnutroblok?fref=ts
http://www.vnutroblok.sk/
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úrovni. Komunikačné nástroje a kanály, ktoré iniciatíva používa, však zahŕňajú aj mnohé 

online aktivity: živú stránku na sociálnej sieti Facebook (aktuálne 1484 like-ov, existuje skoro 

od založenia iniciatívy), webovú stránku (www.vnutroblok.sk), pravidelný blog o všetkých 

aktivitách a novinkách (http://blog.vnutroblok.sk/), mailingy prihláseným odoberateľom. 

Tieto sú dôležité najmä pri zviditeľnovaní sa navonok, získavaní podpory verejnosti a 

uchádzaní sa o granty. Pri fungovaní na lokálnej úrovni sú nosné skôr offline komunikačné 

kanály – informačná nástenka na plote záhrady a samozrejme komunikácia tvárou v tvár, 

keďže cieľovou skupinou pre túto iniciatívu sú obyvatelia z blízkeho okolia.  

 

 

Obr. 1: Nevyužitý verejný priestor, okolo ktorého chodili ľahostajní alebo apatickí lokálni 

obyvatelia, zvyknutí chápať ako svoj priestor iba svoj vlastný domov (zdroj – fotografie 

Vnútrobloku zverejnené na ich FB stránke)  

 

Idea spoločných záhrad je momentálne v Bratislave už značne mediálne známa 

a populárna, vznikajú ďalšie komunitné projekty, či už vrámci všeobecne orientovaných 

lokálnych aktivít v rôznych častiach mesta, alebo špeciálne zamierených aktivít, napr. na 

základnej škole, kde sa zároveň v záhrade majú stretávať deti a bezdomovci z blízkeho 

nízkoprahového centra. 

http://www.vnutroblok.sk/
http://blog.vnutroblok.sk/
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Obr. 2: Spoločné pestovanie zeleniny, spoločné privlastňovanie si a pretváranie verejného 

priestoru lokálnymi obyvateľmi (zdroj – fotografie Vnútrobloku zverejnené na ich FB 

stránke)  

 

Susedia na dvore 

Susedia na dvore je voľné zoskupenie ľudí z panelákových domov okolo jedného 

vnútorného dvora v Bratislave (a z blízkeho okolia), ktorého cieľom je ozajstné susedstvo, 

teda fungujúca (malá) lokálna komunita:  „Chceme byť susedia, ktorí sa zdravia, a aj o sebe 

čosi vedia. Myslíme si, že by nás mali spájať pozitívne spoločné zážitky, a nie ochkanie nad 

preplneným kontajnerom.“ (https://www.facebook.com/susedianadvore/info). Zoskupenie 

vzniklo v roku 2010 a súčasne vznikla aj jeho stránka na sociálnej sieti Facebook. Hlavným 

hýbateľom je v princípe jeden mladý muž a voľne sa pridávajú ďalší/e podľa typu konkrétnej 

aktivity. Aktivít je mnoho a sú všetky viazané na lokalitu dvora alebo veľmi blízkeho okolia: 

„Náš dvor neustále provokujeme k novým metamorfózam. Už sme na ňom štrikovali, čítali 

knihy, vystavovali fotky, debatovali o bezďákoch, pozerali film i počúvali violončelo. A 

nabudúce skúsime zase niečo iné.“ (ibid). Niektoré aktivity sú úplne otvorené, môže prísť 

hocikto, kto sa o akcii dočítal, dopočul, uvidel ju z okna, alebo proste len išiel okolo (piknik 

https://www.facebook.com/susedianadvore/info
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na dvore, burzy, koncerty a pod.). Iné sú organizované ako polouzavreté, pravidelne sa 

stretávajúce skupiny, ako napríklad viaceré Book cluby, kde sa debatuje nad zaujímavými 

knihami. Keďže dvor zdieľa aj seniorské centrum a len o pár domov ďalej nedávno zriadili 

nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova, aktivity sú často explicitne inkluzívne 

a orientované na toleranciu odlišnosti a spoznávanie sa skupín, ktoré predtým spolu 

nekomunikovali, aj keď do istej miery zdieľali ten istý priestor.  

 Opäť sa teda žiadúca sociálna zmena, znovuzrodenie lokálnej susedskej komunity, 

udiala v reálnom svete – offline. Je však fascinujúce, ako veľmi v tomto prípade pomáhaju aj 

pri organizovaní  lokálnych aktivít online komunikačné nástroje a kanály, predovšetkým 

stránka na sociálnej sieti Facebook (aktuálne 1408 like-ov, existuje od založenia iniciatívy) 

a mailingy. V prípade Susedov na dvore sú dôležité nielen pri zviditeľnovaní sa navonok a  

uchádzaní sa o (maličké) granty, ale aj pri organizovaní samotných aktivít, pozývaní, 

dohadovaní rozdelenia úloh a pod. Letáčiky rozmiestnené na dverách blízkych domov 

a priamo na dvore asi tiež majú svoju cieľovú skupinu, ale vyzerá to, že spoločné aktivity v 

blízkom susedstve by buď nefungovali, alebo by sa aspoň nerozbehlo bez lacnej, rýchlej 

a nízkoprahovej online komunikácie.  

   

 

Obr. 3: Ľudia sa stretávajú na spoločnými silami zrevitalizovanom dvore (zdroj – fotografie 

Susedov na dvore zverejnené na ich FB stránke)  
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Kremnica nad zlato 

Občianske združenie Kremnica nad zlato bolo založené v roku 2006 „za účelom 

ochrany záujmov obyvateľov mesta pred negatívnymi environmentálnymi a predovšetkým 

socio-ekonomickými dôsledkami projektu povrchovej ťažby zlata“ 

(https://www.facebook.com/pages/Kremnica-nad-zlato-Kremnica-beyond-

gold/218099298262523?sk=info&tab=page_info). Hlavnými hýbateľmi je malá skupinka 

aktívnych občanov a občianok, ale celé OZ má 4700 členov. Ich aktivity spočívajú 

v informovaní o zámeroch súkromného investora a ich potenciálnych škodlivých dôsledkoch 

pre mesto, jeho životné prostredie aj majetok jeho obyvateľov, protestných akciách, 

organizovaní petícií aj benefičných koncertov proti ťažbe, jednaní s lokálnou samosprávou.   

 

 

Obr. 4: Obrázok využitý v záhlaví FB stránky občianskeho združenia Kremnica nad zlato 

(zdroj: FB stránka združenia) 

 

 Spoločný cieľ, ktorý má byť dosiahnutý (definitívne zakázanie povrchovej ťažby 

v Kremnici a okolí, resp. všeobecne na Slovensku) a zdieľané ohrozenie v opakovaných 

snahách ťažobných spoločností presadiť ťažbu, tu fungujú ako pojivo pre lokálnu komunitu 

obyvateľov mesta. Opäť, zmena sa teda má udiať vo svete offline. Komunikačné stratégie 

a kanály sú využívané, podobne ako v prípade vyššie opisovaných iniciatív, online aj offline, 

ale v prípade OZ Kremnica nad zlato má komunikácia offline najväčšiu prevahu, keďže 

cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta. Či už ide o zbieranie petícií, rozdávanie letákov 

a informovanie v uliciach mesta, diskusie s miestnymi úradmi, alebo protestné akcie, to 

všetko sa v malom meste organizuje tvárou v tvár. Stránku na sociálnej sieti Facebook 

(aktuálne 1781 like-ov, vznikla až v roku 2011) združenie využíva predovšetkým pre 

informovanie a komunikáciu navonok, vďaka čomu sa mu podarilo nielen rozšíriť povedomie 

https://www.facebook.com/pages/Kremnica-nad-zlato-Kremnica-beyond-gold/218099298262523?sk=info&tab=page_info
https://www.facebook.com/pages/Kremnica-nad-zlato-Kremnica-beyond-gold/218099298262523?sk=info&tab=page_info
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o environmentálnej hrozbe pre Kremnicu, ale aj zosieťovať sa s podobne postihnutými 

malými municipalitami na Slovensku aj v zahraničí. Na Slovensku tak napríklad vzníkla 

iniciatíva vyššieho rádu Podpoľanie nad zlato. 

 

Namiesto záveru 

Všetky združenia a iniciatívy, ktoré sme stručne predstavili v tomto texte, napriek ich 

lokálnemu charakteru intenzívne a efektívne využívajú nové médiá, predovšetkým stránku pre 

sociálne siete Facebook a mailingy. V najväčšej miere sa na online komunikačné kanály 

spolieha najmenšie iniciatíva – Susedia na dvore, kde nové médiá vďaka možnosti ľahko, 

lacno a rýchlo komunikovať nesporne uľahčujú organizovanie aktivít, ktoré tak často môže 

vychádzať od jedného človeka. Vnútroblok využíva na komunikáciu dovnútra – napr. 

s ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú na projekte Mobilnej záhrady Sasinkova 21 a sú často 

obyvateľmi z najbližších ulíc –  skôr komunikáciu tvárou v tvár, alebo klasickú nástenku, ale 

online kanály využíva predovšetkým pri budovaní širšieho povedomia o svojich aktivitách 

navonok, čo potom pomáha pri získavaní grantov. Najviac offline funguje OZ Kremnica nad 

zlato, ale aj ono potrebovalo nové médiá na získanie širšej podpory a hlavne partnerov z iných 

krajín ale s podobným problémom. 
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Používanie technológií vo vzdelávacom procese: úvahy, výsledky a možnosti skúmania 
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Abstrakt: Príspevok prezentuje výskumné projekty súvisiace s používaním digitálnych 

technológií v školskom procese. Približuje závery sledovania projektu „Notebook pre každého 

žiaka“ realizovaného na dvoch slovenských základných školách (zber dát v rokoch 2009, 

2010 a 2012), výsledky projektu „Planéta vedomostí“ (zber dát v roku 2011), a prvé výsledky 

sledovania prebiehajúceho projektu „Škola na dotyk“ (10 škôl v rámci Slovenska, zber dát 

2013-2014; a 12 škôl v Českej republike, zber dát 2014-2015) zameraného na používanie 

tabletov. Text kladie otázky vo vzťahu k metodologickým výzvam pri realizácii aplikovaného 

výskumu v školskom prostredí. Zameriava sa na limity experimentálneho dizajnu a otázku 

kritérií hodnotenia. 

Kľúčové slová: Technológie vo vzdelávaní, škola, tablety, aplikovaný výskum, metodológia 

výskumu 

 

Abstract: The paper presents research projects that explore the use of digital technologies in 

schools. Firstly, results of analyzing the impact of the „Notebook For Every Pupil“ project are 

presented; this project was implemented in two Slovak elementary schools (data collection in 

2009, 2010 and 2012). This is followed by results of analyzing perception of the „Planet of 

Knowledge“ project (data collection in 2011), and first results of the ongoing „School At 

Touch“ project (10 schools in Slovakia, data collected in 2013-2014; 12 schools in the Czech 

Republic, data collection in 2014-2015) involving the use of tablets in schools. The paper asks 

questions related to methodological challenges of doing applied research in school 

environment: limits of experimental design and the question of evaluation criteria are 

discussed. 

Keywords: Technologies in Education, School, Tablets, Applied Research, Research 

Methodology 
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Úvod 

V druhej polovici minulej dekády sa prenosné digitálne technológie (netbooky, neskôr 

tablety) stali natoľko cenovo dostupnými, že umožnili plošné nasadenie do školského 

prostredia. Používanie digitálnych technológií vo vzdelávaní otvára mnoho otázok. Cieľom 

tohto textu je zamerať sa na niektoré metodologické stránky vyplývajúce zo skúmania dosahu 

používania digitálnych technológií v školách a priblížiť ich na príkladoch troch projektov 

experimentálneho overovania používania tabletov v školách. Základom úvah sú projekty 

Notebook pre každého žiaka a projekt Planéta vedomostí, na ne neskôr nadviazal projekt 

Škola na dotyk, ktorý popisujeme detailnejšie.  

Všetky tri projekty realizoval autor tohto článku a cieľom bolo posúdiť dosah 

digitálnych technológií v rámci vzdelávacieho procesu. Projekt Notebook pre každého žiaka 

prebiehal pod záštitou spoločnosti Microsoft a Ústavu informácií a prognóz školstva. Na 

projekt nadviazali následné aktivity v podobe projektov Planéta vedomostí a Škola na dotyk, 

ktoré realizovala organizácia EDULAB; počtom zapojených škôl sú oba projekty 

v slovenskom prostredí unikátne. Pri oboch týchto projektoch sa organizátor zároveň snažil 

o aktívnu prácu s komunitou učiteľov: vytváranie príležitostí pre zdieľanie postupov dobre 

praxe, vytváranie vzájomných prepojení a sietí expertov na lokálnej úrovni, snahu motivovať 

učiteľov, a podporovať ich po didaktickej stránke. Súčasťou projektu bola aj komunikácia 

smerom k rozhodovateľom (Ministerstvo školstva SR) v snahe zabezpečiť inkorporovanie 

výsledkov do ďalšieho rozhodovania. 

V texte problematizujeme tradičné prístupy k experimentálnemu skúmaniu dosahu 

digitálnych technológií hlavne na základe toho, že zásadnou premennou celého systému je 

podľa nás hlavne prístup konkrétneho učiteľa či učiteľky konkrétneho predmetu, a vplyv a 

zapojenie digitálneho vzdelávania do kontextu interakcií: v rámci triedy, školy, učiteľského 

zboru, ako aj širšej komunity. 

Ak to zhrnieme, hlavnou výzvou procesu uvádzania technológií je realizovať projekty 

hodnotenia dosahu technológií vo vzdelávaní efektívne, a ako sa vyhnúť najčastejším chybám 

a metodologickým nástrahám. Napriek tomu, že v globálnom meradle sme neustále 

konfrontovaní s imperatívnom rozhodovania založeného na dôkazoch (cf. Bayne & Horton, 

2003; Furlong & Oancea, 2005), uvádzanie technológií často prebieha bez zváženia kontextu 

a potrieb širšej komunity, v ktorej táto intervencia prebieha.  
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Notebook pre každého žiaka
13

 

Projekt Notebook pre každého žiaka iniciovala spoločnosť Microsoft Slovakia, neskôr 

prebiehal pod záštitou Úradu informácií a prognóz školstva. Cieľom projektu bolo sledovať 

dosah individuálneho prostredia bohatého na technológie (1:1 Technology Rich Learning 

Environment) na vzdelávací proces. Žiaci vo vybraných experimentálnych triedach dostali 

k dispozícii notebooky, ktorými mohli plne disponovať (mohli si ich brávať aj domov), 

a pracovali na nich počas vyučovania. Do výskumnej časti boli zapojené dve školy – 

Základná škola v Bošanoch a Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej. Dáta sme zbierali 

v rokoch 2009 a 2010 (Trstená a Bošany), a následne 2012 (len Bošany); podrobnosti 

a výsledky jednotlivých fáz projektu sú popísané v rôznych publikáciách (Masaryk & 

Sokolová 2009a, 2009b, 2009c; Sokolová & Masaryk 2009; Masaryk, Kvasničková, & 

Sokolová 2011, Masaryk & Sokolová, 2012).  

Naša snaha sledovať rôzne premenné v klasickom experimentálnom dizajne (pred 

a po) síce viedla k čiastočne pozitívnym zisteniam (hlavne nárast motivácie v rokoch 2009 

a 2010 v počítačových triedach oproti kontrolným skupinám, vyššia úroveň sebahodnotenia  

školskej úspešnosti pri niektorých predmetoch), zaznamenali sme však aj prípady, kedy 

kontrolná skupina dosiahla ešte lepšie skóre v motivácii či rôznych škálach merajúcich 

kognitívny výkon. Okrem tradičných problémov dizajnu (napr. nenáhodné rozdelenie žiakov 

v paralelných triedach) sa ako zásadná premenná ukázal hlavne prístup konkrétneho učiteľa či 

učiteľky konkrétneho predmetu, a ich snahy viesť triedy netradičným spôsobom. To bolo 

očividné na druhom stupni, kde každý predmet učí iný človek: niektorí technológie využívali 

aktívne, niektorí menej aktívne, niektorí ich ignorovali. Čo v zásade predstavuje náročnú 

metodologickú výzvu: hlavnou premennou nie je technológia, ale štýl učenia. Nové 

technológie celkovo priťahujú skôr kreatívnych učiteľov a učiteľky s pozitívnym vzťahom k 

inováciám, ktorí majú tendenciu učiť inovatívne a pravdepodobne by učili inovatívne 

a spôsobom, ktorý sa snaží žiakov do procesu vyučovania angažovať (technológie síce teda 

môžu mať v ich prípade potencujúci efekt, samé osebe sú však marginálne).  

 Na druhej strane, randomizované kontrolované štúdie (RCT) nám síce vedia povedať, 

že pri skupine participantov X s problémom Y bude intervencia W fungovať lepšie ako iné 

intervencie (alebo ako žiadna intervencia), už horšie však predpovedajú, akí ľudia môžu z 

intervencie profitovať (Bayne & Horton, 2003). Pri aplikovanom výskume tohto typu nemusí 

teda ísť o jednoznačne najvhodnejší výskumný prístup. 

                                                           
13

 Výskumný tím: Radomír Masaryk, Lenka Sokolová, Gabriela Kvasničková. 
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Druhým dôležitým poznatkom tejto série štúdií bol fakt, že projekty používania 

technológií sú dynamickým, ťažko uchopiteľným procesom. Napríklad v roku 2012 sme dáta 

zbierali v bode, kedy trieda prechádzala určitou krízou (stres z testovania, a niekoľko ďalších 

faktorov vyplývajúcich zo sociálnej dynamiky v triede), a  mnohé naše otázky na technológie 

boli zodpovedané negatívne. Z rozhovorov s riaditeľkou školy (a súčasne garantkou a 

iniciátorkou projektu) vyplynulo, že už krátko po našej návšteve sa situácia zmenila. 

Všeobecne však môže nasadenie novej technológie sprevádzať úvodná vlna nadšenia, 

následná dezilúzia (hlavne keď sa vyčerpá fáza objavovania nových možností, a nastane 

obdobie rutinnej práce), následná stabilizácia a postupný útlm. Samozrejme, môžu existovať 

rôzne variácie v závislosti od lokálnych podmienok, štýlu práce učiteľov, atď. Pokles je 

možné zvrátiť neustálym inovovaním prístupov (predovšetkým inovatívnym a angažujúcim 

štýlom učenia, ktorý sa nespolieha výlučne na technológiu ako na agent zmeny). 

 

Planéta vedomostí
14

 

Edukačný balík Planéta vedomostí pozostáva z niekoľkých portálov, ktoré ponúkajú 

edukačný softvér (videá, animácie, úlohy, cvičenia, experimenty, hry) pre školy primárnej aj 

sekundárnej úrovne. Ústav informácií a prognóz školstva inicioval testovanie na vzorke 300 

škôl, ktoré mali možnosť sa prihlásiť dobrovoľne. (Metodologicky čistejšie by samozrejme 

bolo školy náhodne vybrať – v tom prípade by však pravdepodobne značná časť náhodne 

vybraných škôl tento projekt do veľkej miery ignorovala, alebo sa ho zúčastnila len formálne, 

takže opt-in systém bol z mnohých ďalších dôvodov výhodnejší ako náhodne vybraná 

vzorka). Na všetkých školách zapojených do projektu sme v roku 2011 administrovali 

dotazník (N=294), a na vybraných 15 školách sme realizovali aj kvalitatívny výskum 

(rozhovory s učiteľmi a žiakmi, pozorovanie v triedach). Dizajn pred a po nebol 

z logistických dôvodov možný, preto sme sa zamerali na sledovanie hodnotenia projektu 

aktérmi. 

V kvalitatívnom aj kvantitatívnom prieskume zhodne vychádzalo mimoriadne 

pozitívne hodnotenie celého systému Planéta vedomostí zo strany učiteľov aj žiakov 

(napríklad 98% participantov dotazníkového prieskumu uviedlo, že by chceli systém používať  

aj po ukončení projektu testovania). Učitelia oceňovali hlavne komplexný charakter systému 

(je to platforma, ktorá umožňuje kombinovať materiály pre rôzne ročníky a predmety, 

a vkladať vlastné materiály) a možnosť vizualizácie abstraktných konceptov. 

                                                           
14

 Výskumný tím: Radomír Masaryk, Zita Bajúszová, Veronika Lazíková, Ivan Masaryk. 
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Učitelia v čase zberu dát takmer zhodne vnímali projekt ako prínos a obohatenie ich 

práce. Dôvodmi boli na jednej strane samotné vlastnosti riešenia (napríklad on-line charakter 

bez potreby zdĺhavej inštalácie), a na druhej strane starostlivosť dodávateľa (rôzne školenia a 

konferencie, zavedenie procesov motivujúcich učiteľov pracovať s obsahom a vytvárať nový 

obsah, servis a podpora, odmeňovanie aktívnych učiteľov, a budovanie komunity učiteľov 

pracujúcich s touto technológiou).  

V čase záverečnej konferencie projektu testovania si značnú mediálnu pozornosť 

získali kritici projektu Planéta vedomostí, ktorí kritizovali okolnosti verejného obstarávania, 

vysokú cenu, a faktické chyby v obsahu. Kritika projektu sa vzťahovala hlavne na okolnosti 

verejného obstarávania (ktoré v čase zberu dát neboli učiteľom známe), a súčasne na chyby 

(čo učitelia nepovažovali za problém – vnímali systém ako zásobáreň obsahu, z ktorého si 

vyberali to, čo sa im hodí). Vývoj udalostí nastolil dve pozoruhodné otázky: 1. či majú 

výskumníci pri takomto vývoji udalostí ostať nestranní, alebo majú aktívne vstupovať do 

verejného diskurzu a dávať najavo svoje stanovisko, a 2. otázku, aké procesy kontroly kvality 

využíva Ministerstvo školstva SR (resp. Štátny pedagogický ústav) pri schvaľovaní 

odporúčaných študijných materiálov. Viac informácií o projekte v Masaryk (2011) a Masaryk 

a Sokolová (2012). 

 

Škola na dotyk
15

 

Detaily tohto výskumu sme doteraz nepublikovali; vyšla len priebežná správa zo 

slovenskej časti projektu, ktorú vydal objednávateľ (Masaryk, 2014). Preto sa tomuto projektu 

budeme venovať podrobnejšie. 

V rámci projektu Škola na dotyk dostalo 10 vybraných škôl k dispozícii tablety 

Samsung Galaxy Note 10.1 pre vždy jednu triedu žiakov, vrátane učiteľských tabletov. 

Tablety boli prostredníctvom riešenia  Samsung School napojené na tabuľu s dotykovým 

displejom s uhlopriečkou 65" (alebo 162,5 cm). Súčasťou projektu je vybavenie špeciálnych 

učební s dotykovou tabuľou, nábytkom a dokovacími stanicami. Projekt pre školy pripravila 

nezisková organizácia EDULAB v spolupráci so spoločnosťou SAMSUNG. Projekt bol 

spustený začiatkom decembra 2013. 

´ 

                                                           
15

 Výskumný tím: Radomír Masaryk, Lenka Sokolová, Slavomíra Vaňová, Zuzana Púčeková a Simona 

Kralovičová. 
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Metódy 

Cieľom projektu bolo zmapovanie vnímania a dosahu projektu Škola na dotyk, ktorý 

testoval tablety Samsung na 10 slovenských školách (Nitra, Bratislava, Šamorín, Banská 

Bystrica, Detva, Bošany, Púchov, Trstená, Sabinov a Poprad). Ďalšie špecifické ciele sú 

popísané v správe z výskumu (Masaryk, 2014). Cieľovými skupinami boli učiteľky a učitelia 

zapojené/í do projektu, a žiaci a žiačky zapojení/é do projektu. 

V kvantitatívnej časti sme žiakom administrovali dotazníky zamerané na školskú 

úspešnosť, postoje, obraz technológií, a štýly učenia. Batéria zahŕňala náš vlastný Dotazník 

používania digitálnych technológií, ďalej Dotazník sebaponímania školskej úspešnosti SPAS 

(Matějček a Vágnerová, 1992) a Dotazník štýlov učenia LSI (Dunn et. al., 1989; in Mareš, 

1998). Kvantitatívne dáta sme zbierali na jednotlivých školách pred spustením projektu 

(október/november 2013) a pred ukončením školského roka (apríl/máj 2014). Na vybraných 

školách sme batériu administrovali aj kontrolnej skupine žiakov v paralelných triedach, ktoré 

s tabletmi vôbec nepracovali; tieto triedy však nebolo možné nájsť na všetkých školách 

a aplikovateľnosť porovnania kontrolných a experimentálnych skupín je len limitovaná. 

Učitelia zapojení do projektu vyplnili dotazník zameraný na očakávania a postoje. Dotazníky 

sme spracovali deskriptívne, následne sme sa snažili rozdielovou štatistikou identifikovať 

rozdiely medzi jednotlivými školami (či pri vybraných premenných aj medzi skupinami 

chlapcov a dievčat, experimentálnou a kontrolnou skupinou; viac detailov je vo výskumnej 

správe zo slovenskej časti projektu). 

V rámci kvalitatívnej časti sme počas osobných návštev v apríli a máji 2014 

realizovali interview s 10 žiakmi z každej triedy; interview s kmeňovým učiteľom a ďalšími 

učiteľmi významne zapojenými do projektu; a na každej škole na navštívili modelovú hodinu. 

Scenár rozhovorov s učiteľmi zahŕňal otázky na motiváciu pre výber učiteľského 

povolania, predchádzajúce skúsenosti s informačnými a komunikačnými technológiami 

a tabletmi, hodnotenie používania tabletov, hodnotenie reakcie žiakov, vnímanú dostupnosť 

technickej a metodickej podpory, reakciu iných stakeholderov (ostatní učitelia, rodičia, 

administrátori školy, zriaďovateľ), celkové posúdenie vplyvu projektu, a odporúčania do 

budúcnosti. Scenár rozhovoru so žiakmi zahŕňal záujem o technológie, predchádzajúce 

skúsenosti, hodnotenie tabletov, vnímaný vplyv projektu, reakcie rodičov, učiteľov, 

spolužiakov.  
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Rozhovory aj nahrávky sme spracovali do semi-štruktúrovaných protokolov, ktoré 

sme doplnili o poznámky z terénu. Analyzovali sme hlavne body, kde technológie vstupujú do 

procesu vyučovania, a aký dosah v tomto procese zanechávajú. 

 

Popis vzorky 

Hlavnou cieľovou skupinou boli žiaci desiatich experimentálnych tried (N=226), ktorí 

vyplnili dotazník pred začiatkom projektu a pred koncom školského roka. Snažili sme sa 

zbierať dáta aj v kontrolných skupinách (triedy v podobnom ročníku, ktorí s tabletmi 

nepracovali), to sa však podarilo len čiastočne, keďže nie na každej škole bola takáto trieda 

k dispozícii - a ak aj bola, často učitelia aj v paralelnej triede pracovali s technológiami. 

 

 N 
Vek 

priemer 

Vek 

medián 

Vek  

min. 

Vek  

max. 

Vek  

SD 

Experimentálna skupina 226 12,80 13 10 17 1,80 

Kontrolná skupina 52 12,74 13 10 15 1,44 

Tabuľka 1: Vzorka žiakov / Dotazníky – žiaci (N=226) 

 

V každej navštívenej triede sme vybrali 10 žiakov, s ktorými sme uskutočnili aj 

osobný rozhovor (kritériá výberu: ochota komunikovať  plus rovnomerné zastúpenie podľa 

rodu a prospechu). Žiaci absolvovali rozhovory vo dvojiciach s cieľom minimalizovať stres 

z neštandardnej sociálnej situácie. Vo všetkých 10 školách sme viedli rozhovor aj 

s kontaktným učiteľom. Na niektorých školách sme paralelne alebo samostatne viedli 

rozhovory aj s ďalšími učiteľmi, ktorých kontaktní učitelia navrhli ako osoby významne 

zapojené do projektu. Vo väčšine škôl sme sa krátko stretli aj s riaditeľom či ďalšími členmi 

vedenia, ktorí nám často poskytli ďalšie informácie. Tieto rozhovory sme nezaznamenávali, 

avšak poslúžili na dokreslenie predstavy o situácii. 

V 10 školách sme zaznamenali kompletnú vyučovaciu hodinu. Učiteľov a učiteľky 

sme požiadali, aby viedli hodinu tak, ako to zvyknú robiť bežne. Dostali inštrukciu, že nemusí 

ísť o špeciálne pripravenú hodinu, môžu postupovať podľa svojich plánov. Jediná podmienka 

je, že hodina by mala zahŕňať prácu s tabletmi. Počas hodiny tím pasívne pozoroval, 

a realizoval videozáznam jednoduchou neprofesionálnou kamerou.  
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Vybrané výsledky kvantitatívnej časti 

Dotazník ukázal, že digitálne technológie boli u našej vzorky prijímané s absolútnou 

samozrejmosťou - takmer 40% žiakov používa digitálne technológie od predškolského veku, 

55% žiakov začalo s používaním počítača na prvom stupni základnej školy; 74% žiakov má 

k dispozícii počítač a súčasne mobilný telefón s prístupom k internetu, a každý žiak má doma 

k dispozícii minimálne jedno z uvedených zariadení.  

Druhé zaujímavé zistenie sa týka času stráveného používaním technológií. Pri 

porovnaní údajov pred a po projekte sa signifikantne nezvýšil počet žiakov, ktorí by trávili 

s počítačovými technológiami viac ako dve hodiny denne. Mierne však vzrástol počet žiakov, 

ktoré technológie používajú najčastejšie na učenie a praktické činnosti (nie na hranie).  

Pri rôznych otázkach žiaci opakovane hodnotili digitálne technológie pozitívne (viac 

v Masaryk, 2014). 

Vo všetkých sledovaných kategóriách sebaponímania školskej úspešnosti okrem 

matematiky sme zaznamenali mierny nárast počas projektu; v dvoch kategóriách (všeobecné 

schopnosti a čítanie) je rozdiel štatisticky významný. Výsledky sa na jednotlivých školách 

značne líšili; celkovo bol nárast významnejší u dievčat. 

Čo sa týka preferovaných štýlov učenia, žiaci uprednostňujú možnosť učiť sa 

s rovesníkmi pred samostatným učením. Učenie v skupine je atraktívnejšie, zábavnejšie, viac 

žiakov motivuje. 

U učiteľov sme zaznamenali pozitívny vzťah k technológiám a vysokú mieru 

digitálnych spôsobilostí. Počas doby trvania sme v dotazníkoch nezaznamenali významné 

posuny, pozitívnym ani negatívnym smerom. 

Aj keď pri niektorých parciálnych otázkach sme sa snažili porovnávať experimentálnu 

a kontrolnú skupinu (viac v Masaryk, 2014), závery z tejto časti sú však pomerne limitované 

z dôvodov, ktoré ďalej rozoberáme v diskusii. 

 

Vybrané výsledky z rozhovorov 

Celkovo mal podľa učiteľov projekt jednoznačne pozitívny vplyv, na žiakov aj na 

učiteľov - zdôrazňovali hlavne motivačnú stránku, ale aj podporu kreativity, názornosť, 

praktickosť zariadení, možnosť práce individuálnym tempom, rozvoj spôsobilostí pri práci 

s technológiami, či zodpovednosti súvisiacej so starostlivosťou o zariadenia. Jedna učiteľka 

spomenula lepšie prepájanie predmetov a zlepšenie vzťahov so žiakmi (partnerskejší vzťah). 

U väčšiny z nich znamenala práca s tabletmi zmenu spôsoby prípravy na hodinu. Väčšina sa 

zhodla, že príprava je časovo náročnejšia. Dôležitým faktorom sú obavy rodičov. Do 
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budúcnosti by učitelia odporúčali dôkladnejšiu technickú, metodickú a didaktickú prípravu 

učiteľov pred spustením projektu. Radi by v práci s tabletmi pokračovali, a niekoľkí vyjadrili 

prianie, aby tablety mali k dispozícii všetci žiaci. 

Žiakov práca s tabletmi podľa vlastných slov jednoznačne zaujala, hodnotili hodiny s 

tabletmi ako zaujímavejšie, efektívnejšie, zábavnejšie. Uvádzali len minimum negatívnych 

stránok. Približne dve tretiny žiakov uviedlo, že na tablete pracujú priemerne na 3 

vyučovacích hodinách do týždňa. Približne 90% žiakov nehodnotí prácu s tabletmi ako 

náročnú. Takmer všetci si museli na prácu s tabletom a jednotlivými aplikáciami na začiatku 

zvyknúť a naučiť sa tablety ovládať. Približne dve tretiny žiakov uviedli, že v rámci projektu 

trávia viac času nad vypracovávaním projektov, alebo dlhodobých úloh do školy. Žiaci asi v 

polovici prípadov uvádzali, že ich rodičia mali isté obavy o bezpečnosť tabletu. 100 žiakov zo 

103 by sa chcelo naďalej učiť na tabletoch a chceli by záber projektu ešte rozšíriť. Takmer 

všetci si vedia predstaviť, že by sa na tabletoch učili všetky predmety. Približne 70% žiakov 

by si chcelo tablety brávať aj domov a mať ich ako vlastný zošit a učebnicu zároveň.  

Asi najsilnejší zážitok z pozorovania hodín s tabletmi sa týkal obrovskej palety 

možností, ktoré tablet v rukách zručných učiteľov ponúka. Tablet je širokou súpravou 

nástrojov, ktorá je k dispozícii okamžite, v kompaktnom prevedení, bez zdĺhavých presunov 

do počítačovej učebne a iných nepríjemných limitov spojených s tradičnými informačnými 

a komunikačnými technológiami. Jednou z výhrad odporcov technológií tohto typu býva, že 

žiaci vďaka digitálnym technológiám stratia kontakt s reálnym svetom. My sme na 

návštevách videli pravý opak: tablet umožňuje efektívne prepájanie reálneho a digitálneho 

sveta; príkladom môžu byť experimenty na hodinách fyziky a chémie, ktoré kombinovali 

reálne experimenty so simuláciami.  

Hodiny ukázali aj zásadnú didaktickú výhodu tabletov, a tou je podpora učenia 

individuálnym tempom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo môžu tablety výrazne napomáhať 

inklúzii žiakov – či už žiakov so špeciálnymi potrebami, problémovým správaním, poruchami 

pozornosti, či talentovaných a nadaných žiakov. Tablet umožňuje učiteľom lepšiu kontrolu 

nad priebehom hodiny; to však platí v prípade zvládnutia príslušných aplikácií. Nie všetkým 

učiteľom sa benefit lepšej kontroly nad hodinou podarilo dosiahnuť v plnej miere. V tejto 

oblasti existujú isté rezervy, ktoré by bolo dobré adresovať prostredníctvom prípravy a 

tréningových kurzov. 
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Závery a odporúčania z projektu Škola na dotyk 

Ako silné stránky projektu sme hodnotili predovšetkým zvýšenie motivácie a záujmu 

o školu u žiakov, keďže je pre nich štýl učenia s digitálnymi technológiami prirodzený 

a intuitívny. Projekt takéhoto typu môže byť novým impulzom pre žiakov aj učiteľov (v 

niektorých prípadoch mal aj sekundárny efekt v podobe zlepšenia vzájomných vzťahov), 

a umožňuje realizovať aktivity, ktoré by inak neboli možné (alebo boli ťažko realizovateľné). 

Tablet súčasne minimalizuje technické problémy, keďže je mimoriadne skladným 

multifunkčný nástrojom a umožňuje nahradiť množstvo nákladných prístrojov či didaktických 

pomôcok. 

Na druhej strane samotné tablety vyžadujú istú zmenu správania učiteľov, iný prístup 

k príprave, iný prístup k vedeniu triedy. V prípade nedostatočnej prípravy môžu tablety 

skončiť ako zošity, bez toho, aby trieda a žiaci dokázali využiť ich možnosti. Administrátori 

projektov takéhoto typu by navyše mali počítať s negatívnymi reakciami rodičov a dopredu 

ich adresovať. 

 Celkovo však efektívnosti projektu môže výrazne napomôcť zdieľanie skúseností (s 

učiteľmi, so žiakmi, rodičmi, vzájomne) – hlavne vytvorenie efektívneho systému zdieľania 

poznatkov expertov s učiteľmi, a vzájomne medzi učiteľmi (napríklad u nových učiteľov, 

ktorí s prácou s tabletmi len začínajú). Takisto je dôležité pred začiatkom projektu 

komunikovať s rodičmi: časť z nich zvykne mať k zavádzaniu technológií výhrady, preto je 

vhodné zisťovať ich spätnú väzbu, diskutovať o pravidlách projektu, prípadne usporiadať 

otvorené hodiny (vrátane využívania možností ako online streaming vybraných hodín 

s možnosťou zapojenia rodičov). 

Ak predpokladáme, že ideálnym cieľom súčasnej školy je prechod od frontálneho, na 

učiteľa centrovaného osvojovania poznatkov k štýlu učenia, ktorý je zameraný na potreby 

žiakov, preferuje učenie v skupinách a jeden od druhého, rešpektuje individuálne tempo, 

a zabezpečuje inklúziu v pravom zmysle slova, tak používania tabletov môže tomuto cieľu 

významne napomôcť. Predpokladom efektívneho používania tabletov pri vyučovaní však je 

dobrá príprava učiteľov, a kvalitná technická ako aj didaktická podpora. 

V súčasnosti realizujeme analogický projekt skúmania dosahu projektu Škola dotykem 

v Českej republike s veľmi podobným dizajnom, na 12 rôznych základných a stredných 

školách. Záverečná správa z projektu by mala byť k dispozícii v polovici roka 2015. 
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Diskusia 

Prostredie školy je špecifický svet, ktorý nie vždy umožňuje nastaviť situáciu tak, aby 

vyhovovala experimentálnemu dizajnu. Napríklad do projektu Škola na dotyk bolo 

zapojených 10 veľmi odlišných škôl s rôznou mierou skúseností aj s rôznym prístupom 

k projektu. Napriek snahe nastaviť podmienky rovnako sa v praxi realizoval na každej škole 

odlišne: na niektorých školách bolo používanie tabletov súčasťou takmer každej hodiny, inde 

boli skôr doplnkovou pomôckou. Niekde na nej pracovali aj rôzne iné triedy, a žiaci 

experimentálnej triedy sa k práci na nich dostali len občas - inde slúžili výhradne kmeňovej 

triede, dokonca si ich mohli vziať domov a pracovať na nich mimo školy.  

Niektorí učitelia mali bohaté skúsenosti z predchádzajúcich projektov (napríklad 

z projektov Notebook pre každého žiaka či testovania Planéty vedomostí). Patria 

k priekopníkom používania technológií v celoslovenskom meradle. Všetky tieto faktory sa 

podpísali pod odlišnosti v implementácii projektu. Z pohľadu výskumu to znamená, že pri 

akejkoľvek snahe o generalizáciu musíme byť veľmi opatrní. Na druhej strane to umožnilo 

preskúmať rôzne prístupy k vyučovaniu a hľadať čo najširšiu škálu postupov, ktoré by sa dali 

odporúčať ďalej. 

Pri akejkoľvek interpretácii dát v školskom prostredí je dôležité zdôrazniť, že 

používanie tabletu nie je jedinou premennou v systéme. Prístup ku škole ovplyvňuje mnoho 

faktorov, od učiteľa cez vývojové zmeny u žiakov po atmosféru v triede, ktorá môže 

podliehať značným zmenám. Na atmosfére v triede sa podieľa vzájomná súhra množstva 

faktorov, a mnohé z nich nemusia byť prístupné vonkajšiemu pozorovateľovi. Jedným 

z takýchto faktorov je napríklad mediálna pozornosť, ktorej sa experimentálnej triede môže 

dostávať: to platilo v značnej miere pre projekt Notebook pre každého žiaka, kde z triedy 

niekoľkokrát reportoval štáb televízie a žiaci sa často zúčastňovali rôznych podujatí a 

konferencií. Ďalším faktorom je, že projekt testovania realizovali učitelia, ktorí sú 

nadpriemerne motivovaní a súčasne kvalifikovaní v práci s informačnými a komunikačnými 

technológiami.  

Často nie je možné zabezpečiť dizajn „pred a po“ (výskumníci sú často prizvaní až 

keď projekt beží); aj keď sa to však podarilo, bola doba medzi prvým a druhým zberom dát 

pomerne krátka. Naše pozorovania síce umožnili uchopiť niektoré trendy, v plnej miere sa 

však pozitívne či negatívne dôsledky akejkoľvek intervencie v školskom prostredí prejavia až 

v dlhodobejšom meradle. 

Z časového hľadiska je dôležitá ešte jedna poznámka: ak chceme sledovať efekt 

určitých technológií v dlhodobom meradle, narážame na otázku zrenia žiakov, zmien 
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v zostave triedy (napríklad pri prechode na druhý stupeň a odchode žiakov na iné školy), a na 

problém rýchleho zastarávania technológií. Napríklad zariadenia Asus EEE (tzv. „netbooky“), 

na ktorých začali pracovať žiaci z Trstenej v roku 2008, už boli v roku 2010 na hranici 

použiteľnosti; v roku 2014 je koncept netbookov anachronizmom a túto kategóriu produktov 

úplne nahradili tablety. 

Ďalej, modelové hodiny môžu vďaka prítomnosti výskumného tímu prinášať skreslený 

pohľad a nereprezentovať každodenný vyučovací proces. Túto možnosť sme overovali tak, že 

sme sa učiteľov aj žiakov pýtali, nakoľko bola daná hodina typická. Prevažná väčšina 

odpovedala, že hodina bola pomerne typická, akurát žiaci boli niečo menej aktívni ako 

zvyčajne, a menej vyrušovali.  

Skúsme sa vo finálnej časti diskusie ešte pozrieť na problém osvojovania technológií 

v školstve, a snahu podporovať tieto rozhodnutia dôkazmi, a pozícii výskumníka vis-à-vis 

rozhodnutiam v oblasti vzdelávacej politiky. Častým cieľom – aj keď nie vždy explicitne 

deklarovaným – zadávateľov výskumu tohto typu býva poskytnúť vedecké argumenty 

v prospech určitej systémovej zmeny. Pri všetkých vystúpeniach sme opakovanie 

zdôrazňovali, že takýto ultimatívny argument neposkytneme. Otázka „či je dobré zavádzať do 

škôl digitálne technológie“ má mnohé politické, etické, edukačné, medicínske, sociálne, 

právne, bezpečnostné a viaceré ďalšie celospoločenské rozmery. Psychologický výskum má 

svoje limity a nedokáže dať jednoznačnú odpoveď; dokáže maximálne popísať dosah určitej 

intervencie na školskú prax, prípadne vytipovať príklady dobrej praxe a navrhnúť určité 

prínosné spôsoby práce s touto technológiou. Historicky, každá nová technológia (rozhlas, 

televízia, počítače, internet, mobilné telefóny, interaktívne tabule, tablety, atď.) býva zo 

začiatku prijímaná s určitými obavami, a jej pozitívne a negatívne stránky sa ujasnia až 

časom. Jej využívanie a miesto v spoločnosti závisí od širších sociálnych procesov, ktoré je 

veľmi ťažké operacionalizovať do niekoľkých premenných a následne ich prínos či 

škodlivosť dokázať (akokoľvek prepracovaným) experimentom.  

Pri diskusiách o využívaní technológií vo vzdelávaní sa vo verejnom diskurze 

stretávame s rôznymi názormi v škále od entuziastických po takmer apokalyptické. Viacerí 

autori sa však zhodujú, že chýbajú solídne empirické dôkazy o dosahu týchto technológií na 

vzdelávanie, a potrebujeme užšie prepojenie medzi svetom výskumu, praxe, a vzdelávacej 

politiky (cf. Kucirková, 2014; Furlong and Oancea, 2005).  

Kucirková (2014) poukazuje na dva mýty v oblasti digitálnych technológií v ranom 

vzdelávaní: (1) technologický determinizmus a (2) binaritu digitálne/nedigitálne. Diskusia je 

podľa autorky často rámcovaná v zmysle či nahradiť učebnice digitálnymi technológiami – 
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akoby neexistovala možnosť komplementárnosti a paralelného využívania výhod oboch 

možností.  

Technologický determinizmus vedie k mylnej predstave, že technológie môžu samé 

osebe spôsobiť zmenu vo vzdelávaní. Napriek tomu, že takéto uvažovanie je bezpochyby 

lákavé,  samotné technológie žiadnu zmenu nespôsobia. Podstatný je skôr celkový rámec 

takejto intervencie a didaktické prístupy; samotné technológie sú až druhoradé. 

Binarita digitálne/nedigitálne – alebo binarita „tablet vs. kniha“ – vedia 

k porovnávaniu učenia s notebookmi/tabletmi verzus učenie s papierovými učebnicami 

a zošitmi. Žiaci v tabletových triedach však bežne využívajú aj učenie z kníh a písali si 

poznámky do zošitov, a naopak, žiaci v bežných triedach využívali aj počítače, notebooky 

a tablety. Cieľom zavádzania digitálnych technológií nemá byť nahradenie práce s knihami či 

písania, skôr ich efektívne doplnenie. Navyše, zabezpečiť, aby sa v jednej triede učilo 

s technológiami a v druhej tradične, by predstavovalo mnohé logistické aj etické problémy. 

Ak majú v paralelných triedach rôznych učiteľov, bude ich rôzny prístup tou 

najvýznamnejšou premennou, ak rovnakých, budú mať tendenciu robiť si pre paralelné triedy 

rovnakú prípravu a rozdiely v hodinách budú minimálne (napríklad experimentálna trieda 

preberie učivo na tabletoch, paralelná v počítačovej učebni či bude sledovať prácu cez 

projektor). Takéto porovnávanie by aj v prípade realizácie malo sporný význam. 

To, čo sa v konečnom dôsledku funguje v školách najlepšie by v zásade fungovalo aj 

nezávisle od technológií: interaktívne vyučovanie; aktívne zapájanie žiakov do procesu 

vyučovania; vytváranie momentov, kedy sa žiaci cítia v určitej oblasti kompetentní; 

individuálny prístup zohľadňujúci rôzne tempo žiakov; kombinovanie rôznych techník 

a striedanie aktivít; dôraz na prepojenie s praxou a reálnym životom, atď. Vhodné použitie 

technológií však podľa našej skúsenosti dokáže dosah týchto prístupov posilniť a znásobiť. 

 

Záver 

Závery našich projektov by sa dalo sumarizovať zhruba nasledovne. Zásadnými 

faktormi efektívnosti používania technológií sú dva: (1) inovatívny, kreatívny a inkluzívny 

prístup učiteľov k vyučovaniu, tak, že sa neustále snažia nachádzať nové spôsoby, ako žiakov 

aktívne zaangažovať do spoluvytvárania edukačnej skúsenosti, a (2) zabezpečenie platforiem, 

v rámci ktorej učitelia dostávajú primeranú metodologickú, technickú, servisnú a didaktickú 

podporu, od expertov aj v rámci neformálneho učenia sa a zdieľania skúseností jeden od 

druhého. Ak sú tieto dve podmienky naplnené, majú potenciál kvalitné učenie výrazne zlepšiť 

učenie. Zdieľanie skúseností umožňuje vyhnúť sa chybám a eliminovať väčšinu rizík 
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a nástrah, ktoré sú spojené s digitálnymi technológiami a ktoré sú predmetom obáv expertov 

s opatrným či odmietavým prístup k zavádzaniu technológií
16

. Tým treba dať za pravdu 

v jednom: samotné nasadenie technológií do vzdelávania určite nebude všeliekom na 

problémy nášho vzdelávacieho systému
17

. Pri naplnení spomínaných dvoch podmienok však 

môže mať výrazný pozitívny prínos. 

Práve druhý záver nabáda k možnosti sledovať zavádzanie technológií nielen ako 

technický, pedagogický, psychologický či politický problém, ale aj ako problém komunity. Aj 

keď túto tézu nedokážeme potvrdiť tvrdými dátami, zdá sa, že najväčší úspech zaznamenalo 

zavádzanie technológií v tých školách, kde existuje komunikácia medzi expertmi zvonka, 

učiteľmi, rodičmi, a ďalšími aktérmi v rámci širšieho kontextu.  

S tým súvisí aj možnosť využiť technológie smerom k zabezpečeniu inklúzie žiakov 

so špeciálnymi potrebami či poruchami učenia: vhodné použitie technológií dokáže vytvoriť 

skutočne inkluzívne vzdelávanie; pričom inkluzívnosť je jedným z predpokladov 

komunitných princípov vo vzdelávaní (cf. Lawthorn, 2011). 

Záverom, výskumy podobného typu ako naše tri projekty popísané v tejto štúdii môžu 

ako „vedľajší produkt“ identifikovať tých špičkových učiteľov, ktorí majú vynikajúce 

skúsenosti a mohli by pomáhať ostatným. A súčasne poukázať na príklady dobrej praxe či 

chyby pri práci s technológiami. Na tom treba stavať návrhy ďalších intervencií. Ďalšou 

potenciálnou cestou do budúcnosti by mohla byť snaha sledovať nie dosah technológií ako 

takých, ale skôr pozrieť sa na to, akí ľudia môžu z intervencie profitovať najviac či ktorí 

praktici budú danú intervenciu vedieť použiť najlepšie (Bayne & Horton, 2003). A do tretice, 

z metodologického hľadiska by do budúcnosti bolo vhodné vyskúšať nie testovanie 

technológií ako takých, ale konkrétnych ucelených metodických postupov s využitím 

digitálnych technológií.  

V každom prípade je dôležité presunúť dôraz z diskusie o technológiách na diskusiu 

o účinných edukačných stratégiách, takých, ktorých účinnosť je podložená solídnymi 

dôkazmi a ktoré zohľadňujú širší komunitný kontext vzdelávania. 

 

                                                           
16

 Napr. výroky „používanie digitálnej techniky už od úrovne materskej školy je v priamom súvise s nedostatkami 

a so zlými výsledkami v čitateľskej gramotnosti našich študentov“ či „digitalizácia vedie k povrchnosti a ocitá sa 

v priamej protipozícii s tým, o čo sa usilujeme: aby žiaci mali dobrú čitateľskú la prírodovednú gramotnosť“ 

v rozhovore s René Bílikom, predsedom vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV 

(http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/334329-ked-vedu-diriguje-uzitocnost-podstata-unika/) 

17
 Možno s výnimkou použitia technológií v rámci samo-organizujúcich sa vzdelávacích prostredí (self-

organizing learning environments), ako vo svojich výskumoch ukazuje Sugata Mitra. 
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Abstrakt: Komunita matiek je skupinou, v ktorej pozorujeme veľký záujem o informácie z 

oblasti psychológie. V súlade s trendom intenzívneho rodičovstva matky aktívne vyhľadávajú 

rady a odborné poznatky. Zároveň je táto komunita ohrozená mýtmi a neoverenými 

informáciami, ktoré môžu viesť k manipulácii. V nasledujúcom príspevku predstavujeme 

projekt „Psychológia  pre milujúcich rodičov,“ zameraný na sprostredkovanie výskumných 

poznatkov zo psychológie matkám a otcom. V príspevku sumarizujeme naše skúsenosti z 

prvého roku fungovania, ako aj ponaučenia a odporúčania pre odborníkov v oblasti 

komunitnej psychológie.   

Kľúčové slová: materstvo, on-line poradenstvo 

 

Abstract: Community of mothers is a group, where one can observe a strong interest in 

information from the field of psychology. In line with the trend of intensive parenting, 

mothers actively search for advice and expert knowledge. In the same time, this community 

is endangeredwith myths and unverified information, which can lead to manipulation of 

mothers. In the following article, we introduce our project of „Psychology for loving parents“, 

aimed at sharing of research findings from psychology with mothers and fathers. The article 

summarizes our experience from the first year of our practice, as well as learnings and 

suggestions for other experts in the field of community psychology. 

Key words: motherhood, on-line counselling 

 

Úvod 

Vágnerová (2007) uvádza, že materstvo predstavuje pre matku psychosociálne 

obohatenie prostredníctvom nových zážitkov s dieťaťom. Rola matky, v ktorej sa žena môže 

realizovať a napĺňať svoje ambície, je zdrojom jej osobného uspokojenia. Na druhej strane,  je 

materstvo prameňom výraznej životnej záťaže (tamže). V súčasnosti sa stretávame s trendom 

intenzívneho materstva (Hays, 1996). Matky pociťujú tlak okolia, aby vo svojej role prebrali 
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plnú zodpovednosť za starostlivosť o dieťa, jeho intelektový, sociálny aj emocionálny vývin. 

Matky v rámci tohto trendu, často obetujú vlastné potreby pre dobro dieťaťa (Schiffrin a kol, 

2014). Intenzívne rodičovstvo charakterizujú najmä nasledujúce piliere: 

1. Podrobne sledovať aktuálne poznatky o tom, čo je dobré pre emocionálny 

a intelektuálny vývoj dieťaťa a aplikovať ich na svojich deťoch 

2.  Zisťovať, pre čo má dieťa nadanie a aktívne to posilňovať rôznymi kurzami a 

tréningom. 

3. Monitorovať rôzne aspekty života dieťaťa (škôlka, škola, kamaráti) a zasahovať do 

nich tak, aby boli v súlade s tým, čo rodičia považujú za správne  

4. Porovnávať dieťa s inými deťmi a snažiť sa o to, aby dieťa v tejto súťaži uspelo a 

„predbehlo“ svojich rovesníkov. 

Intenzívne rodičovstvo vedie u matiek k obavám, či robia všetko správne. Extenzívna 

námaha, ktorú takýto prístup vyžaduje, prináša pocit, že rodičovstvo je náročná práca a 

prispieva k celkovému narušeniu psychickej pohody matky (Rizzo, Schiffrin a Liss, 2013), 

pocitu vyčerpania, napätia a viny (Wall, 2010). 

Zároveň sa tento trend prejavuje vo zvýšenom záujme o informácie ohľadom výchovy 

detí. Britská štúdia z roku 2011 zistila, že ženy prežívajú dilemu pri starostlivosti o dieťa, či 

majú viac veriť vlastnej intuícii alebo radám  odborníkov. Vo všeobecnosti sú však kritické 

voči radám svojej mamy – považujú ich za zastarané (Brunton, Wiggins a Oakley, 2011). 

Veľký záujem je o odborné publikácie, zaoberajúce sa riešením rodičovských problémov, ako 

je uspávanie dieťaťa, či zvládanie obdobia vzdoru. Zaujímavým zistením však je, že tieto 

publikácie často pochádzajú z pera laických autorov, ktorí sa profesionálne nevenujú 

psychológii, medicíne, či príbuzným odvetviam (Ramos a Youngeclarke, 2006). 

V komunite matiek sa tiež stretávame s populárnymi mýtmi, ktoré nie sú  výskumne 

podporené, napríklad  že plnením potrieb novorodenca rozmaznáme alebo že mozog je 

plastický len do troch rokov života a preto treba dieťa špeciálne stimulovať rôznymi 

komerčnými produktmi (napr. Bruer, 1999).   

 

Ciele našich aktivít 

Projekt vznikol s cieľom ponúknuť rodičom, najmä matkám, kvalitné, vedecky 

podložené informácie z vývinovej psychológie prístupnou formou, ako aj poskytovať im 

konkrétne rady a podporu. Motiváciou za projektom bolo predovšetkým umožniť matkám, 

aby porozumeli základným princípom psychického vývinu detí, vďaka čomu dokážu kriticky 

hodnotiť informácie o výchove, ku ktorým sa dostanú. Zároveň im chceme dať nástroje, aby 
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dokázali rozlíšiť kvalitné informácie od nekvalitných – napríklad základy metodológie (typu 

korelácia vs kauzalita). Kvalitu poznatkov zabezpečujeme tak, že sa zaoberáme len 

výsledkami publikovanými v recenzovaných časopisoch. To potenciálne pomáha rodičom 

„brániť sa“ voči mýtom o výchove a detskom vývine, s ktorými sa môžu stretnúť.  

Ďalším z našich cieľov je znižovať záťaž matiek, ktoré sa môžu cítiť ohrozené 

trendom intenzívneho rodičovstva a podporiť u matiek pocit kompetentnosti. Výskum 

rodičovstva poukazuje na význam pocitu rodičovskej kompetentnosti a  sebaúčinnosti v role 

matky (napr. Coleman a Karraker, 2003).  Pocit kompetentnosti je prediktorom kvality 

interakcií medzi matkou a dieťaťom, ak zohľadníme vzťah medzi kompetentnosťou a 

vedomosťami matky o vývine. Kompetentné matky s veľkým množstvom vedomostí majú 

najkvalitnejšie interakcie s deťmi. Naopak, sebavedomé matky bez vedomostí vykazujú 

najhoršie interakcie (Conrad a kol., 1992). Toto zistenie potvrdzuje význam sprostredkúvania 

psychologických poznatkov komunite matiek.   

Napokon, existujú aj rizikové skupiny matiek – napríklad príliš mladé matky, matky 

s depresiou alebo s chýbajúcimi sociálnymi väzbami – ktoré v rôznych obdobiach potrebujú 

pomoc či podporu. Napríklad, Culp a kol. (1999) poukazujú na riziko používania telesných 

trestov mladými matkami. Našim cieľom je ponúknuť osvetu a podporu aj pre tieto skupiny, 

ktoré často nemajú dostatok zdrojov na to, aby ju sami vyhľadali. 

 

Projekt  „Psychológia pre milujúcich rodičov“ 

Projekt sme začali v lete 2013 publikovaním článkov na témy týkajúce sa výchovy 

detí (napríklad o spoločnom spaní, období vzdoru, bezpečnej vzťahovej väzbe) v časopise 

Mama a ja. Od decembra 2013 sme založili online komunitu na sociálnej sieti Facebook, kde 

pokračujeme krátkymi interpretáciami výskumov z recenzovaných časopisov. Našou cieľovou 

skupinou sú popri matkách aj otcovia, avšak prax ukazuje, že aktivitu na stránke prejavujú 

najmä matky. Výber sociálnej siete Facebook ako nástroja pre sprostredkovanie vedeckých 

poznatkov súvisí najmä so všeobecnou dostupnosťou a popularitou tohto média. Navyše, 

zohľadňuje pretrvávajúci trend pozorovateľný aj u nás, v rámci ktorého matky využívajú 

internet ako zdroj sociálnej opory a informácii ohľadom rodičovstva, a to aj na úkor iných 

zdrojov, ako sú napríklad tradičné komunity (Plantin a Daneback, 2009).  Prieskumy v 

zahraničí navyše naznačujú, že matky malých detí patria medzi najaktívnejšie skupiny na sieti 

Facebook (Facebook for Business, 2014).  

Vzhľadom na využitie sociálnej siete Facebook je na mieste zodpovedať otázku, či 

matky, ktoré Psychológia pre milujúcich rodičov združuje, môžeme považovať za komunitu. 
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Komunita sa zvyčajne definuje ako skupina ľudí s rôznymi charakteristikami, ktorí sú 

prepojení sociálnymi väzbami, zdieľajú podobné názory a angažujú sa spolu v aktivitách na 

určitom mieste (napr. MacQueen a kol., 2001). Vo voľnejšej definícii chápeme virtuálnu 

komunitu ako spoločenskú jednotku, ktorej členovia zdieľajú spoločné hodnoty 

a presvedčenia, a navzájom medzi sebou interagujú s určitým cieľom. Naše aktivity združujú 

osoby s rovnakým poslaním v určitom období života (materstvo/rodičovstvo), a hoci primárne 

neponúkame priamu interakciu vo forme osobných alebo online diskusií, ponúkame isté 

možnosti interakcie. V prvom rade je tu možnosť komentovať publikované informácie 

a diskutovať o nich, pričom rodičia sa neobracajú len jednostranne na autorky článkov, ale 

navzájom sa „zhovárajú“ a vymieňajú skúsenosti medzi sebou. Ďalej, naši fanúšikovia 

pozostávajú často zo skupín žien, ktoré sa osobne poznajú a stretávajú mimo virtuálnej 

interakcie. Po tretie, okrem online poradenstva a informácií organizujeme aj osobné diskusie 

pre čitateľky z Bratislavy a okolia, kde sa vysoké percento návštevníčok navzájom pozná 

a prichádza opakovane v skupinách. Možno preto predpokladať, že našu stránku navštevuje 

viacero komunít matiek. 

V rámci našich príspevkov sa venujeme najmä témam osvetľujúcim zákonitosti 

psychického vývinu detí (napríklad vzťahová väzba, sebaregulácia) alebo vplyvov rôznych 

typov výchovy na dieťa (napríklad práca s emóciami, dôsledky fyzických trestov, implikácie 

rôznych stratégií chválenia). Počas takmer ročného fungovania sme dosiahli počet viac ako 

2300 fanúšikov. Našu stránku navštevujú najmä ženy (92%). Podrobnejšie informácie o 

fanúšikoch uvádzame v Tabuľke 1.  V priemere sa naše príspevky dostanú mesačne k 13000-

14000 ľuďom. Následnú aktivitu (páči sa mi, komentáre alebo zdieľanie) pozorujeme u cca 

400 ľudí mesačne. 

 

Vek 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 

% 0,7 5,5 63 25 2,3 0,85 0,7 

Mesto Bratislava Košice Nitra Prešov Žilina Trnava Martin 

počet 723 119 67 54 48 47 40 

Tabuľka 1: Zloženie skupiny fanúšikov  
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Téma Zdroj Dosah 

(zobrazenie) 

Aktivita 

(páči sa mi, 

zdieľanie) 

Neporiadok a 

kreativita 

Vohs, K. D., Redden, J. P., & Rahinel, 

R. (2013). Physical order produces 

healthy choices, generosity, and 

conventionality, whereas disorder 

produces creativity. Psychological 

science, 24(9), 1860-1867.  

14112 1470 

Dĺžka dojčenia Dettwyler, K.A. (1994) Time to 

wean.  Breastfeeding Abstracts, August 

1994, Volume 14, Number 1, pp. 3-4. 

 

11252 682 

Používanie mobilných 

technológii rodičmi 

Radesky, J. S., Kistin, C. J., Zuckerman, 

B., Nitzberg, K., Gross, J., Kaplan- 

Sanoff, M., ... & Silverstein, M. (2014). 

Patterns of Mobile Device Use by 

Caregivers  

and Children During Meals in Fast Food 

Restaurants. Pediatrics,133(4), 843-849. 

11140 899 

Citlivý prístup 

rodičov a odolnosť v 

adolescencii 

Hackman, D. A., Betancourt, L. M., 

Brodsky, N. L., Kobrin, L., Hurt, H., & 

Farah, M. J. (2013). Selective impact of 

early parental responsivity on 

adolescent stress reactivity. PloS 

one, 8(3), e58250. 

9200 1045 

Emočný koučing v 

období vzdoru 

Gottman, J. (2001). Meta-emotion, 

children's emotional intelligence, and 

buffering children from marital conflict. 

Oxford University Press.  

7588 1256 

Tabuľka 2: Témy s najväčším dosahom   
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Najväčší ohlas vyvolávajú témy, v ktorých sa rozpoznávajú samotní fanúšikovia, t.j 

téma sa nevzťahuje iba k dieťaťu, ale aj k zážitku rodiča, jeho sebareflexii (napr. vzťah medzi 

poriadkom a kreativitou). Podrobnejšie informácie o popularite príspevkov uvádzame v 

Tabuľke 2. Obsahovo sú najzaujímavejšie príspevky, ktoré sa zaoberajú emocionálnym 

prežívaním dieťaťa a výchovou, ktorá ho zohľadňuje. Tento záujem môže poukazovať na 

aktuálny trend v skupine fanúšikov našej stránky, ktorí sa snažia o citlivý výchovný prístup. 

Dôležitým faktorom je tiež štýl, ktorým je príspevok napísaný. Aktivita cieľovej skupiny je 

vyššia, v prípade interaktívnej formy príspevku (napr. ak príspevok obsahuje otázky) a 

praktického zamerania (napr. uvedenie príkladov, prepojenie s praktickými implikáciami).  

V rámci online komunity „Psychológia pre milujúcich rodičov“ sme zároveň 

poskytovateľmi základného online poradenstva, kde sa usilujeme poskytnúť odporúčania 

založené na výskumných zisteniach alebo „dobrej praxi“. V neposlednom rade, stránku 

využívajú matky  ktoré potrebujú komplexnejšie poradenstvo a ktorým následne 

sprostredkujeme kontakt na vhodný typ psychologickej pomoci v mieste ich bydliska. 

 

Ponaučenia a implikácie pre poradenstvo komunite matiek 

Na základe našej skúsenosti z projektu Psychológia pre milujúcich rodičov vnímame v 

komunite matiek veľký záujem o informácie z oblasti psychológie. Dopyt po poznatkoch je 

však spojený s nízkou mierou kritickosti voči prezentovaným informáciám. Matky takmer 

vôbec nekritizujú výskumné zistenia a nestretávame sa ani s otázkami, zameranými na hlbšie 

porozumenie. Táto skúsenosť potvrdzuje dôležitosť overovania pravdivosti všeobecne 

rozšírených názorov o výchove, ktoré samotné matky zvyčajne nespochybňujú.  Zároveň 

naznačuje, že komunita matiek je skupinou, náchylnou na manipuláciu, napríklad 

marketingom výrobkov pre deti (hračky stimulujúce inteligenciu a pod.). 

Okrem osvety v podobe šírenia výskumných zistení sme zaznamenali aj potrebu 

informovania o základných poznatkoch týkajúcich sa výskumu (napr. aké podmienky musí 

splniť kvalitný výskum, ako interpretovať zistenia). Posilnenie tejto oblasti pomôže matkám 

kritickejšie pristupovať k rozšíreným mýtom a k informáciám prezentovaným v bežne 

dostupnej literatúre.   

Naše skúsenosti naznačujú, že matky sú citlivé na spôsob, akým sú informácie 

prezentované. Napríklad, hoci základný psychologický výskum umožňuje porozumenie 

mnohým zákonitostiam vývinu detí, pre matky sú takéto poznatky menej atraktívne. Zaujíma 

ich aplikácia poznatkov, odpovede na konkrétne otázky a výchovné problémy. Praktická 

relevancia má väčšiu váhu, než kvalita poznatkov. Pre zatraktívnenie výskumných zistení je 
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vhodné používať príklady z každodenného života rodiny, prípadne navodenie interakcie 

pomocou otázok. Dôležitá je tiež zrozumiteľnosť informácií, najmä interpretácií štatistických 

analýz.  

Podľa  Hanleyho a Reynoldsa (2009) má online poradenstvo sľubné výsledky, avšak 

spája sa aj s niekoľkými obmedzeniami, ako je chýbajúca neverbálna komunikácia, riziko 

nedorozumení a časové oneskorenie. Rizikom je tiež chýbajúca identita pýtajúceho sa a 

ohrozenie dôvernosti materiálu posielaného cez internet (Rochlen, Zack a Speyer, 2004).  

Hoci poradenstvo prostredníctvom internetu je v súčasnosti prudko rozvíjajúcou sa formou 

psychologickej podpory, treba zdôrazniť, že tento prístup nenahrádza osobný kontakt. 

Internetové prostredie napríklad neumožňuje spracovanie emócií spojených s traumatickým 

zážitkom (napr. popôrodná trauma). Preto je potrebné včas rozpoznať prípady, kedy je 

vhodnejšia osobná pomoc a odporučiť ju klientke.  
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