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Úvod 

Vysokoškolská učebnica reflektuje na integrálne zameranie etickej výchovy 
v interdisciplinárnej podobe kultivovania osobnosti. Kľúčovou oblasťou pre etickú 
výchovu je porozumenie človeku nielen v antropologickom a metafyzickom zmysle, 
ale predovšetkým v morálnom a výchovnom nazeraní. Humanistický rozmer etickej 
výchovy zdôrazňuje atribút ľudskosti, morálnosti a prosociálnosti. Osobitne v súčas-
nom komplikovanom a globalizovanom svete je potrebné prostredníctvom etickej 
výchovy formovať prosociálnu osobnosť ako protipól individualizmu a egoizmu. 
Človek sa v dnešnej rýchlej pluralitnej spoločnosti čoraz ťažšie vyrovnáva s prílivom 
zmien, ktoré na neho pôsobia zvonka i zvnútra.  

Zameranie publikácie reflektuje na humanizáciu v procese celoživotnej výcho-
vy a vzdelávania človeka a zároveň identifikuje vybrané aspekty formovania osob-
nosti prostredníctvom modelu etickej výchovy. Osobitná pozornosť je venovaná 
problematike sociálnej inteligencie a rozvíjania emocionálnej inteligencie prostred-
níctvom etickej výchovy. 

Problematika emocionálnej inteligencie je z eticko-výchovného hľadiska zau-
jímavá pre jej praktickú pozitívnu využiteľnosť vo sfére medziľudských vzťahov, 
ktorá sa do veľkej miery odzrkadľuje v školskej i pracovnej sfére. Emocionálna inteli-
gencia a jej zvyšovanie zlepšuje komunikáciu, človek si vie uvedomiť a identifikovať 
svoje pocity, čo je prvý krok k práci s emóciami, najmä s tými negatívnymi, keďže vo 
vyššej intenzite majú dokonca dosah aj na fyzickú stránku človeka. Uvedomovanie 
si emocionality a pracovanie s pocitmi by malo byť jednou zo základných kompe-
tencií človeka, a preto je tematická orientácia publikácie intencionálne nasme-
rovaná aj na emocionálnu inteligenciu v pedagogickom procese etickej výchovy. 
Človek, ktorý disponuje vysokou emocionálnou inteligenciou, je vyvážená osobnosť, 
ktorá svoje pocity neskrýva, ale nemá ani emočné výlevy, vie sa prirodzene vcítiť do 
iných ľudí, ovláda asertívne správanie, je zdravo sebavedomá. Jej dôležitosť sa 
ukazuje aj v pracovnej sfére, kde sú osobnosti s vyššou emocionálnou inteligenciou 
flexibilnejší, spoločenskejší, zodpovednejší, a teda aj úspešnejší, no rovnako môže-
me povedať, že je celkovo potrebná pre život a medziľudské vzťahy ako také. 

Podstatná časť textu publikácie je zameraná na predmet Etická výchova, 
ktorý je súčasťou školského systému po transformácii spoločnosti a do pozornosti 
sa dostali etické normy a hodnoty kompatibilné s demokratickým modelom fungo-
vania spoločnosti. V tomto kontexte je potrebné konštatovať, že učiteľ, žiak i rodič 
potrebujú interiorizovať a aplikovať nové stratégie pre plnohodnotný život. Ide o ak-
ceptovanie morálky, mravnosti, spolupráce, spolupatričnosti, tolerancie, rešpektu 
a úcty k človeku. To sú atribúty výchovného a vzdelávacieho modelu etickej výchovy. 
I keď je naše poznanie stále bohatšie, či už ide o prírodné, alebo humanitné vedy, 
samotný človek ostáva stále tajomstvom sám pre seba i pre iných. Poznáme 
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vlastne dokonale seba? Vieme s určitosťou, ako sa zachováme, čo urobíme v rôz-
nych situáciách? Aj ľudia okolo nás sú z tohto pohľadu zahalení rúškom tajomstva. 
Hoci ich priebežne spoznávame, nikdy nemôžeme povedať, že ich poznáme sku-
točne dokonale. Nemôžeme vopred predvídať ich správanie a konanie. A predsa je 
mimoriadne dôležité objavovať a spoznávať samého seba aj iných. Preto je potreb-
né realizovať zmeny aj v aktuálnom prístupe vyučovania etickej výchovy. Tak ako 
v minulosti, je i dnes miesto učiteľa v spoločnosti úzko spojené s jeho spoločenskou 
rolou, s očakávaniami, ktoré spoločnosť formálne, ale aj neformálne artikuluje voči 
učiteľovi. A tu práve nastáva zásadný rozpor medzi postavením učiteľov v spoloč-
nosti a ich spoločenskou rolou. Spoločnosť na učiteľa kladie čoraz väčšie nároky, 
ale už mu neposkytuje adekvátne prostriedky na ich úspešnú realizáciu. Sú profe-
sie, medzi ktoré patrí aj učiteľské povolanie, v ktorých prvoradým pracovným ná-
strojom je osobnosť jedinca. Spôsob jeho myslenia, fundamentálne postoje, základ-
né hodnoty, komunikačné schopnosti, správanie sa k druhým a odovzdávanie 
svojich poznatkov a životných skúseností. Kontinuálna výchova k prosociálnosti 
a k empatii, dozrievanie osobnosti, sa nedeje len na hodinách etickej výchovy, ale 
má všeobecné zastúpenie vo všetkých predmetoch a závisí len od nás, učiteľov, ako 
a kde ju využijeme. Učíme žiakov pochopiť veci a javy, aby mohli v skutočnom 
živote kriticky myslieť, ale boli zároveň aj citliví a vnímaví, aby neboli len vzdelaní, ale 
i dobrí. Dnešná profesia učiteľa sa dynamicky mení v závislosti od premien vzde-
lávacieho kontextu, ale dúfame, že učitelia budú stále zohrávať významnejšiu úlohu 
v učiacej sa spoločnosti. 

Dôležitou súčasťou publikácie je aplikačná časť v podobe spracovaného di-
daktického modelu prostredníctvom aktivít, ktoré je možné využiť v jednotlivých 
fázach v rámci metodiky vyučovania etickej výchovy.  
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1 Humanizácia výchovy a vzdelávania človeka 

Aktuálnou požiadavkou v súčasnom vzdelávacom systéme z etického hľadis-
ka je orientácia na formovanie prosociálnej osobnosti, s dôrazom na podporu tvo-
rivého a kritického myslenia, dôstojnej sebarealizácie a identifikovania aktuálnych 
ľudských problémov. V tomto kontexte je dôležité prepojenie etickej výchovy, psy-
chológie a pedagogiky. „Najvyššou hodnotou je dôstojnosť človeka. Ľudia sú v zá-
sade dobrí. Cieľom psychológie nie je ľudí kontrolovať, či predvídať ich správanie, ale 
pochopiť ich“ (Gáborová, 1998, s. 9). Uplatnenie humanistických princípov vo výcho-
ve je veľkou výzvou pre transformáciu tradičného školstva na formovanie osob-
nosti, teda nielen na prípravu individuality v určitej odbornosti. V tomto kontexte je 
dôležitá osobnosť učiteľa a autentický osobnostný vzťah, ktorý rešpektuje jedi-
nečnosť, originalitu a individualitu žiaka. Humanisticky orientovaný učiteľ akceptuje 
pocity žiaka, „prechádza sa obrazne v jeho topánkach“, empatia pre neho nie je len 
teoretický konštrukt. Empatický učiteľ prvoplánovo žiaka nehodnotí, neposudzuje. 
Rozvíja žiakovu schopnosť vcítiť sa do pocitov iných, čím postupne utvára proso-
ciálnu osobnosť. „Vie sa vcítiť do pocitov strachu, očakávania ťažkostí, ktoré sú pri 
stretnutí s novou látkou celkom prirodzené. Najväčším darom, ktorý môže učiteľ 
(ale i rodič) dieťaťu dať, je radosť z objavovania. Vzrušenie, ktoré objavovanie so 
sebou prináša, podnecuje ľudský intelekt a rozvíja emocionálnu zrelosť. Je proti-
pólom k bežnej pedagogickej nude neodmysliteľne spätej s tradičným vzdelávaním 
(Rogers, 1995, s. 233).  

Učiteľ v tradičnom ponímaní sa vníma ako ten, kto vie. Ten, kto má autoritu 
a vedomosti. Žiak je často pasívny element, ktorý mechanicky prijíma vedomosti od 
učiteľa. Pri takomto výchovnovzdelávacom modeli žiak zvyčajne neprejavuje akti-
vitu, čaká sa od neho, že na vyučovaní bude počúvať a zapisovať si, čo povedal 
učiteľ. Overenie žiakovej pozornosti sa nakoniec udeje formou skúšky, či už ústnej 
alebo písomnej. Takýto prístup nevyhnutne smeruje k dominantnému postaveniu 
učiteľa. Nosným prvkom vzťahu učiteľ - žiak v tradičnom prístupe je nedôvera, čo je 
úplne prirodzené pre systém, kde je autorita daná zvonka a nie prirodzene a po-
stupne vybudovaná. Autorita, ktorá je zadefinovaná v klasickom vzdelávacom 
systéme, vzbudzuje aj v samotnom učiteľovi pocit neistoty, obáv z toho, či ho žiaci 
rešpektujú, alebo len preto, že musia. Ten istý pocit neistoty zažívajú aj samotní 
žiaci. Nevedia, nakoľko je učiteľ autentický, nepoznajú jeho pohnútky, nedôverujú 
jeho pedagogickému štýlu a spôsobu odovzdávania poznatkov, skúseností a vedo-
mostí. 

Problém nanútenej autority úplne mizne v prístupe zameranom na človeka. 
Tu je učiteľ človek, ktorého žiaci prirodzene rešpektujú. Učiteľova sebaistota a z nej 
vyplývajúci pocit bezpečia, je základným stavebným prvkom pri budovaní vzá-
jomnej dôvery. Učiteľ nie je ten, kto len šablónovito podľa predpísaných plánov 
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odovzdáva vedomosti žiakom. Je osoba, ktorá otvára žiakom dvere, za ktorými sa 
skrývajú priestory zatiaľ nepoznaného a niekedy aj tajomného ľudského a prírod-
ného sveta. Inšpiruje žiakov tým, že sám neustále objavuje nepoznané a perma-
nentne sa vzdeláva. Nielen pozná, ale aj permanentne spoznáva. Podporuje žiakov 
v ich snahe naučiť sa niečo nové, nájsť niečo zaujímavé, pričom on sám dáva k dis-
pozícii seba, svoje skúsenosti, vlastné poznatky a životnú múdrosť. „V pedagogickej 
praxi si autoritu učiteľa možno predstaviť v rôznych kontextoch, vždy však bude 
zakotvená ako súčasť vzťahov, ktoré determinuje celý rad okolností. Napokon, len 
samotná úroveň týchto vzťahov, ako aktéri zapojení do výchovno-vzdelávacieho 
procesu v školskej realite konajú, pričom si preukazujú úctu a uplatňujú svoj vplyv, 
je daná celým komplexom vzťahov“ (Procházka, 2013, s. 156).  

Do centra pozornosti sa v súčasnom vzdelávacom systéme dostáva pojem 
zodpovednosti. Každý aktér výchovného a vzdelávacieho procesu by mal byť zod-
povedný za dynamiku života a zvyšovanie kvality v škole. Je na každom, aký podiel 
zodpovednosti na seba preberie. Týka sa to celej štruktúry vzťahov v škole, ale 
predovšetkým vzťahovej línie učiteľ – žiak. Takáto spoluzodpovednosť je ďalším mi-
moriadne dôležitým faktorom pri budovaní vzájomnej dôvery. Je cestou k slobode 
osobnosti, k slobodnému rozhodovaniu sa o sebe, je to spôsob, ako mať svoj život 
pod kontrolou. K zodpovednému rozhodovaniu je potrebná vnútorná motivácia, 
ujasnenosť hodnotovej voľby a pevná vôľa vytrvať v obhajovaní svojho rozhodnutia. 
Nesmieme pripustiť spochybňovanie nášho rozhodnutia, najmä ak prešlo filtrom 
premyslenosti s uvedomením si všetkých dôsledkov, vrátane konfrontačnej spätnej 
väzby zo strany druhých ľudí. Vnútorná stabilita podporená práve správnym roz-
hodnutím je eticky relevantný prostriedok k posilňovaniu vlastnej hodnoty. Môžeme 
očakávať časté atakovanie zvonka a nahlodávanie nášho sebavedomia. Preto mu-
síme byť pokojní a nebáť sa prijať akékoľvek výzvy života. Ak konáme zodpovedne 
a robíme dobré rozhodnutia, naša sebadôvera rastie. Zároveň by sme mali byť 
charakterovo pevní, s vycibreným sebaovládaním a sebadisciplínou, ktoré nás vedú 
k tomu, aby sme išli za svojím cieľom, aj keď sme pokúšaní svojimi slabosťami, 
ktorými najčastejšie sú pohodlnosť, ba až lenivosť, strach zo zlyhania, ale aj z ne-
predvídateľnosti nášho rozhodnutia a z toho plynúca obava urobiť vôbec nejaké 
rozhodnutie. Sebaovládanie sa zameriava na konkrétny aspekt brzdenia nežiaducej 
žiadostivosti, nerešpektujúcej požadovanú ľudskú normu v správaní a konaní. Bez 
jasnej predstavy, čo máme dosiahnuť a bez odhodlanosti k sebaovládaniu nie je 
možné ani naplnenie mravnosti. Človek je slobodný do takej miery, do akej sa vie 
ovládať. Je to potenciál k narastaniu vnútornej sily k riešeniu životných problémov. 
Naša vnútorná sila je výsledkom sebadisciplíny a dosiahnutie vytýčeného cieľa je 
odmenou samou, ako víťazstvo nad sebou samým v prekonávaní prekážok, a to aj 
za cenu bolesti, odriekania a vnútorného prehovárania. Výsledkom správneho roz-
hodnutia a pevného postoja k nemu je nielen viditeľný úspech navonok, ale najmä 
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pocit vnútorného naplnenia, spokojnosti a šťastia. Človek sa v tej chvíli cíti hodnot-
nejší a má novú motiváciu k vlastnej zodpovednosti a posilňuje ambíciu aj k zod-
povednosti v sociálnych vzťahoch. Prostredníctvom zvoleného a vyprofilovaného 
vlastného postoja k životu demonštrujeme svoju slobodu, nezávislosť, ale aj hod-
notnosť a dôstojnosť. Je to cesta k integrite osobnosti, ktorá nás robí dokonalejšími 
v najhlbšom zmysle ľudského porozumenia. Predpokladom k tomu, aby bol človek 
integrujúcim prvkom spoločenstva je sebareflexia, stotožnenie sa s pravdivým 
obrazom seba samého, poznania svojich možností a limitov a žiť v pravde. Seba-
reflexia je osobný vnútorný proces, prostredníctvom ktorého máme možnosť po-
rozumieť obsahom našej mysle, nevedomým pohnútkam, ako aj uvedomeným 
procesom nášho konania, myslenia a sme v neustálom dotyku so svojimi názormi 
a postojmi. Pri sebareflexii tiež dochádza ku koordinovanému usporiadaniu a zov-
šeobecneniu vlastných poznatkov a skúseností či už opisnou, analytickou, synte-
tickou alebo hodnotiacou metódou. Z etického hľadiska je sebareflexia vnútorným 
dialógom so sebou samým s prísnymi znakmi kongruencie, kritickosti, hodnotnosti 
s cieľom nielen systematizovať celú škálu osobnostného portfólia, ale zároveň dy-
namizovať osobnostný rast v zmysle sebazdokonaľovania. 

Z hľadiska pedagogickej reflexie je dôležitý permanentný vonkajší aj vnútorný 
monitorovací proces osoby v akejkoľvek role a v akomkoľvek prostredí s rešpek-
tovaním plynutia času. V etickom zmysle je aj sebareflexia sebaaktualizačnou a se-
batranscendentnou vnútornou ambíciou k stabilizácii a rozvoju osobnosti a spolu 
s reflexiou prispieva k socializácii osobnosti. Dôležité sú tiež dlhodobé motivačné 
mechanizmy výchovy, vplyv prostredia a vzájomná interakcia s druhými a výsled-
kom tejto interiorizácie je harmónia, prípadne disharmónia vo vzťahoch a predzna-
čenie vzťahovej atmosféry v konkrétnom spoločenstve aj spoločnosti ako celku. 
 

1.1  Humanistické prístupy v kontexte etickej výchovy 

Predpokladom výchovy je jej pozitívne humanistické a hodnotové zameranie. 
V našich dejinách pedagogického myslenia je veľa hodnotných zdrojov poznávania na 
premýšľanie o výchove človeka. Trefné pedagogické inšpirácie uvádza M. Procházka 
(2013, s. 39), keď uvádza, že „Komenského dielo otvára široké náhľady, fascinujúce 
svojou aktuálnosťou v oblasti sociálnej role výchovy a školy, ktoré zahrňujú: 

- ideu sily výchovy a jej potenciálu pri premene spoločnosti, 
- ideu demokratickosti výchovy a vzdelávania, 
- akcent na sociálnu rolu školského prostredia, 
- ucelený koncept nápravy spoločnosti výchovou.”  

Oblasť výchovy je však natoľko zložitá, že nevieme predpokladať jej hodnoto-
vú afinitu. Vo všeobecnosti definujeme výchovu ako „profesionálne, odborné a cie-
ľavedomé udržiavanie, zdokonaľovanie a rozvíjanie pozitívnych a funkčných možností 
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človeka, psychických funkcií, procesov a vlastností osobnosti“ (Zelina, 2004, s. 10). 
Problémom výchovy v dejinnej kontinuite je aj skutočnosť, či uprednostníme osob-
nostnú výchovu s orientáciou na potencialitu človeka, aby bol v živote spokojný 
a šťastný alebo budeme preferovať pragmatizmus vo výchove s dôrazom na jeho 
praktické uplatnenie v živote. Model etickej výchovy z hľadiska svojho obsahového 
konštituovania ponúka prvú alternatívu. Etickú výchovu – v cieľovom zameraní ako 
výchovu k prosociálnosti – je potrebné prioritne zamerať na osobnostnú výchovu 
človeka v sociálnom zmysle na rovine emocionálnej, rozumovej a duchovnej. V etic-
kej výchove sledujeme zrozumiteľne komunikovaný a kontinuitne prítomný cieľ – 
zakoreniť človeka v tom, kým je potenciálne a aktualizovať túto potencialitu. Takto 
sa človek môže stať tým, kým sa má stať: pre seba a pre druhého človeka z hľadiska 
rovín ľudskej praxe a vzťahovej siete. Osobnostný prístup pri výchove a vzdelávaní 
uľahčuje zodpovedné vnímanie vlastnej osoby, prehlbovanie identity, celostnejšie 
porozumenie seba a druhých. Súvisí to s otázkou podporovania sebaúcty a seba-
oceňovania, vedome sa zbavujúc egoistických tendencií a tak sa mravne dôstojne 
realizovať v živote. 

Život jednotlivca v spoločnosti je mnohotvárny, no vždy sa točí okolo hľadania 
zmyslu života človeka samotného, ako i spoločnosti, v ktorej žije. Každý z nás sa 
zaoberá myšlienkou „čím sme“ a „ako prežiť svoj život hodnotne“. Život všetkých 
ľudí smeruje k osobnostnej zrelosti, a tú si človek nebuduje iba sám vo svojom 
vnútri, ale nadobúda ju v autentickom vzťahu s iným človekom, s inými ľuďmi, teda 
v spoločnosti. V súvislosti s realizáciou jednotlivca a napredovaním spoločnosti sa 
vynárajú veľmi aktuálne, príťažlivé, no v mnohých prípadoch nejednoznačné a kon-
troverzné témy. Patrí k nim napríklad potreba tzv. pozitívneho myslenia, uplatňova-
nie ľudských práv a individuálnej slobody jednotlivca, ako i zodpovednosti, ktorá je 
na slobodu priamo viazaná. Diskutujeme o otázkach demokracie, plurality názorov 
a presvedčenia, náboženského vyznania a tolerancie. V tejto spleti diskusií a názo-
rov však jednotlivec často stráca orientáciu a nevyzná sa v nich. Snahou sociálne 
orientovanej etiky je preto pokúšať sa o systematizáciu poznatkov v danej oblasti 
a ponúknuť prostredníctvom etickej výchovy človeku „pomocnú ruku“ v dynamic-
kosti spoločenského diania tým, že vymedzuje isté vplyvné, stabilné a záväzné 
kritériá a faktory a oddeľuje ich od tých, ktoré sú menej podstatné a bez ktorých sa 
možno zaobísť.  

Sociálnosť je nevyhnutným znakom človeka i podmienkou jeho existencie. Od 
narodenia sa človek oboznamuje so spoločenskými zvyklosťami, osvojuje si formy 
sociálneho správania. V kontakte s ľuďmi absolvuje rad zmien, ktorými postupne 
prechádza zo stavu sociálnej neskúsenosti do stavu úplnej sociálnej orientovanosti. 
Sociálny kontakt je jednou zo základných potrieb človeka. Etická výchova vytvára 
predpoklady k objavovaniu cesty k ľudskej podstate, ktorá spočíva v presahovaní se-
ba samého cez autentickú sociálnosť. Autentický osobnostný vzťah je predpokladom 
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zdravého mravného vývinu človeka s charakteristikami duševnej rovnováhy, hodno-
tovej stability a harmónie v medziosobných vzťahoch. Emotívno-zážitková báza je 
integrálnou súčasťou etickej výchovy z hľadiska prežitia a precítenia ľudskej vzá-
jomnosti prostredníctvom empatie a komunikácie. To podstatné, prečo má zmysel 
zaoberať sa etickou výchovou a čo môže uspokojovať všetkých, ktorí sú v nej 
zainteresovaní, je nájdenie vnútorného pokoja, uvedomenie si vlastnej hodnoty, 
hodnoty druhého človeka a tešenia sa zo života, ktorý žijeme. Etická výchova je 
komplexný, ale zároveň aj zložitý výchovno-vzdelávací systém, avšak v cieľoch 
zrozumiteľne smerujúci k formovaniu prosociálnej osobnosti. „Cieľom akéhokoľvek 
výchovného systému by malo byť vychovávať človeka nielen na princípe príkazov 
a zákazov, ale budovať ho zvnútra ako slobodnú bytosť, ktorá sa sama rozhoduje 
pre dobro a pozitívne hodnoty, a za svoje rozhodnutia nesie plnú zodpovednosť“ 
(Kudláčová, 1998, s.14). 

Z hľadiska etickej výchovy je potrebné, aby človek bol v autentickom osob-
nostnom vzťahu z individuálno-etického hľadiska, ale taktiež konal sociálno-eticky, 
budoval spoločenstvo na princípe dialógu, tolerancie a solidarity. Z toho vyplýva, že 
výchova k mravnosti má zmysel len ako osobné a osobnostné formovanie človeka. 
Pre konštituovanie osobnostného sveta je dôležité predovšetkým etické porozume-
nie vzťahu osoby a osobnosti v rámci výchovy človeka, aby sa mohol sformovať 
v autentickú duchovnú osobnosť, a tak participovať na spoluutváraní osobnostných 
vzťahov. Pri formovaní osobnosti si musíme uvedomiť, že osobnosť sa rodí vo 
vnútornom sebauvedomení človeka, že je v niečom podstatnom iný ako tí druhí. 
Formovanie osobnosti je celoživotná záležitosť a je veľa determinantov, ktoré ju 
ovplyvňujú. Zrelosť osobnosti je mnohodimenzionálny fenomén, ktorý jej umožňuje 
celostné pôsobenie v interakcii k sociálnej realite. Je celkovým ukazovateľom, ako 
je jednotlivec spôsobilý vstupovať do sociálnych vzťahov a riešiť často spletité 
sociálne situácie. Je to zároveň aj o sebareflexívnej flexibilite človeka, nakoľko je 
ochotný meniť svoje vnútorné osobnostné nastavenie pod vplyvom vonkajších spo-
ločenských faktorov a nakoľko je vnútorne silný uchovať si svoju morálnu integritu. 
 

1.2  Porozumenie súčasnému svetu a možnosti výchovy človeka 

Dnešný svet je plný neistoty, napätia a nepokoja. Tak to vnímame v globálnom 
zmysle a formálne konštatujeme, avšak bez prepojenia k vlastnej osobe. Každú 
spoločnosť tvoria jednotlivci, ktorých integrita je základom zdravej morálky celej 
spoločnosti. Dokonca aj mandát volených predstaviteľov štátu sa odvíja od slobod-
ného, azda aj zodpovedného rozhodnutia suverénneho občana. „Spoločnosť môže 
byť len taká, akí sú jej jednotliví členovia a aká je úroveň ich vlastnej integrity“ 
(Wannoy, 1999, s. 131). Medializácia súčasného sveta je plná obetí. Sú vedomé 
zločiny, nezmyselné utrpenia plné bolesti, ľudí sužujú nevyliečiteľné choroby, ale aj 
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hlad a chudoba. To sú trápenia, ktoré zdanlivo presahujú naše možnosti urobiť svet 
ľudskejším, a teda lepším. Bez zodpovedného prístupu k sebe a k životu a bez po-
silňovania vlastnej integrity stávame sa súčasťou tohto nepríťažlivého sveta. So 
zodpovednosťou sa prehlbuje aj integrita. Musíme mať pevne pod kontrolou vlastný 
život, aby sme mohli byť prítomný v živote druhých. Svoju integritu nedeklarujeme, 
ale žijeme autentický život prameniaci z lásky, pravdy a spravodlivosti. Osobná 
integrita spočíva v nezaťaženosti svedomia a v priamosti v komunikácii aj v konaní. 
Znamená to oslobodiť sa od neúprimnosti a objasňovať nejasné formulácie, aby sme 
boli pochopení. To je cesta k dôveryhodným vzťahom, v ktorých v žiaducej podobe 
sa konfrontuje aj úroveň našej integrity. Ak sa však prostredníctvom tejto konfron-
tácie odhalí naša nekongruentnosť, už je neskoro. Nesmieme pripustiť konanie zla 
až do štádia jeho verejného odhalenia. Následne je človek vystavený dvojakému 
pranieru: výčitkám svedomia a odsúdením verejnou mienkou. Východiskom je zme-
na prístupu k sebe, nestačí len uvedomenie si chyby, ale ju aj napraviť. Správna 
výchova by mala naučiť človeka, ako má myslieť, nie čo si má myslieť ako prejav 
infiltrácie zvonka, hoci aj uznávanej autority a zodpovedne konať s rešpektom k spra-
vodlivosti. Naša zodpovednosť je zároveň aj prejavom ohľaduplnosti k druhým. 
Vychovávať k integrite a zodpovednosti je najvhodnejšie osobným príkladom a tým 
sa prehlbuje aj vzájomná dôvera. Nielen vychovávateľ testuje dieťa z hľadiska ne-
sklamania dôvery, ale platí to aj opačne. Dieťa potrebuje vedieť, či sa môže rodičovi 
zveriť s dôležitým tajomstvom. Ak chceme, aby nám deti dôverovali, musíme im dať 
príležitosť, aby sa presvedčili, že nám môžu dôverovať, že ich nesklameme.  

Výchovným kľúčom k vzájomnej dôvere a k posilňovaniu pocitu zodpovednosti 
a integrity je aktívne počúvanie s vhodne formulovanými otázkami pozitívneho 
zamerania, ktoré nemajú zacielenie k osobnému ataku a vypočúvaniu, ale smerujú 
k porozumeniu vnútorného prežívania, k pocitovej spätnej väzbe, k sebareflexii 
a vlastnému kritickému hodnotiacemu úsudku. K posilňovaniu integrity prispieva aj 
uvedomené zodpovedné rozhodovanie sa zvlášť v kľúčových a zložitých situáciách.  

Poslaním výchovy v súčasnosti v kontexte viacdimenzionálnosti je predovšet-
kým byť prítomný vo vzťahu k sebe prostredníctvom vlastnej sebareflexie, otvárajú-
cej cestu k vlastnej podstate a podporujúcej svoju vlastnú identitu, a taktiež byť vo 
vzťahu k druhým, k inakosti a tým optimalizovať ľudské spolužitie. Otázka identity 
človeka – ako konštatuje M. Žilínek (2002) – sa stáva centrálnym filozofickým, etic-
kým, psychologickým a pedagogickým problémom súčasnosti. Uvedomovanie si 
seba samého, svojej jedinečnosti, neopakovateľnosti, autenticity, sprevádza človeka 
počas celého života. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vývin identity je 
podmienený sociálnym a kultúrnym prostredím, v ktorom daný jedinec koexistuje. 
Identita sa tak stáva priestorom pre transdisciplinárny prístup rôznych vedných 
odborov, pričom psychológia orientuje svoje poznanie na indivíduum, jeho preží-
vanie, kognitívne štruktúry pojmov s afinitou k spoločenskej zmene a ich vplyv na 
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formovanie identity. Z filozofického aspektu je to akceptovanie systému, poriadku, 
ako výsledku interakcií a odpoveď na otázku, ako človek nachádza poriadok a vníma 
a spoznáva svet. V antropologickom integračnom poňatí identity osobnosti je 
„určujúcim fenoménom morálno-hodnotová dimenzia, hlboko spätá s podstatou 
ľudského bytia, vrátane ľudskej slobody“ (Žilínek, 2002, s. 47). Z etického hľadiska je 
dôležité porozumenie vzťahu osoby a osobnosti v rámci výchovy človeka, aby sa 
mohol sformovať v autentickú duchovnú osobnosť a tak participovať na spoluutvá-
raní osobnostných vzťahov. Toto je kľúčové nasmerovanie výchovy človeka k jeho 
osobnostnej integrite a sebaidentite, ako výsledok obojstrannej identifikácie osoby 
a autentickej osobnosti. Osobnosť sa teda rodí vo vnútornom sebauvedomení člo-
veka v intenciách inakosti, jedinečnosti a originality. Vízia spolupracujúceho a pro-
sociálneho spoločenstva v etickej výchove je nielen teoretickým a akademickým 
ideálom, ale aj skutočnou reflexiou života na kľúčové hodnotové orientácie výchovy 
prosociálnej osobnosti. Cieľom tohto úsilia by mala byť komplexná osobnostná 
formácia človeka, zahrňujúca morálnu a mravnú zrelosť, odbornú erudovanosť, pro-
fesionálnu kompetentnosť, spoločenskú kultivovanosť, mnohodimenzionálnu tole-
rantnosť a akceptáciu multikultúrnosti. Z toho vyplýva zameranosť výchovy v rámci 
rozvíjania jednotlivých spôsobilostí, zručností a kompetencií pre hodnotné spoluna-
žívanie v týchto intenciách: 

- akceptácia seba a iných na základe ich pozitívneho hodnotenia a vnímania, 
- chápanie ľudskej dôstojnosti, úcty a tolerancie k druhým, 
- otvorená komunikácia a empatia ako cesta k porozumeniu, k dohode a k zmier-

ňovaniu protikladov, 
- sociálna tvorivosť pre podporu vzájomnej spolupráce a pomoci. 

K naplneniu týchto cieľov je potrebné pripraviť aj samotných učiteľov, ktorí sami 
majú interiorizované uvedené oblasti a vo svojich postojoch sú autentickí a kongru-
entní s nasledujúcimi prosociálnymi tendenciami: 

- komunikatívna spôsobilosť, 
- empatická spôsobilosť, 
- vnútorná motivácia byť prirodzeným pozitívnym vzorom pre študenta, 
- autenticita v pedagogickom procese, 
- zaangažovanosť do procesu výchovy a vzdelávania v oblasti motivačnej, od-

bornej a didakticko-metodickej, 
- tvorivý výchovný štýl pri utváraní autentických osobnostných vzťahov. 

A práve tvorivý výchovný štýl pedagóga bude zárukou vytvorenia výchovného 
spoločenstva, kde sa bude rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca, jeho inakosť 
a posilní sa atmosféra a perspektívne dlhodobá pozitívna klíma na rešpektovanie 
vnútorného sveta človeka z hľadiska jeho premýšľania, pociťovania, prežívania 
a prehĺbi sa úcta k umožneniu prezentovania jeho názoru a postoja. To je najpriro-
dzenejšia a najneautoritatívnejšia cesta k ľudskej vzájomnosti. Jej podmienkou je 
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však neustále prekonávať v sebe predsudky voči inakosti a naučiť sa byť tolerantný 
a to platí nielen pre vychovávaného, ale aj pre samotného pedagóga. V našej spo-
ločenskej realite pluralitnej spoločnosti ide predovšetkým o postoj k menšinám, a to 
predovšetkým k Rómom. Preto je oprávnene v súčasnosti venovaná veľká pozor-
nosť multikultúrnej výchove. 

Kurikulárna ukotvenosť multikultúrnej výchovy v etickej výchove vychádza zo 
zásady, že každý človek je iný, každý človek je hodnotou a zasluhuje si osobitú 
pozornosť, lebo je zdrojom originality v intímno-osobnej rovine bytia, majúci svoju 
integritu, ale aj kultúrnu a spoločenskú identitu. Pre pedagogickú prax z toho vyplý-
va potreba etickej výchovy pre vytváranie pozitívnej klímy multikultúrneho porozu-
menia sveta rôznorodostí, odlišností a rozdielov, ktoré môžu vďaka interkultúrnemu 
dialógu splynúť v jednotu na báze pochopenej inakosti prostredníctvom akceptácie 
rozmanitosti, rovnoprávnosti, otvorenosti a mnohoúrovňovej transparentnosti. Je 
nevyhnutné vytvoriť špeciálne multikultúrne programy s konkrétnym tematickým 
zameraním a aplikovaním do reálneho života s využitím primeraných metód. 

Človek je vo svojej najvnútornejšej prirodzenosti spoločenskou bytosťou a bez 
vzťahu k druhým nemôže ani žiť, ani rozvíjať svoj ľudský potenciál. Vo svojej zá-
kladnej identite je bytostne nasmerovaný k niečomu, čo každý deň prekračuje 
a presahuje. K niečomu, čo trvá a zároveň dáva životu jeho ľudskú dôstojnosť. To, 
čo je hodnotné, je obyčajne aj predmetom ľudských túžob, a to, čo je ľudské, je 
príťažlivé a oslovujúce. Hodnotné a ľudské sa nevytvára pod tlakom kategorického 
imperatívu a povinnosti, ale vytvára sa prostredníctvom slobodného a zodpoved-
ného prístupu k životu, v ktorom necháme vyniknúť vlastnú autentickosť a harmo-
nickosť medzi cieľom a vybranými prostriedkami. Kvalita nášho života závisí od 
toho, aké hodnoty preferujeme a svojou existenciou tvoríme. Hodnotové orientácie 
nie sú iba problémom poznania, ale vzájomne prepojeným množstvom sociálno-
kultúrnych súvislostí. Orientácia na prosociálne hodnoty je predovšetkým pohľadom 
na posilňovanie hodnoty človeka a jeho dôstojnosti. V akej miere a kvalite bude 
človek reprezentovať svoju sociálnosť, ako si osvojí sociálne skúsenosti a naplní 
vlastné možnosti tvorivého bytia a lásky, závisí vo veľkej miere od charakteru 
a kvality sociálneho prostredia, v ktorom človek žije. 
 

1.3 Skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania v kontexte nevyhnutnej školskej 
reformy 

Požiadavky súvisiace so zmenami v kontexte školskej reformy a reflektujúce 
súčasné potreby sa v pedagogickom procese výrazne koncentrujú na skvalitnenie 
a efektívnejšiu profesionálnu prácu učiteľa. „Školské reformy sú často sprevádzané 
politickým bojom a niekedy sú dosiahnuté výsledky skôr kozmetickou úpravou ako 
reformou. Školské reformy na Slovensku (rovnako aj v Českej republike) za ostatných 
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25 rokov sa dotýkajú sústavy škôl a systému vzdelávania na všetkých stupňoch 
škôl, obsahu vzdelávania a overovania výsledkov vzdelávania, prípravy učiteľov a ich 
celoživotného vzdelávania“ (Gadušová, Stranovská, Vítečková, 2017, s. 48). Škola 
by mala byť poskytovateľom bohatého a variabilného vzdelávacieho prostredia, 
ktoré pozitívne stimuluje proces výučby a v ktorom učitelia sprevádzajú deti a žia-
kov pri ich učení sa. Učiteľské tímy nevyhnutne potrebujú rozšírenie o dostatočný 
počet psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, asistentov 
a výchovných poradcov v podobe štandardného a nie iba výnimočného opatrenia. 
Učitelia majú mať k dispozícii podporu komplexného poradenského systému, v rámci 
ktorého sú jasne definované činnosti centier psychologického a špeciálno-peda-
gogického poradenstva a špeciálnych škôl transformovaných na centrá odbornej 
podpory.  

Na celonárodnej úrovni bol spracovaný návrh Národného programu rozvoja 
výchovy a vzdelávania s názvom Učiace sa Slovensko, ktorý však doposiaľ nebol 
implementovaný do pedagogickej praxe. Dokument mal byť východiskom pre usku-
točnenie zásadnej reformy školstva. Vznikol na základe téz pre oblasť regionálneho 
a vysokého školstva, ktoré tím expertov predložil na pripomienkovanie. Na jeseň roku 
2017 predložili autori výslednú verziu reformného vzdelávacieho programu „Učiace 
sa Slovensko“, ktorý aspoň poslúžil ako jedno zo základných východísk pre Národný 
program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018-2027.  

Osobný rozvoj, permanentné sebavzdelávanie a rozvíjanie vlastného poten-
ciálu je pre náš život podstatné. Výchova a vzdelávanie, orientované na každého 
jednotlivca a jeho prirodzenú tendenciu rozvíjať sa, majú strategický význam aj pre 
spoločnosť ako celok. 

Tento systém má byť taký, aby: 
- každý človek mal dostatok možností a podnetov rozvinúť svoj potenciál v ce-

loživotnom procese učenia sa, 
- boli vytvorené vhodné podmienky na rovnoprávne vzdelávanie všetkých ob-

čanov Slovenskej republiky vrátane národnostných menšín, 
- vzdelávacie príležitosti boli celoživotne dostupné pre každého jednotlivca, ich 

dostupnosť bola zabezpečená rovným prístupom k vzdelávaniu a v prípade 
potreby aj opatreniami na vyrovnávanie šancí so zreteľom na deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, sociálne vylúčených spoločenstiev a deti so 
zdravotným znevýhodnením, 

- ľudia mohli nadobúdať vzdelanie, ktoré im umožní všestranný rozvoj a napĺ-
ňanie individuálnych osobných cieľov so zreteľom na potreby spoločnosti, 
podporu spoločenskej súdržnosti a ekonomickú prosperitu, 

- súčasťou učenia sa každého jednotlivca bolo aj formovanie systému hodnôt 
a postojov, ktoré vychádzajú z princípov demokratického spoločenského po-
riadku a základných práv a slobôd, 
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- formálne vzdelávanie bolo významnou, nie však jedinou podporovanou formou 
zmysluplného učenia sa, lebo človek sa učí aj prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania a neformálnym učením sa, 

- boli vzdelávacie programy neustále zdokonaľované a inovované na základe 
funkčných mechanizmov spätnej väzby a jej vyhodnocovania, 

- podporoval participáciu a kooperáciu všetkých aktérov vo vzdelávaní vrátane 
detí a žiakov, 

- sa akékoľvek významnejšie zmeny v systéme uskutočnili až na základe širo-
kej odbornej a verejnej diskusie, v ktorej sa dosiahne čo najširšia spoločenská 
dohoda“ (Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 
Učiace sa Slovensko, 2017, s. 3-4). 
Súhlasíme s navrhovanými opatreniami hlavne v oblasti kvality a dostupnosti 

vzdelávania. Všetky vzdelávacie programy by mali prejsť inovatívnymi zmenami. 
Súhlasíme s tým, že by sa malo dbať na vyvážený pomer teoretického a praktického 
vzdelávania. Posilňuje sa opatrenie, ktoré navrhuje vytvoriť situácie, v ktorých sa 
žiaci a študenti učia jeden od druhého. Našu podporu má realizácia tímového vy-
učovania, využívanie individuálnej konzultácie, či vytvorenie priestorov pre samo-
štúdium, aby sa žiaci, ale aj učitelia v škole cítili príjemne. Je nevyhnutné, aby sa 
žiakom a študentom nechal väčší priestor na svoju sebarealizáciu. Ako kľúčové vní-
mame navrhované opatrenie posilniť vyjadrovanie vlastných názorov a argumentá-
cií a napokon rozvíjanie kritického myslenia. Veľmi nás teší návrh zvýšiť flexibilitu 
organizácie vyučovania. 

Autori koncepcie sa správne zamerali na osobnosť žiaka, jeho individualitu, 
zmenu podmienok vo vyučovacích procesoch. Chceme vyzdvihnúť dôraz kladený 
na prax, viac iniciatívy žiakov, rozvíjanie ich kritického myslenia. Zaujímavá je idea, 
ktorá prezentuje žiaka ako spolutvorcu svojho vzdelávania, žiaka, ktorý sa nenechá 
len slepo viesť. Žiakov chcú primäť k aktivite, naučiť ich vyjadriť svoj názor, rozhodo-
vať sa zodpovedne. Autori chcú, aby sa škola stala inštitúciou, ktorá ich pripraví na 
cestu perspektívnej budúcnosti. Samozrejme, toto sa nedá uskutočniť zo dňa na 
deň, preto je potrebné program formou kurikulárnych zmien postupne začleniť do 
vyučovacích procesov. Na to je potrebná pripravenosť učiteľov, prostredia, klímy 
a vybavenosti školy. Nedá sa niečo meniť, keď nemáme pripravené podmienky. 
A keď sa už raz podmienky nastavia, musia sa bezpodmienečne dodržiavať na 
všetkých úrovniach. Nesmie sa stať, že sa najprv povolí učiteľom, aby si podstatnú 
časť svojich predmetov slobodne doplnili, zabezpečili učebné materiály a vybrali si, 
čo budú učiť a potom sa uskutoční testovanie žiakov, alebo maturita formou 
monitoru, a zrazu sa degraduje väčšina toho, čo učitelia žiakov naučili, a opäť sa 
vrátime na začiatok. Z osobných skúseností vieme, že pri pripomienkovaní monito-
rov sme boli rok čo rok prekvapení otázkami a odpoveďami, ktoré minimalizovali 
snahu o reflektovanie reality vyplývajúcej z praxe. Skúsenosti z pedagogickej praxe 
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sú aj také, že učitelia chceli od žiakov samostatnosť, tvorivosť, ale keď prišli ma-
turity, tak ich nútili k vráteniu sa naspäť, k učeniu sa, ako majú správne reagovať 
podľa predpísanej literatúry. Chceme, aby žiaci viac čítali, ale, bohužiaľ, im nedáme 
priestor na slobodný výber literatúry, priestor na kreativitu a atraktivitu.  

Pri vysokoškolskej príprave učiteľov len ťažko opúšťame tradičné témy pedago-
giky a odborových didaktík – aplikáciu univerzálnych pedagogických téz a v lepšom 
prípade aj hľadanie vhodného učiva (premietnutého do učebníc a metodických 
príručiek) a postupov odovzdávania poznatkov vo frontálnom vzdelávaní. Pritom 
spoločensko-ekonomické zmeny, výrazne akcelerované technologickým progresom 
(internet a 4. priemyselná revolúcia ako celok), už dnes silne ovplyvňujú aj školy 
a ich pracovníci už čelia významným zmenám v správaní žiakov a ich rodičov 
a menia sa aj učebné štýly, návyky, ako aj poznávacie preferencie digitálnou revo-
lúciou ovplyvnených žiakov („digitálnych domorodcov“). Vysokoškolská príprava 
budúcich pedagógov trpí akademizmom, prílišným dôrazom na získanie detailných 
znalostí z aprobačných predmetov a čiastočne absentuje nie vždy dostatočne kva-
litná výučba didaktiky a metodiky. Nedostatočná pozornosť sa venuje aplikácii teórie 
v školskej praxi a samotný rozsah praxe, ktorú študenti absolvujú na školách počas 
štúdia, je nepostačujúci. Pregraduálna príprava budúcich učiteľov nevyhnutne musí 
prehlbovať reflexiu potrieb učiteľskej profesie. Pedagogický výskum, či už základný 
alebo aplikovaný, nie je v žiaducej miere prepojený s praxou. Výsledky projektov 
APVV, VEGA a KEGA, ako aj medzinárodných projektov sú buď málo relevantné pre 
školskú prax, alebo s problémami aplikované do praxe. Najnovšie poznatky iných 
pre pedagogickú teóriu a prax zásadne významných vedných odborov sú pedagóg-
mi v praxi iba čiastočne približované a etika, pedagogika, psychológia a odborové 
didaktiky v učiteľských programoch vysokých škôl iba čiastočne reagujú na naj-
novší stav poznania týchto vied. (pozri Návrh cieľov Národného programu rozvoja 
výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, 2017, s. 95). 

Súhlasíme s názorom o potrebe zmeny obsahu vysokoškolskej prípravy bu-
dúcich pedagógov. Príprava by bola koncipovaná ako príprava na povolanie. Obsah 
prípravy by mal byť vyvážený z hľadiska teórie a praxe. O čo sa najviac opierame 
a sme radi, že sa na to poukázalo, je zvýšiť rozsah praxe na školách tvoriacej súčasť 
vysokoškolskej prípravy učiteľov. Každá fakulta by mala mať adekvátnu sieť cvič-
ných škôl. Dostatočný priestor, počet hodín, cvičných učiteľov. Národný program 
rozvoja výchovy a vzdelávania s názvom Učiace sa Slovensko, dáva aspoň malú 
nádej na novú koncepciu vzdelávania a rozvoja učiteľskej profesie. Samozrejme 
obsahuje veľa pripomienok a návrhov na zlepšenie, ale z pohľadu nášho predmetu 
etickej výchovy sme sa zamerali práve na tieto vybrané kapitoly. Učitelia predmetu 
etická výchova by určite ocenili zmenu statusu predmetu na povinný pre všetkých 
žiakov a zvýšenie dotácie vyučovacej hodiny etickej výchovy. Z hľadiska inova-
tívnosti vyučovania etickej výchovy je potrebné aj podnetné prostredie v škole 
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a vytvorenie podmienok pre alternatívne spôsoby výučby. Mnohé témy etickej vý-
chovy predpokladajú vyučovanie aj mimo školskej triedy. Školy musia mať vytvo-
rené také podmienky, aby alternatívne formy vyučovania mimo budovy školy boli 
pre nich finančne dostupné a aby neboli príliš organizačne náročné. Treba predo-
všetkým podotknúť, že dôležitým faktorom je osobnosť učiteľa. Učiteľ je sprievod-
com žiakov v procese učenia sa, nie iba sprostredkovateľom poznatkov. Škola je 
miestom individuálneho rozvoja žiakov, tímovej spolupráce a komunikácie všetkých 
aktérov vzdelávania a širšej verejnosti. „Diskusia, ktorá sa v súčasnej dobe vedie 
v súvislosti s kvalitou vzdelanostného základu detskej populácie a spoločného 
vzdelávania detí s rozmanitým spektrom talentov a hendikepov, znovu pripomenula, 
aká významná je rola školy v spoločnosti (Procházka, Vítečková, 2017, s. 6). 
 

1.4  Špecifiká a atribúty osobnosti učiteľa etickej výchovy 

V každej profesii a v každej vednej disciplíne je osobnosť chápaná inak. Ter-
minologický slovník andragogiky definuje osobnosť ako „najvyšší systém organizá-
cie psychického života ľudského jednotlivca, ktorý reguluje konanie, cieľavedomé 
správanie človeka v integrácii s prostredím“ (Ďurič a kol., 2000, s. 309). Navzdory 
odlišným definíciám panuje zhoda v tom, že najtypickejšími črtami osobnosti sú 
jedinečnosť, výlučnosť a odlišnosť. Vo filozofii sa stretávame s ideou osobnosti 
prvýkrát už koncom antického obdobia. V neskoršom období (stredovek) sa pojem 
osobnosti takmer vytratil, zvrat nastal až v novoveku, kedy človek je „východiskom 
celej skutočnosti, je jediným subjektom, voči ktorému je všetko ostatné objektom 
a existuje len vo vzťahu k objektu“ (Kudláčová, 2007, s. 149). Konečne sa tak ľudom 
otvorili dvere k subjektivizmu a individualizmu. Spolu s tým sa ale človek dostal do 
pozície, kedy vníma subjektovo-objektovú schizmu sveta prírody a duševného sveta. 
„Človek je chápaný ako samostatný subjekt a ako mysliaca bytosť, sám hodnotí 
a poznáva okolitý svet“ (Kudláčová, 2007, s. 149). 

Keďže je osobnosť učiteľa pomerne komplikovaný fenomén, je dôležité oko-
mentovať, z akého náhľadu budeme osobnosť učiteľa posudzovať. Učiteľ je človek, 
ktorý sa „profesionálne zaoberá výchovou a vzdelávaním žiakov rôznych druhov 
škôl, je k tomu stanoveným spôsobom kvalifikovaný a určitou inštitúciou alebo jed-
notlivcom poverený“ (Vorlíček, 2000, s. 118). Byť učiteľom znamená byť komplexnou 
osobnosťou. „A tomu sa v pravom slova zmysle nedá vyučiť ani naučiť. Dobrým 
učiteľom sa môže stať iba ten, kto vychováva sám seba, kto na sebe pracuje a je 
schopný prežívať všetku problematickosť ľudskej existencie, kto dokáže študovať 
sám seba a kladie si otázky, či je schopný zvládnuť to, čo požaduje od druhých“ 
(Bradová, 2013, s. 2). Ako uvádza M. Žilínek (1997), učitelia sú tým najdôležitejším 
prostriedkom, ktorý je k dispozícií na realizáciu ich profesijných úloh. Musia pra-
covať sami na sebe, rozvíjať proces vlastného sebazdokonaľovania, autokreácie 
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v profesijnom i morálnom rozmere. Vo výchovnej práci učitelia musia nasadzovať 
svoju osobnosť, svoje potenciality, spôsobilosti i kompetencie a využívať ich ako 
základný inštrument svojej profesijnej činnosti. Ako konštatuje M. Vítečková (2018, 
s. 14) „smerovanie školy k utváraniu hodnôt žiakov nebude možné bez premeny 
role učiteľa. Predovšetkým začínajúci učiteľ bude musieť porozumieť novým dimen-
ziám svojej profesie s ohľadom na hodnotové stanoviská, ktoré bude priamo či 
nepriamo prezentovať žiakom svojimi postojmi.“  

Osobnosť učiteľa je esenciálnou v jeho ceste za úspechom v pedagogickej 
činnosti. Je iba na ňom, ako zúročí získané odborné a pedagogické vedomosti 
a zručnosti. Učiteľ sa „svojím správaním stáva pre žiakov vzorom, ktorí ho napodob-
ňujú, čo sa posilňuje predovšetkým v mladšom školskom veku. Osobnosť učiteľa 
ovplyvňuje tiež charakter a kvalita vzťahu so žiakmi, podmieňuje atmosféru v triede, 
podnecuje alebo tlmí záujem žiakov o predmet, ich prežívanie života v škole, rozvoj 
ich vedomostí aj celej osobnosti“ (Bradová, 2013, s. 2). Základným predpokladom 
dobrej osobnoti učiteľa je vysoká miera morálnych vlastností. Je zrejmé, že povola-
nie učiteľa sa od iných povolaní líši v tom, že učiteľ by mal byť pre deti vzorom práve 
pre svoje názory a konanie a to nielen v škole, ale i mimo nej. 
 
1.4.1 Atribúty osobnosti učiteľa etickej výchovy 

B. Kudláčová (2000, s. 23-25) výstižne zhrnula predpoklady a požiadavky na 
učiteľa etickej výchovy do troch principiálnych bodov: 

1. Vedieť zaujať postoj k aktuálnym spoločenským problémom. 
2. Pochopiť základné princípy etiky ako vedy a vedieť ich pomocou vhodných 

metód sprístupniť žiakom tak, aby ich dokázali aplikovať v praktickom živote. 
3. Poznať psychologické úskalia učiteľského povolania a možnosti vysporiada-

nia sa s nimi. 
Vedieť zaujať postoj k aktuálnym spoločenským problémom je nevyhnutnou 

požiadavkou z hľadiska kontextu, v ktorom sa formuje osobnosť žiaka. Flexibilne 
reflektovať na aktuálne dianie a na jeho základe pristupovať k vyučovaniu je zásad-
ná úloha učiteľa. Žiaci nie sú izolovaní od okolitého diania, uvedomujú si, čo sa okolo 
nich deje a učiteľ si musí byť vedomý toho, že všetky tieto faktory formujú morálku 
žiaka. Pochopiť základné princípy etiky ako vedy a vedieť ich pomocou vhodných 
metód sprístupniť žiakom tak, aby ich dokázali aplikovať v praktickom živote, táto 
požiadavka vyplýva zo samotnej podstaty predmetu etická výchova. Etická výchova 
je predmetom výchovným a osobnostne formatívnym a zároveň vzdelávacím so 
špecifickým odborným zameraním. Z uvedeného vyplýva, že učiteľ etickej výchovy 
musí svoj predmet ovládať naozaj dokonalo. A to nielen po teoretickej stránke, ale 
nevyhnutne má mať aj skúsenosti s dopadom teórie na prax. Ďalším zrejmým dô-
sledkom učiteľovej kongruencie je bezpodmienečná dôvera medzi žiakom a učite-
ľom a dostatočná erudovanosť učiteľa, aby morálne hodnoty ním prezentované boli 
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žiakmi akceptované a integrované. I keď zlúčenie týchto predpokladov navodzuje 
dojem, že je to len ťažko uskutočniteľné, nie je nemožné. Ako uvádza B. Kudláčová 
(2000, s. 24) „Vyplýva to zo samej podstaty predmetu. Samotná etika ako veda nie 
je len vedou normatívnou (ktorá sa týka dobrého priebehu života a správnej orientá-
cie vlastnej existencie), ale zároveň aj vedou praktickou (ktorá sa zaoberá ľudskou 
činnosťou a je zameraná na jej usmerňovanie). Kombinácia dobrej teoretickej prí-
pravy s vhodnými metódami, ktoré poskytujú súčasné teórie učenia a výchovy, je 
nevyhnutným predpokladom kvalitného učiteľa etickej výchovy“.  

Poznať psychologické úskalia učiteľského povolania a možnosti vysporiada-
nia sa s nimi, znamená venovať dostatočné úsilie psychologickej príprave. Predmet 
etická výchova je veľmi špecifický, hodiny prebiehajú inak ako na ostatných pred-
metoch. Tým, že atmosféra na hodinách etickej výchovy je uvoľnenejšia a žiaci sú už 
z podstaty predmetu otvorenejší, vznikajú špecifické riziká, ktoré sú na iných hodi-
nách eliminované. Úlohou učiteľa je neustále na sebe pracovať, rozvíjať svoju osob-
nosť, aby sa mohol s týmito rizikami efektívne vysporiadať. Už v národnom vzde-
lávacom programe Milénium (2001) bolo konštatované, že v oblasti etiky sa v sú-
časnosti kladie dôraz na výchovu plnohodnotnej osobnosti, ktorá je dobrá, šťastná, 
múdra, aktívna, tvorivá. Súčasné poňatie etickej výchovy sa zameriava na atribút 
prosociálnosti a sústreďuje sa na rozvoj prosociálneho správania. S príkladmi pro-
sociálneho správania sa stretávame dennodenne – v rodine, v škole, v práci, ale aj 
vo verejnom živote. Stretávame sa (a žiaľ, opäť dennodenne) ale aj s prejavmi anti-
sociálneho správania. Súdobá spoločnosť kategoricky odmieta takéto správanie, 
jeho prejavy sú napriek tomu stále časté. A práve kvôli tomu je na hodinách etickej 
výchovy žiaduce venovať zvýšenú pozornosť rozvoju prosociálneho správania. 

Hlavným cieľom etickej výchovy je vychovať zo žiaka prosociálnu osobnosť. 
Všeobecné ciele predmetu sú však rozpracované širšie. Zámerom etickej výchovy 
je vychovať osobnosť, ktorú Štátny vzdelávací program SR definuje nasledovne: 

- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe 
aj prosociálnosť, má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou 
kritickosťou, jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizova-
nými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodli-
vosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti, 

- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je 
schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, 

- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná 
v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou – súlad 
medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s poci-
tom sebaľútosti, 

- prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná pristúpiť na 
prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, 
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- je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. (Štátny vzdelá-
vací program, Príloha etická výchova, 2011, s. 3) 
Učiteľ etickej výchovy by mal mať štýl práce učiteľa humanistu, ktorý opisuje 

B. Kosová (1995, s. 53-54) takto: 
- Toleruje: city, potreby, záujmy a individuálne odlišnosti žiakov, svojský štýl 

učenia sa, správania a konania žiakov, iné názory ako sú jeho vlastné, disku-
siu o problémoch, chyby a omyly žiaka a aj vlastné chyby a omyly. 

- Podporuje: samostatné myslenie a konanie žiaka, vyhľadávanie problémov 
a informácií, mnohorakosť a netradičné riešenia problémov, pozitívny vzťah 
žiaka k učeniu, pozitívne neformálne vzťahy žiakov, spoluprácu medzi žiakmi 
a rozumnú súťaživosť a potrebu žiaka po sebazdokonaľovaní. 

- Vyžaduje: aktívnu uvedomelú disciplínu a zodpovednosť, vlastný názor, hod-
notenie a sebahodnotenie žiaka, aby žiak pochopil podstatu svojej činnosti, 
aby žiak poznal sám seba, príčiny svojich chýb a nedostatkov a prednosti 
vlastné aj spolužiakov. 

- Očakáva a tvorí podmienky pre: úspech každého žiaka, zvedavosť a otázky 
žiakov, diskusiu a otvorenú komunikáciu a podnetné nápady a kritiku. 

- Odmieta: slepú poslušnosť a vynútenú aktivitu, atmosféru v strachu a napätia, 
zosmiešňovanie a škatuľkovanie žiakov, spokojnosť s priemernosťou, nesa-
mostatnosť a konanie iba na výzvu a názor, že všetko má byť jednoznačné. 
Spôsob práce robí z učiteľa etickej výchovy osobnosť, ktorá motivuje žiakov 

vo výchovno-vzdelávacom procese k empatickému, prosociálnemu a asertívnemu 
správaniu, ktoré je pre etickú výchovu tak príznačné. Podľa Bradovej (2013, s. 11-
12) musí učiteľ etickej výchovy podporovať rozvoj osobnosti žiaka. Aby učiteľ etickej 
výchovy tento zámer úspešne naplnil, musí mať nevyhnutne nasledujúce kompe-
tencie: odborné, osobnostné a etické, pedagogicko-psychologické, didakticko-me-
todické a sebarozvojové.  

Ciele etickej výchovy nepriamo definujú učiteľa etickej výchovy ako človeka, 
ktorý je dostatočne kompetentný, erudovaný, schopný kvalitnej argumentácie. Ne-
oddeliteľnou súčasťou práce učiteľa etickej výchovy musí byť kontinuálne vzdelá-
vanie. V neposlednom rade je učiteľ etickej výchovy zrelá osobnosť, ktorú žiaci 
prirodzene rešpektujú. 
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2  Formovanie osobnosti prostredníctvom rozvíjania 
emocionálnej inteligencie 

 
Každý človek má rôzne predpoklady a oblasti, v ktorých je lepší ako tí druhí. 

Samozrejme, každý človek je výnimočný a nezameniteľný, ale nikto nemá rovnaké 
schopnosti a možnosti. Zariadila to tak príroda. Ak by sme neboli odlišní, neprežili 
by sme. Ľudia na tomto jednoduchom princípe fungovali odjakživa. Jeden sa vie 
lepšie starať o deti, iný pestovať, ďalší bojovať, stavať dom, postarať sa o zábavu. 
Napriek tomu môžu byť na rovnakej inteligenčnej úrovni. Respektíve, ak by sme 
mali formuláciu vyjadriť negatívne, mohli by sme povedať, že jeden nie je horší ako 
druhý. A práve preto, že človek má rôzne oblasti a sféry svojich schopností a pred-
pokladov, nemôžeme ľudí nijakým spôsobom vždy objektívne porovnávať, ani pro-
stredníctvom inteligenčného alebo iného testu. Môžeme sa iba pokúsiť porovnať 
dve rovnaké alebo podobné oblasti človeka, nie človeka komplexne. Hlavne z etic-
kého hľadiska chceme vysloviť názor, že na základne jednej porovnávanej oblasti 
ľudskej inteligencie by sa takáto komparácia nemala chápať ako komplexná, a teda 
vyslovovať definitívne závery o „schopnosti“ alebo „neschopnosti“ detí, študentov, 
zamestnancov, riaditeľov a podobne sú povážlivé.  

Pre vyjadrenie rôznych schopností a múdrosti sa začal používať pojem inte-
ligencia. Neexistuje však nijaká definícia, ktorá by jednoznačne pomenovala, čo 
inteligencia je, resp. je ich mnoho. Vo všeobecnosti stačí povedať, že „inteligencia je 
schopnosť čo najlepšie vyhovieť požiadavkám, ktoré na nás kladie okolitý svet“ 
(Brockert, 1997, s. 14). A dovolíme si doplniť, že aj požiadavky, ktoré si kladieme na 
seba aj my sami. Bežné predstavy o inteligencii sú domnienky hovoriace o tom, že 
človek musí vedieť rýchlo a správne reagovať, rýchlo počítať, ovládať cudzie jazyky. 
Teda musí veľa vedieť „z hlavy“. V skutočnosti sa veľa vedomostí týka všeobecného 
vzdelania a konkrétne poznatky na dané odvetvia sú už záležitosťou odborníkov. 
V súčasnosti sa čoraz dynamickejšie vymieňajú a aktualizujú informácie. Niektoré 
zanikajú, oveľa viac je nových. Oproti minulosti, kde boli vzdelaní ľudia veľmi vážení 
a vynikali svojimi poznatkami, to má súčasný človek oveľa náročnejšie. Preto je 
dnes dôležitá predovšetkým práca s informáciami. V našom technokratickom svete 
sa stáva samozrejmosťou, že si potrebné informácie vyhľadáme, spracujeme a vyu-
žijeme na daný účel. Navyše, musia byť vždy aktuálne, a preto sa vzdelávame a in-
formácie vyhľadávame celý život. Zvykli sme si na to, že pojem inteligencia zahŕňa 
len akademické schopnosti. Podľa tohto všeobecného povedomia boli snahy zmerať 
inteligenciu prostredníctvom inteligenčného testu, ktorý sa stal na dlho smerodajný 
a spoľahlivý, a možno ho ešte veľa ľudí za taký považuje. Klasický inteligenčný test 
nám môže poskytnúť istý poznatok o našich vedomostiach, no nie je komplexný 
a nezahŕňa aj ostatné faktory našej inteligencie. Málokto si uvedomuje, že ľudská 
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inteligencia je oveľa širšia a zahŕňa viac oblastí. Robiť preto závery iba na základe 
takýchto testov nemá veľký prínos, ak chápeme pojem inteligencia komplexne. 

Okrem abstraktnej inteligencie je potrebné sa venovať aj sociálnej a praktickej 
inteligencii. Sociálna inteligencia podľa E. L. Thordika znamená „schopnosť poro-
zumieť a riadiť mužov a ženy, chlapcov a dievčatá – konať rozumne v ľudských 
vzťahoch“ (Ruisel, 2004, s. 183). Thorndike na ňu upozornil, pretože bral na vedomie 
úskalia chápania inteligencie ako všeobecného faktoru. Preto rozdelil inteligenciu 
do týchto troch rôznych úrovní. Zároveň predpokladal, že výsledky v testovaní v jed-
notlivých inteligenciách sa môžu odlišovať (Ruisel, 2004, s. 183). Jednoducho pove-
dané, inteligencia je schopnosť, ako spracovávať informácie a jej spôsob a rýchlosť 
je individuálna (Brockert, 1997, s. 8). 

V súčasnosti máme okrem abstraktnej inteligencie, sociálnej a praktickej inte-
ligencie k dispozícii poznatky aj o emocionálnej a morálnej inteligencii, ktoré sa už 
skúmajú, no tie zatiaľ len čakajú na detailnejšie skúmanie. Niektorí autori zaraďujú 
emocionálnu inteligenciu pod sociálnu inteligenciu. Dokonca autor Nakonečný (2012, 
s. 276) vo svojej knihe Emoce uvádza, že pojem emocionálna a sociálna inteligencia 
je totožný. Nenamietame, pretože priechod obidvoch inteligencií je evidentný. Iní 
autori sa o nej vyjadrujú ako o samostatnej zložke našej inteligencie, napríklad 
Daniel Goleman (2011). J. D. Mayer a P. Salovey zasa zdôraznili rozdiel v chápaní 
týchto druhov inteligencie, a to taký, že emocionálna inteligencia sa týka chápania 
i vlastných emócií a nielen ich interakčných aspektov. Podľa nich má teda emocio-
nálna inteligencia širší význam ako sociálna (Nakonečný, 2012, s. 277). Či už je emo-
cionálna inteligencia zaraďovaná a chápaná ako súčasť sociálnej inteligencie alebo 
z nej vychádza a pomaly sa ukotvuje ako samostatná inteligencia, aj na základe po-
znatkov a jej skúmania na jej význame a funkcii v ľudkom živote to neuberá. Nielen 
práca s poznatkami, ale aj práca s ľuďmi je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. 
Táto sféra sa týka predovšetkým emocionálnej inteligencie, ktorá nám pomáha 
spracovávať informácie prijímané denno-denne rýchlo a spontánne. Tieto informá-
cie by sme mohli rozdeliť na interpersonálne, ktoré vznikajú v kontakte s ľuďmi okolo 
nás a intrapersonálne informácie, ktoré sa týkajú nás samých. Vždy existujú menej 
alebo viac inteligentné spôsoby, ako s ľuďmi alebo so sebou samým zaobchádzať. 
Súvisí to s našimi predispozíciami i charakterom. No napriek tomu nie sú tieto spô-
soby závislé iba od našich daností. Preto je veľmi dôležité poznať a naučiť sa ovlá-
dať umenie emocionálnej inteligencie, pretože je možné ju trénovať a zvyšovať. Tré-
ning je zaručený a pravidelný, pretože sa cibrí v kontakte s ľuďmi každý deň. Je len na 
jednotlivcovi, či si ju chce uvedomovať a pracovať na sebe (Brockert, 1997, s. 8-9). 

Pletzer (2009, s. 15) pozoruje rozvoj emocionálnej inteligencie a prikláňa sa 
k názoru, že je v súčasnosti veľmi potrebná a aj napriek rôznym kurzom, ktorých roz-
šírenie badať v posledných desaťročiach najmä v oblasti ekonomiky a manažmentu, 
je stále nutné zahŕňať tento aspekt do výchovy. Podporuje to preto, pretože tak 
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základná zložka emocionálnej inteligencie – vnímanie vlastných pocitov, nie je dnes 
vôbec samozrejmé. Časom sme sa ich totiž nenaučili rozvíjať, ale potláčať a mnoho 
ľudí si svoje pocity a emócie vôbec neuvedomuje a už vôbec nepozorujú, čo ich 
spúšťa. Ľudia v súdobej spoločnosti boli vychovávaní v emocionálne chudobnom 
prostredí. V tejto súvislosti vidíme aj zásadný rozdiel medzi emocionálnou a intelek-
tuálnou inteligenciou. Väčšina vedcov zastáva názor o intelektuálnej inteligencii ako 
o získanej schopnosti. Pletzer (2009, s. 15) vychádza z predpokladu, že dojčatá 
i malé deti majú veľmi dobre rozvinutú emocionálnu inteligenciu, ktorá sa pod 
vplyvom výchovy môže ďalej rozvíjať alebo naopak, môže byť, hoci neúmyselne, 
potlačovaná. Preto, ak hovoríme či čítame o emocionalite, môžeme sa jednoducho 
spomenúť na naše schopnosti, ktoré máme od raného detstva. 

Emocionálna inteligencia je podľa Pletzera (2009) niečo, čím už v ranom 
detstve disponujeme a jej potenciál môžeme rozvíjať ďalej. Vo výchove by mali byť 
na tento aspekt určite intencionálne zamerané školy a rôzne mimoškolské inštitú-
cie. V súčasnosti môžeme pozorovať, že mnohí ľudia, ktorí pracujú predovšetkým 
vo vedúcich pozíciách, ale aj tí, ktorí si dobre uvedomujú dôležitosť komunikácie 
a pracujú s ľuďmi v súkromnej alebo pracovnej sfére, vyhľadávajú a navštevujú 
rôzne kurzy zamerané práve na rozvoj zložiek, ktoré v sebe obsahuje emocionálna 
inteligencia. To, čo sa im nedostalo v škole, sa snažia dobehnúť v dospelosti, pre-
tože si uvedomujú, že je to ich nástroj na podnikanie, úspešné rokovanie, ale aj na 
vylepšenie svojich pracovných či rodinných vzťahov i vzťahu samých so sebou. 
Andy Winson, tréner a motivátor v oblasti ľudského potenciálu, je priekopník Neuro-
lingvistického programovania na Slovensku už dvadsať rokov. Aj on pripisuje emo-
cionálnej inteligencii veľký význam v kľúčových kompetenciách, pre dosiahnutie 
úspechu v živote, dobrú kvalitu medziľudských vzťahov a celkovo pre šťastnejší 
život. Rovnako ako Pletzer i Winson hovorí o probléme identifikácie svojich citov 
a emócií i emócií druhých ľudí v súčasnosti, a to aj v súvislosti nám blízkymi ľuďmi. 
Preto dochádza ku konfliktom, ktoré vyplývajú z nesprávneho zareagovania na 
situáciu a celkovo k vytvoreniu napätia. Pretože človeka ovládne stres, dochádza ku 
komunikačnému šumu. Tým, že si míňame energiu na riešenie negatívnych situácií, 
ktorým sme mohli predísť, nesústreďujeme sa na podstatnejšie veci, nie sme 
pozorní a nedokážeme vnímať seba ani pocity iných. Ľudia, ktorí sú emocionálne 
inteligentní, dokážu svojim emóciám porozumieť a ovládať ich. Aplikácia správnych 
riešení v prípade konfliktov alebo záťažových situácií je pre nich omnoho jedno-
duchšia. Protistranu vedia upokojiť a stabilizovať či pri priateľskom rozhovore poz-
dvihnúť náladu a vytiahnuť z ľudí pozitívne emócie. To sú základné argumenty, prečo 
je emocionalita a emocionálna inteligencia pre nás taká podstatná a nezameni-
teľná. Je nenahraditeľná v tom, ako reagujeme vo vypätých či stresových situáciách 
aj v konfliktoch, ako vieme prekonávať prekážky na ceste za vytýčenými cieľmi 
(Winson, [online], www.andywinson.sk).  
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2.1  Porozumenie emocionálnej inteligencii 

Termín emocionálna inteligencia nebol vždy známy a bežne používaný pojem. 
Za priekopníka témy emocionálnej inteligencie sa považuje americký psychológ, 
vedec a novinár Daniel Goleman, ktorý rozšíril myšlienku, že emocionálna inteligen-
cia je dôležitejšia ako racionálna inteligencia, alebo IQ. Nebol však prvý, ktorý prišiel 
s týmto aspektom ľudskej inteligencie.  

John Mayer z Univerzity New Hampshire a Peter Salovey z Yeleovej univerzity 
napísali v roku 1990 článok „Emocionálna inteligencia“ a ako prví prišli aj s definí-
ciou tohto pojmu (Goleman, 2011). Vypracovali model schopností emocionálnej 
inteligencie, o ktorej hovoria ako o súbore emočných schopností, ktoré rozdelili do 
štyroch tried podľa vzťahu k emóciám. Ich usporiadanie smeruje od základných 
schopností k najvyšším schopnostiam (Schulze-Roberts, 2007): 

1. Vnímanie, posudzovanie a vyjadrovanie emócií. 
2. Emocionálna podpora myslenia. 
3. Porozumenie emóciám a ich analýza. 
4. Premyslená regulácia emócií. 

Ich počin sa odohral v dobe, kedy malo hlavné slovo IQ a bolo meradlom 
úspechu. Hoci, dalo by sa polemizovať, či tomu tak nie je aj v súčasnej dobe. Určite 
sa však rozšírilo povedomie o emocionálnej inteligencie a berie sa na vedomie ako 
veľmi dôležitý ľudský faktor. Aj keď si dôležitosť tohto druhu inteligencie uvedomo-
vali už dávno, význam emocionálnej inteligencie sa potvrdil až v poslednom čase 
v neuropsychológii. Zistilo sa, že ide o veľmi dôležitú oblasť, ale je otázkou budúcnos-
ti, či sa podarí nájsť tak vedecky použiteľný EQ test, ktorý by sa mohol použiť rov-
nako jednoducho a nenákladne ako testy Alfreda Bineta na IQ (Brocket, 1997, s. 16).  

Goleman sa však zaslúžil o to, aby sa pozitívne dôsledky rozvíjania emocio-
nálnej inteligencie dostali do širšej spoločnosti. Ohlas, ktorý spôsobil, odzrkadľuje 
množstvo kurzov pre posilnenie emocionálnej inteligencie a rovnako sa postupne 
dostala aj do firiem a spoločností, kde dokonca zohráva veľkú a významnú úlohu aj 
pri prijímaní nových zamestnancov či posudzovaní výkonu a správania tých starých. 
A súčasne je to ďalšie využitie emocionálnej inteligencie, ktorá sa naďalej skúma. 
Jeho kniha vzbudila vlnu záujmu o túto sféru, ktorú spopularizoval, preto sa v nie-
ktorých prípadoch mohlo stať, že emocionálnu inteligenciu začali až nekriticky 
vyzdvihovať. Veľmi triezvy a komplexný pohľad na emocionálnu inteligenciu vytvo-
rila dvojica psychológov Ralf Schulze a Richard D. Roberts, ktorí prehľadne prezen-
tujú doterajší výskum s ohľadom na silné aj slabé stránky v danej problematike. 
Autorský tím sa venuje teoretickému prístupu k problematike, meraniu i uplatneniu 
emocionálnej inteligencie a na záver sa venuje i dosiaľ nevyriešeným problémom 
v tejto oblasti (Schulze-Roberts, 2007). 

Na Slovensku sa o rozvíjanie emocionálnej inteligencie postarali psycholo-
gičky Eva Gajdošová a Gabriela Herényiová v knihe Škola rozvíjania emocionálnej 
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inteligencie žiakov, kde zosumarizovali niektoré vybrané výsledky práce učiteľov 
a školských psychológov s ohľadom na humanitný alternatívny prístup a predkla-
dajú proces a výsledky práce so žiakmi za pomoci netradičných a inovačných po-
stupov a stratégií pri skvalitňovaní a zlepšovaní sa správania žiakov v triedach, 
ktoré sú založené na idei humanistickej psychológie (Gajdošová, 2002). Pozornosť 
upriamená na emocionálnu inteligenciu je veľká a postupne sa zvyšuje. Zároveň je 
ešte veľká časť tejto problematiky nepreskúmaná a touto prácou chceme prispieť 
k výskumu emocionálnej inteligencie s ohľadom na jej rozvíjanie v súvislosti s etic-
kou výchovou, pretože emocionálna inteligencia si určite zaslúži miesto v živote 
človeka a mala by sa naďalej zapracovávať aj do výchovy a vzdelávania ako jej 
súčasť. 
 

2.2  Vnímanie emócií v ľudskom živote 

Pojem emócie je v ľudskom živote všeobecne známy, veď sú súčasťou nášho 
života. Bežne ho nahrádzame slovom cit, pocit, prežívanie. Psychologické definova-
nie je oveľa náročnejšie, pretože emócie sú „komplexný psychický fenomén, ktorého 
zážitkovým jadrom sú city, ale ktorá má tiež zložku fyziologickú, prejavujúcu sa 
vegetatívnymi a motorickými reakciami“ (Nakonečný, 2012, s. 13). Nielen definícia 
pojmu je zložitá, ale aj samotné emócie môžu byť pre nás v živote komplikované 
a nie vždy sa v nich vyznáme. Dá sa však k tomu dopomôcť, a to prostredníctvom 
uvedomenia si našej emocionálnej inteligencie. Táto časť našej inteligencie nám 
pomáha, jednoducho povedané, vnímať vlastné emócie, city, nálady. Vnímanie 
vlastných emócií však vôbec nie je samozrejmé. Mnohí ľudia sa svoje emócie na-
učili potláčať alebo si ich ani neuvedomujú. Pri emocionálnej inteligencii ide o opak. 
Naučiť sa emócie cielene vnímať a rozpoznať ich. Podľa psychologického slovníka 
emocionálna inteligencia „súvisí s mierou úspešnosti jedinca a jej schopnosti preží-
vať život plne a radostne“ (Hartl-Hartlová, 2009, s. 234).  

Je dôležité uvedomiť si vlastné emócie a existenciu tej časti inteligencie, ktorá 
ovláda naše emócie a naučiť sa ich využívať v prospech seba i druhých, pretože 
emócie ovplyvňujú náš život do veľkej miery. Kvôli nim meníme naše správanie. Nie 
sú len návalom šťastia, vzrušenia, hnevu, ale sprevádza ich potreba konať. A toto 
konanie ovplyvňuje nás, naše okolie, medziľudské vzťahy, rodinu, úspech v práci, 
aktivitu... Emócie sa v latinčine označujú ako motus anima. V doslovnom preklade 
to znamená „duch, ktorý nás poháňa“ (Hasson, 2015, s. 7). Emócie sa na nás nepre-
javujú len zvonka, napríklad pri dosiahnutí dobrých výsledkov alebo pri vypočutí si 
dobrých správ mávame úsmev na tvári. Hoci tieto pozitívne informácie spracová-
vame aj prostredníctvom mozgu a dostávame impulz, nie je to len výsledok „hlavy“. 
Môžu za to predovšetkým emócie. Ešte efektívnejšie bude demonštrovať pôsobenie 
emócií na negatívnej situácii. U človeka, ktorý sa dozvie zlú správu, počuje o tragédii 
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alebo ju zažije na vlastnej koži, či iba jednoducho zažíva veľké napätie a stres 
v rozhodujúcich situáciách, sa objavujú okrem vnútorného prežívania aj vonkajšie 
prejavy emócií, ktoré aktuálne prežíva. Z pozorovania bežnej praxe vieme, že v ta-
kýchto prípadoch si jedinec dobrovoľne neželá, aby boli tieto prejavy na ňom 
spozorované. (Napr. pri rozhodujúcej prezentácii pred dodávateľmi v práci, alebo 
prežívanie straty blízkej osoby v pracovnom živote a pod.) Ale napriek snahe a ve-
domom „zákaze rozumu“ potlačiť tieto emócie a byť, aspoň navonok, v pohode, sa 
to podarí len výnimočne. Racionálne uvažovanie teda nestačí, aj keď isté ovládnutie 
nám to zabezpečí. No nedokážeme len tak vyselektovať negatívne emócie, sú naďa-
lej spozorovateľné a vnútorné prežívanie a prejavy pokračujú ďalej. Prečo? Položme 
si otázku v koľkých prípadoch zo sto by sme si vnútorný nepokoj, stres a nervozitu 
vedeli len na povel racionálneho mozgu odstrániť a mohli sa pred dôležitou skúškou 
v pokoji vyspať.  

Je zrejmé, že emócie na nás pôsobia a má to svoj význam. Emócie sa nedajú 
len tak vypnúť, odstrániť. Bez nich by sme nevedeli tak spontánne a od srdca preja-
viť radosť, šťastie, úspech. Majú na nás veľký vplyv. Emócie nám tiež môžu vylepšiť 
alebo zhoršiť náš zdravotný stav. Preto by sme našu emocionalitu mali brať za 
prirodzenú súčasť nás a mali by sme sa s ňou naučiť pracovať, trénovať ju vo svoj 
v prospech, a tým aj v prospech nášho okolia a spoločnosti. Nezabránime telesným 
ani duševným zmenám, ale môžeme ich zmeniť a nasmerovať v náš prospech. Tak 
ako trénujeme našu fyzickú stránku, nemali by sme zabúdať ani na naše vnútro 
a vedeli emócie rozpoznávať a ďalej ich spracovávať. 
 

Tabuľka 1: Prehľad základných emócií podľa Gilla Hassona (2015, s 56) 

apatia odpor utrpenie 
bolesť opovrhnutie úzkosť 

des panika úžas 
eufória plachosť vášeň 
extáza potešenie vďaka 

frustrácia prekvapenie vina 
hanba pýcha výčitky 
hnev radosť vzrušenie 
hrôza mrzutosť zlosť 

hystéria rozpaky zármutok 
láska starosti závisť 

ľahostajnosť strach sklamanie 
ľútosť šok znechutenie 
nádej šťastie zúfalstvo 

náklonnosť túžba zvedavosť 
nenávisť trápenie žiaľ 

nevraživosť údiv roztržitosť 
nuda uspokojenie nepokoj 
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Uvedenými príkladmi z Tabuľky 1 demonštrujeme emócie, ktoré bežne preží-
vame, no bez dostatočnej emocionálnej inteligencie si ich nemusíme uvedomovať, 
a preto si s negatívnymi emóciami nemusíme byť schopní poradiť a rovnako po-
zitívne nemusíme byť schopní spracovať na príjemné prežívanie a podelenie sa 
s ostatnými, čo by určite podporilo interpersonálne vzťahy. 
 

2.3  Špecifiká emocionálnej inteligencie 

Emocionálna inteligencia ako pojem je širší a obsahuje v sebe viacero aspek-
tov. Tieto zložky sú zároveň oblasti schopností človeka. Jej členenie ďalej umožňuje 
lepšie sa v nej vyznať a rozvíjať ju. Delenie a orientovanie sa v emocionálnej sfére 
dopomáha spoznať nielen seba samého, ale umožniť spoznávanie, porozumenie 
a možné formovanie rodičovi, pedagógovi, psychológovi a podobne. Vďaka jednotli-
vým kompetenciám emocionálnej inteligencie a ich uvedomeniu môžeme prispieť 
ku kvalitnejšiemu fungovaniu osobnosti. Sú to: 

- Sebauvedomenie 
- Sebaovládanie 
- Motivácia  
- Empatia  
- Sociálne zručnosti (Wood, Tolley, 2003, s. 8). 

Aj keď jednotlivé zložky popíšeme samostatne, nemôžeme ich brať izolovane. 
Navzájom na seba pôsobia, ovplyvňujú sa, prelínajú a spolu konceptuálne vytvárajú 
možnosť zlepšiť svoj postoj k sebe i k svetu. 
 
2.3.1 Sebauvedomenie 

Je to kompetencia, ktorá sa vzťahuje k vlastnej osobe. Sebauvedomie je prvý 
krok k akémukoľvek napredovaniu samého seba. Zahŕňa v sebe uvedomenie a reš-
pektovanie svojich emócií, pocitov, nálad a podobne. Človek si nevystačí s tým, aby 
si sledoval len to, čo sa deje v jeho hlave a uvedomoval si svoje myšlienky, ale je 
nevyhnutné, aby pozoroval a uvedomoval si aj svoj emočný stav. Je to celoživotný 
proces. Nezačína ani nekončí v detstve, kedy je už možné stotožniť sa so svojou 
osobou. Je to mylná predstava. Z vlastných skúseností a pozorovaní môžeme pove-
dať, že ľudia majú často o sebe nereálne alebo skreslené predstavy. Nepoznajú alebo 
popierajú svoje vlastné JA. Buď majú o sebe príliš vysokú mienku, ktorá im zastiera 
ich nedostatky, a teda aj možnosť uvedomiť si chyby a zlepšovať sa, alebo sú voči 
sebe prehnane sebakritickí a nie sú schopní vidieť a použiť svoje prednosti. To často 
vedie k nerovnováhe a nespokojnosti so sebou. Je teda úplne namieste, aby sme sa 
venovali v prvom rade sebe a svojim emóciám, pohnútkam a impulzom, ktoré sa 
nás dotýkajú a pozorovali, prečo sa to tak deje. Nejde pritom vôbec o sebeckosť, 
pretože pocity druhých ľudí nemusíme ignorovať, naopak, môžeme pozorovať aj ich 
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a učiť sa od nich, rešpektovať ich. Sústrediť sa na svoje potreby je prirodzené a je to 
tak v poriadku. Aj tak nemožno nikdy pochopiť a prijať druhého človeka, ak nerozu-
mieme a neprijmeme seba samého. 

Emocionálnou inteligenciou ako takou sa zaoberá množstvo inštitúcií vrátane 
centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Aby posúdili svojich 
klientov, všímajú si aspekty emocionálnej inteligencie jednotlivo. Martin Rothbauer, 
ktorý pracuje v CPPPP v Nitre, označuje sebauvedomenie ako schopnosť orientovať 
sa vo vlastných duševných pochodoch a stavoch, istotu preferencií, znalosť vlast-
ných možností, schopnosť využiť intuíciu. Patrí sem:  

- Emocionálne sebauvedomenie: cit pre vlastné emócie, objektívne hodnotenie 
ich následku.  

- Reálne sebahodnotenie: uvedomenie si vlastných plusov a mínusov, znalosť 
svojich hraníc.  

- Sebadôvera: vedomie vlastnej ceny, možností a schopností (interné doku-
menty CPPPaP v Nitre). 
Sebauvedomenie vedie naozaj k sebadôvere, ktorá je nevyhnutná pre rozhod-

nutia, komunikáciu. Bez nej by sme sa nemohli zlepšovať a stagnovali by sme. 
Stagnácia môže rovnako nastať aj vtedy, ak si niekto myslí, že jeho emocionalita je 
v rovnováhe. Tu sa vytvorí zdanlivé upokojenie, ktoré ale nebude možné dlhodobo 
udržať, preto sa treba ďalej zlepšovať. Vždy je možnosť osobného rastu a zlepšova-
nia sa. Tento proces nemá svoj konečný stav. Autori knihy Testy emoční inteligen-
cie Wood a Tolley (2003, s. 11) rozdelili schopnosť sebeuvedomenia do šiestich 
kľúčových oblastí, ktoré sú odporúčané: 

- vážiť si samého seba, 
- byť optimistický, 
- byť úprimný sám k sebe, 
- nebyť príliš logický a racionálny, 
- načúvať druhým, 
- snažiť sa dozvedieť a porozumieť tomu, ako pôsobíme na druhých. 

Sebauvedomenie zahŕňa ochotu objavovať svoj ľudský potenciál, aby sme rušili 
hranice, ktoré si zo strachu vytvárame v hlave a pritom môžeme ísť až za ne, nadobud-
neme dôveru v seba a v svoje schopnosti. Iba skúšaním a pozorovaní môžeme od-
haliť svoje osobné sklony a preferencie. Vedomé i nevedomé predsudky uzatvárajú 
našu myseľ, zakalia ju a dopredu vylučujú často konštruktívne možnosti, ktoré by sme 
inak mohli využiť vo svoj prospech. Mali by sme skúsiť niečo nové, opustiť svoju kom-
fortnú zónu, pretože iba tak zistíme, čo nám vyhovuje, čo nás teší a čo robiť nechce-
me. Svojim schopnostiam by sme mali dôverovať, nie však nekriticky a bezhlavo. 

V neposlednom rade súvisí so sebauvedomením do veľkej miery aj autentic-
kosť. V dnešnej spoločnosti majú ľudia často problém s autentickosťou. Na jednej 
strane je to komplikovaný aspekt, no na druhej je úplne jednoduchý a prirodzený. 
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Môžeme sa hľadať celý život, pretože sa hanbíme za svoje skutky, pocity, priority, 
hodnoty, a preto ich potláčame, často tak, že už ani sami nevieme, či sú skutočne 
naše, alebo nám ich vtlačila spoločnosť. Autentickosť predpokladá sebaodhalenie, 
čo na jednej strane môže vyvolávať obavy pozrieť sa na svoju čistú podstatu 
a možno to dovoliť aj ostatným, no na druhej strane je to veľmi oslobodzujúce, 
pretože nemusíme nič skrývať, ani naše negatívne pocity či postoje. Nejde však o to, 
vyjadriť ich neúctivo, ponižujúco. Všade by mala vládnuť rovnováha a vyváženosť, 
rovnako aj v tejto sfére. Ak ju v sebe objavíme, nemusíme sa báť ani autentickosti. 
Racionalita je ďalšou „prekážkou“ na ceste k sebapoznaniu. Je veľmi dôležitá a pod-
statná, no rovnako aj tu budeme apelovať na rovnováhu medzi racionalitou a emo-
cionalitou. Obe zložky sú dôležité. Ak je jedna dlhodobo v prevahe, nastane pnutie. 
Emóciám treba nechať voľnosť, ale mali by sme si ich uvedomovať a ovládať. 

 
2.3.2 Sebaovládanie 

Je to zručnosť a zároveň jedna z kľúčových schopností človeka. Pod seba-
ovládaním rozumieme schopnosť zvládať a kontrolovať svoje emocionálne stavy. 
Znamená to správať sa primerane, pracovať so svojimi pocitmi a emóciami tak, aby 
sme im nepodliehali, ale ani nepotláčali. Mali by sme teda nájsť určitú harmóniu 
medzi týmito dvomi rozličnými protipólmi, ktoré nás často nútia správať sa nevy-
rovnane. No sebaovládanie je nevyhnutné pre správne fungovanie v spoločnosti, 
preto nám táto zručnosť v prípade prekážky pomôže nájsť perspektívu, ktorá nám 
umožní zbaviť sa hnevu, nervozity, úzkosti a podobne. Ide o uvedomenie si našej 
vnútornej sily, ktorá to dokáže a tiež užitočnosti pre nás i pre spoločnosť. 

Prežívanie emócií nie je dobré zbytočne alebo nadmerne potláčať. Rovnako 
priebeh ich ventilácie nemusí predstavovať návaly hnevu. Dôležitá je skôr pravidel-
nosť než nárazové „vypustenie pary“. Rovnako ako tlak vody v hadici môže narobiť 
viac škody, ak sa prietok zastaví a naraz vypustí. Na rozdiel od prírodných živlov si 
v civilizovanej spoločnosti nemôžeme dovoliť vzplanúť ako oheň, ale mali by sme sa 
naučiť svoje emocionálne prežívanie ovládať. Ak sa rozhodneme svoje emócie pre-
javovať, malo by to byť pre nás alebo okolie prospešné (ideálne, pre obe strany). 
Nerobme to, ak to bude mať pre nás len negatívne dôsledky. Wood a Tolley (2003, 
s. 27) určili päť kľúčových kompetencií doporučených v oblasti sebaovládania: 

- nesúdiť okamžite, krotiť svoje impulzy, 
- odstaviť problém, citovo sa od neho odpútať, 
- vyjadriť sa, samozrejme, asertívne, nie agresívne, 
- byť prispôsobivý, nesnažiť sa veci robiť nasilu, 
- uvedomiť si, čo odovzdávame na neverbálnej úrovni. 

Gajdošová (2002, s. 211-212) hovorí o vhodnosti sebaovládania a seba-
kontrole v školskom prostredí a žiakov. Uvádza konkrétne zručnosti, ktoré svedčia 
o dostatočnom a zároveň požadovanom sebaovládaní: 
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- žiak vhodným spôsobom odpovedá na fyzickú agresivitu, 
- dobre zvláda prijímanie kritiky, 
- kontroluje svoje správanie v konfliktných situáciách, 
- vhodne reaguje na hnev alebo dobiedzanie. 

Dôležité je nenechať sa ovládať emóciami tak, aby mali nad nami prevahu. 
Každý človek má však osobnú slobodu a je len na ňom, do akej miery si uvedomí 
túto možnosť a využije ju. 
 
2.3.3 Motivácia 

Sila, ktorá nás poháňa, pôsobí na nás, usmerňuje naše ciele, dodáva nám 
energiu, chuť vytrvať. Pojem motivácia je veľmi široký a dosiaľ nie je zhoda v stano-
vení hraníc a zdrojov tohto pojmu. Motivácia vo všeobecnosti vyjadruje psycholo-
gické dôvody a príčiny konania alebo správania. Motív konania je psychologická 
pohnútka či dôvod určitého ľudského správania, ktorému dáva zmysel. U každého 
človeka je motivácia neobyčajne zložitá záležitosť, pretože človek nikdy nie je moti-
vovaný len jedným motívom, ale zvyčajne komplexom motívov. V súvislosti s pro-
cesom motivovania sa používajú aj pojmy stimulácia a stimul. Stimuláciu môžeme 
chápať ako podnecovanie motivácie zvonku, stimul teda predstavuje vonkajšiu 
pohnútku k činu. Z praktického hľadiska sa tieto dva pojmy veľmi nelíšia a môžu 
vystupovať ako synonymá. Motiváciu možno pomenovať aj ako vnútorný motor ko-
nania jednotlivca, ktorý motivuje sám seba hľadaním a vykonávaním činnosti, ktorá 
uspokojuje jeho potreby, alebo očakáva, že mu pomôže k naplneniu stanovených 
cieľov. Motivovať druhých ľudí k určitej činnosti môžeme prostredníctvom rôznych 
metód, ako je odmeňovanie, povyšovanie, pochvala a iné (Olexová, Bosáková, 2016, 
www.epi.sk ). 

Motivácia bude fungovať o to lepšie, o čo skôr budeme akceptovať seba samé-
ho (sebauvedomenie) aj so svojimi nedostatkami. Potom vieme využiť svoje dobré 
kvality na naštartovanie sa, stanovanie si ďalších cieľov a vieme pracovať so svojimi 
negatívnymi stránkami. Poznáme spôsob, ako ich prekonať alebo si stanovíme taký 
cieľ, ktorý bude pre nás dostatočne silný na prekonanie vlastných neduhov. Ako je 
už známe, motiváciu môžeme deliť na dve časti. Vonkajšia motivácia sa nás snaží 
ovplyvňovať zvonka a je reakciou na iniciatívu druhých. Vnútorná motivácia vychá-
dza z nás samotných, je teda silnejšia a žiadanejšia. Aby sme sa mohli správať 
emocionálne inteligentne, musíme sa naučiť rozpoznať, ako je naše správanie 
a správanie iných v akejkoľvek situácii ovplyvňované zložitou súhrou motívov, po-
chádzajúcich z týchto dvoch zdrojov (Wood, Tolley, 2003, s. 58). 

Ani o zložke motivácia nemožno uvažovať oddelene. Na to, aby sme mohli 
využiť sebamotiváciu, musíme sa poznať a pozorovať, mali by sme mať vôľu vytrvať 
a tak ďalej. A rovnako, ak chceme motivovať druhých, mali by sme využívať také 
motivačné faktory, ktoré nie sú všeobecné, ale ktoré vyplývajú z danej osobnosti. 
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Sociálne zručnosti, o ktorých ešte budeme hovoriť, sú rovnako súčasťou správnej 
aplikácie motivácie v praxi na sebe i na druhých. Je to proces, ktorý sa síce dá 
popísať zvlášť, ale v skutočnosti funguje v celku týchto a viacerých aspektov emo-
cionálnej inteligencie. 
 
2.3.4 Empatia 

Empatia vyplýva zo sebauvedomenia – čim viac sme otvorenejší k svojím 
vlastným emóciám, tým lepšie sa dokážeme vcítiť, rozoznávať a pochopiť pocity 
druhých. Rozvíjanie uvedomovania si vlastných emócií i emócií ostatných ľudí okolo 
nás nachádza uplatnenie v rôznych oblastiach života. Od rodičovstva cez predaj 
výrobkov či riadenie firmy. Emócie vyjadrujeme slovami oveľa menej než sa môže 
zdať. Preto je kľúčové vnímať a rozumieť neverbálnym prejavom – tónu hlasu, ges-
tám, mimike, vzdialenosti a podobne. Ak nie sme schopní identifikovať rôzne preja-
vy a emócie, verbálne i neverbálne, je to závažný deficit emocionálnej inteligencie, 
ale aj dobrých vzťahov. Kvalita  medziľudských vzťahov vychádza z harmónie a z emo-
cionálneho zladenia sa, čo nie je možné bez schopnosti pochopiť druhého a snažiť 
sa mu porozumieť cez seba. Ľudia, ktorí nie sú schopní všímať si prejavy ostatných, 
trpia akousi „emocionálnou slepotou“ (Goleman, 2011, s. 95). 

Goleman (2011, s. 102-103) upozorňuje na výskum uskutočnený v Nemecku 
a v USA, ktorým dokázali, že čím sú ľudia empatickejší, tým viac uprednostňujú 
morálny princíp. Miera empatie u ľudí môže ovplyvňovať aj ich morálne rozhodnutie. 
Ako tiež uvádza Goleman, Martin Hoffman, ktorý sa zaoberá výskumom empatie, 
zastáva názor, že korene morálky spočívajú práve v empatii. Je teda neoddeliteľnou 
súčasťou etiky, a teda aj ľudského života. Uvádzame aj pohľad Gajdošovej (2002, 
s. 212), ktorá chápe empatiu v školskej praxi a jej prejavy vníma nasledovné: 

- Žiak počúva svojich spolužiakov, keď hovoria o sebe a svojich problémoch. 
- Ak sa niekomu stane niečo zlé, spolucíti s ostatnými. 
- Prejaví (povie alebo ukáže) priateľom, rodine, že ich má rád. 
- Povie iným niečo pekné, niečo, čo ich poteší. 

Goleman (2011) vo svojej knihe uvádza, že tak, ako ani u iných zložiek emo-
cionálnej inteligencie, ani v prípade empatie nie je žiadna súvislosť medzi výsled-
kami merania empatie a medzi intelektuálnou inteligenciou či výsledkami v škole. 
Toto svoje tvrdenie dokazuje na rôznych merania a príkladoch, pretože chce pouká-
zať, že človek môže mať kvalitný život, ak má dostatočnú emocionálnu inteligenciu 
alebo má odhodlanie na nej pracovať. Dobrý život nezávisí na akademických 
úspechoch. Samozrejme, v žiadnom prípade nepodceňujeme význam vzdelania. Je 
to určite faktor, ktorý do istej miery môže náš život obohatiť, no podľa autora nie je 
taký kľúčový, ako nás o tom súčasne presviedča spoločnosť a vzdelávací systém. 
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2.3.5 Sociálne zručnosti 
Sociálne zručnosti sú neodmysliteľnou súčasťou súkromného i verejného pre-

javu jednotlivcov. Ich vedomé ovládanie uľahčuje komunikáciu, vystupovanie pred 
ľuďmi, zvládanie náročných prezentácií a výsledkom sú funkčné medziľudské vzťa-
hy v rodinnom i verejnom prostredí. Medzi ďalšie benefity sociálnych zručností 
patria napríklad rýchlejšie riešenie konfliktov a predchádzanie im, ochota spolupra-
covať, ale i slušné prezentovanie sa prostredníctvom neverbálnej komunikácie. 

Ako uvádza prameň z CPPP Nitra (interné dokumenty CPPPaP, Nitra) sociálne 
zručnosti predstavujú obratnosť v spoločenskom styku alebo flexibilitu, schopnosť 
docieliť žiaduce reakcie zo strany ostatných;  

- Schopnosť ovplyvňovať: voľba správnej taktiky pre získanie súhlasu.  
- Schopnosť komunikácie: vysielanie jasných a presvedčivých signálov.  
- Vodcovská schopnosť: schopnosť nadchnúť ostatných pre nejaký cieľ, vedieť 

sa postaviť do čela a viesť skupinu. 
- Ochota k zmenám: podnecovať či organizovať prospešné zmeny na praco-

visku. 
- Schopnosť vytvárať väzby: podpora užitočných vzájomných vzťahov v skupine, 

schopnosť prispieť k jej stmeleniu.  
- Schopnosť spolupracovať: spolu s ostatnými smerovať k vytýčenému cieľu. 
- Schopnosť tímovej práce: prehlbovať tímovú spoluprácu, kultivovať spoločné 

zameranie. 
Človek je tvor spoločenský, a preto nedostatok sociálnych zručností môže mať 

za následok osamelý život, v ktorom sa budú ťažšie vyvíjať sociálne interakcie, 
sklon k depresii, k úzkosti. Pri zvládnutí sociálnych zručností sa stáva život tvorivej-
ší. Dokážeme sa zoznámiť so zaujímavými ľuďmi, urobiť pokrok v partnerskom 
alebo pracovnom vzťahu (Wilding, 2010, s. 30). 

Všetky uvedené zložky emocionálnej inteligencie sú vzájomne prepojené, 
a dokonca na schopnosť z ktorejkoľvek z týchto oblastí majú dosah iné schopnosti. 
Napríklad motivácia je závislá aj od sebaovládania i sebauvedomenia človeka. Síce 
ich dokážeme popísať a pozorovať zvlášť, no fungujú ako harmonický a vyvážený 
celok. Práve preto je veľmi dôležité venovať im rovnakú pozornosť. 
 

2.4  Etické aspekty vzťahu emocionality a racionality 

Emocionálna stránka a racionálna stránka sú slovné spojenia, v ktorých poci-
ťujeme sémantický protiklad. Nazdávame sa, že sú to oddelené činnosti už z rozlič-
ných interpretácií, ktoré súvisia aj s orgánmi im pripisovanými: srdce a rozum. 
Máme tendenciu orientovať sa a ako osobnosti sa prikláňať na jednu či druhú stranu, 
aby sme sa istým spôsobom zhodnotili, sebaidentifikovali.  
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Jedným zo stanovísk na hodnotenie otázky emocionality a kognitivity bolo 
konštatovanie, že kognitívne zhodnotenie je pre vznik a priebeh emócií nutné. Túto 
otázku prvenstva riešila teória kognitívneho zhodnotenia Richarada Lazarusa, ktorý 
ďalej predpokladá: „že pri utváraní každej emócie musí predtým dôjsť k procesu 
zhodnotenia, v ktorom je interpretovaný stav indivídua v danej životnej situácii so 
zreteľom na uspokojenie jeho potrieb“ (Stuchlíková, 2002, s. 73). Stuchlíková (2002, 
s. 73-74) ďalej vysvetľuje teóriu Richarda Lazarusa v podobe uvažovania napríklad 
pred danou udalosťou, ktorú vyhodnotíme z pohľadu, či pre nás predstavuje výzvu, 
stratu, alebo hrozbu, či mám dostatočné schopnosti a možnosti, čo vo mne situácia 
môže vyvolať a podobne. Po reakcii sa zasa zhodnotí reakcia okolia, a tým je za-
bezpečený neustály proces hodnotenia seba i sveta okolo nás. Pre Lazarusa sú 
emócie „zložitým prerušením“ našej aktivity, ktoré produkuje istú mobilizáciu, aby 
sme danú situáciu zvládli alebo zabránili inému správaniu. Je tu teda istá podoba 
emocionálneho uvažovania v prospech emócií, ktoré nech sú akékoľvek, dostaneme 
z nich dáta o nás a o svete a rovnako máme možnosť zvoliť si reagovanie na pod-
nety. Tie sa môžu prejaviť vo forme subjektívnych ukazovateľov – pocitov, fyziolo-
gických ukazovateľov, napríklad sčervenaním alebo je v nás vyvolaná pohnútka 
konať, napríklad utiecť, biť sa, vyskočiť. Lazarus však poukázal, že tieto aspekty ne-
musia byť synchrónne. Takýto prípad demonštruje situácia, kedy motorista, zasta-
vený policajtom, môže byť k príslušníkovi policajného zboru vľúdny, no aj tak môže 
očervenieť od hnevu. Lazarusovi kritici tvrdia, že kognitívne zhodnotenie prichádza 
až po emocionálnom prežívaní. Niektorí sa zastávajú názoru, že kognitivita a emócie 
sú odlišné procesy. Predstaviteľom je Robert B. Zajonc, ktorý sa zaoberal myslením 
a emóciami. Zajonc emócie považuje za veľmi dôležité. „Upozorňuje, že neexistuje 
prakticky žiadny sociálny jav, v ktorom by nebola obsadená výmena emócií v takej 
či onakej podobe“ (Stuchlíková, 2002, s. 76). 

My si však nemusíme nutne vybrať jednu stranu, s ktorou „budeme viac držať“. 
Môžeme ich brať ako partnerov, z ktorých každý má svoje výhody a spolu tvoria 
výborný pár. Sú situácie, kedy má oprávnene jedna strana prevahu, no v prospech 
oboch. Dôležitým faktom ale ostáva, že v takomto chápaní emocionality a raciona-
lity sa emocionalita stáva veľmi významnou súčasťou bytia, ktorá nie je potláčaná, 
ale je prijímaná a žiadaná, pretože slúži na ďalšie pochopenie seba i sveta a ktorá 
nám dokáže zlepšiť interpersonálne vzťahy. 
 
2.4.1 Emocionálna regulácia 

Emócie majú pre náš život rôzne funkcie. Podľa Slaměníka (2011, s. 12) sig-
nalizujú ohrozenie jedinca, ovplyvňujú priebeh kognitívnych procesov, pomáhajú pre-
smerovať našu pozornosť, sú potrebné pre komunikáciu – verbálnu aj neverbálnu, 
regulujú sociálne interakcie, aktivujú našu schopnosť konať, pomáhajú nám ochra-
ňovať najbližšie osoby, rovnako zachovávajú sociálne hodnoty a normy. Emocionálna 
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inteligencia je prospešná aj pri napĺňaní stanovených cieľov, pri rozvíjaní sebare-
gulácie. Obsahuje v sebe zložky, ktoré pomáhajú napredovať: sebauvedomenie, se-
baovládanie i sebamotiváciu. Tieto zložky dokáže emocionálna inteligencia spraco-
vať iba kooperáciou aj racionálnej stránky. EQ aj IQ človeka môžu dobre fungovať 
iba vtedy, ak sa budú vzájomne dopĺňať. Ani jedna zložka nemôže byť v úzadí, 
pretože emócie sú riadené našimi potrebami, záujmami a následne sú upravované 
kognitívnou zložkou.  

Sebauvedomenie, sebaovládanie i sebamotivácia nie sú len základné prvky 
emocionálnej inteligencie, ale sú aj nevyhnutné predpoklady pre vnútornú citovú 
zrelosť jedinca. Pri problematike emocionality ide o úroveň osobnostného morál-
neho vývoja. Zrelá a prosociálna osobnosť, čo je zároveň aj cieľom etickej výchovy, 
musí mať dostatočne vyvinutú emočnú zrelosť. Bez tohto aspektu by morálna 
osobnosť nebola komplexná. A pri emocionalite a emocionálnej inteligencii ide 
práve o komplexné poňatie dispozícií k emocionálnemu reagovaniu (Nakonečný, 
2012, s. 276). 

Cit a intelekt sú ako vzájomne sa kontrolujúce mechanizmy. Ak jeden zlyháva, 
úlohou druhého je ho zastúpiť, či prebudiť k aktivite. Autori Mihulová a Svoboda 
(2008, s. 83-84) sa o nich vyjadrujú v prospech oboch. Iba ich vzájomným fungova-
ním dosiahneme v oblasti ľudského správania sa požadovaného stavu. Cit môže 
korigovať tendencie intelektu ku chladným kalkuláciám pre svoj osobný prospech, 
egoizmus, ktorý neberie do úvahy ostatných, rovnako môže zakročiť pri nezdravom 
povyšovaní sa človeka nad prírodu, atď. Na strane druhej, ľudia s dominantou emo-
cionálnou zložkou môžu mať sklon k utápaniu sa vo svojich emóciách, nadmieru 
o nich premýšľajú a nie sú schopní si uvedomiť ich nekonštruktívne správanie. Ke-
dykoľvek podľahnú citovým impulzom a svoje správanie nechcú podriadiť potrebnej 
logike. V tomto zmysle je nevyhnutné spojenie medzi ovládaním svojho prežívania 
na základe intelektuálnej úvahy. S tým súvisí aj emocionálna regulácia, pomocou 
ktorej ľudia môžu ovplyvniť svoje prežívanie, intenzitu emócií, náladu. Na uvedenom 
príklade vidíme, ako spolupracuje racionalita a emocionalita. Gross uvádza, ako môže 
emocionálna regulácia pomôcť pri presmerovaní z negatívnej pozornosti na príjem-
nejšiu situáciu alebo objekt, napríklad môže pomôcť pri zvládaní negatívnych emócií, 
ktoré sprevádzajú nejakú činnosť detí. Pozornosť môžeme previesť na príjemnejšiu 
pomocou výroku: Je to len hra. Toto presmerovanie má vyvolať inú, priaznivejšiu 
odozvu (Slaměník, 2011, s. 51). 

Uvedomenie si negatívnych pocitov je teda prvý krok k ich náprave. Spoznaním 
toho, čo máme a nemáme radi, vieme naše emócie a pozornosť nasmerovať 
správnym smerom. Ako sme uviedli, pomocou emocionálnej regulácie môžeme 
ovplyvniť nielen seba, ale dokonca i druhých. O emóciách je potrebné rozmýšľať 
a hodnotiť ich vplyv na seba i naše okolie. Emocionalita, ako sme už naznačili, má 
dôležitú úlohu v sociálnych vzťahoch. Bez nej by neprebiehal dôležitý mechanizmus, 
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na ktorom sú vzťahy založené. Ak nám záleží na budovaní kvalitných vzťahov, 
musíme si byť vedomí svojich emócií v interakcii s ostatnými. A nielen to. Tiež je 
rovnako dôležité všímať si emocionálne prejavy, ako sú reakcie, tón hlasu, výraz 
tváre, postoj iných ľudí. Tu vidíme, že emocionalita nezahŕňa iba vnútornú stránku 
jedinca, ale že sa prejavuje aj navonok. Neschopnosť interpretovať tieto prejavy 
nám stavia prekážky do sociálnych vzťahov. Naopak, citlivosť na tieto prejavy nám 
otvára cestu do trvalejších a hodnotnejších interakcií.  

Okrem základných emócií, ktoré poznáme, sa v každom z nás denno-denne 
odohráva ich široké spektrum. Vedome i nevedome ich ukazujeme svetu pomocou 
našej tváre a postoja. Sú situácie, kedy naše skutočné emócie, ktoré si uvedomu-
jeme, nechceme prezentovať, a tak sa ich snažíme ovládať. Príčina je jednoduchá. 
Racionálne zhodnotíme, ako by naše fyzické prejavy emócií mohli prezradiť naše 
skutočné pocity, našu skutočnú radosť alebo antipatiu, náš strach a nevôľu. Preto 
emócie regulujeme. Emocionálna sebaregulácia je vedomá a nastáva vtedy, ak 
pociťujeme rozdiel medzi skutočným pocitom a želaným správaním. Prejavuje sa 
kontrolovaním nášho prežívania, nášho výrazu tváre, nášho správania. Vzniká tu 
problém úprimnosti tak vo vzťahu k sebe samému, ako aj zodpovednosť voči okoliu. 
Nakoľko majú byť emócie prejavované a nakoľko ovládané? V knihe Polarita života 
sa autori Mihulová a Svoboda (2008) zaoberajú aj touto otázkou sebakontroly 
a spontánnosťou. „Pokiaľ človek nie je schopný nastoliť zodpovedajúcu mieru se-
bakontroly, približuje sa svojím životom úrovni živočícha. Ak sú však spontánne 
prejavy potlačované, môže dôjsť k nárastu vnútorného napätia, kŕčovitosti a ďalším 
nežiaducim javom“ (Mihulová, Svoboda, 2008, s. 157). Ukazujú nám tu dva odlišné 
póly, dve krajnosti. Pravda je uprostred, pretože nevedie k uvedeným nežiaducim 
extrémom. Na jednej strane je človek smerovaný ku skvalitneniu svojich charakte-
rových vlastností, k lepšej sebakontrole a sebaovládaniu, a na strane druhej k priro-
dzenosti a spontánnosti. 
 
2.4.2 Autentickosť a emocionalita 

Veľa ľudí v snahe zakryť svoje pravé pocity a prežívanie vedome kontrolujú 
výraz a prejavy svojich emócií. Mali by sme sa snažiť vždy, keď je to možné, o auten-
tické vyjadrovanie emócií, a tak zostať verný sám sebe aj vo vzťahu k druhým ľuďom. 
Ak toho zatiaľ nie sme schopní, mali by sme sa naučiť umeniu asertivity a empatie, 
pretože tieto dôležité sociálne zručnosti dávajú predpoklad na autentické prežíva-
nie. Autentickosť k sebe samému i k druhým ľuďom je oslobodzujúca, pretože z potlá-
čania svojho pravého prežívania si nemôžeme vytvoriť vzťahy založené na úprimnos-
ti. Okrem toho je pretvarovanie duševne veľmi vyčerpávajúce. Riešením je tvorivosť. 
Bez tvorivosti sa vzťahy stávajú všednými a prestávajú plniť ich pôvodnú funkciu.  

Jedinečnosť tvorivej osobnosti vyzdvihla Jurčová a podľa nej ju „charakterizuje 
najmä jedinečná skladba a súhra individuálnych vlastností, utvárajúca neopakovateľný 
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obraz tvorivej osobnosti. Závažný podiel na utváraní jedinečnosti tvorivej osobnosti 
má sebaregulácia, sebariadenie, vlastný osobný prínos. Jedinečná osobnosť je do 
značnej miery produktom sebarozvoja“ (Jurčová, 2009, s. 133). Nápaditosť nám 
pomáha udržať seba i druhých v očakávaní, čo nám prinesie vzájomné spolunažíva-
nie a spolupráca. Ľudia netúžia po stereotype, ale po príjemnom pocite vzrušenia 
z netušeného. Prežívaním spoločných príjemných pocitov sa vzťahy utužujú a pre-
hlbujú. Negatívne pocity, ktoré vyplývajú zo vzťahu, napr. sklamanie, zlyhanie opory, 
klamstvo, vzťahy narúšajú. Tieto emócie však čerpáme zo skutkov, kedy sme 
nekonali v prospech druhého. Aj Dalajláma, nositeľ Nobelovej ceny za mier, hovorí, 
že „v prvom rade musíme používať ľudskú inteligenciu, aby sme sa zbavili negatív-
nych emócií“ (Olejárová, 2016, s. 6). Rácio a emocionalita majú spolu fungovať pre 
dobro veci. Neznamená to teda, že máme eliminovať všetky nepríjemné pocity za 
každú cenu. Pomocou negatívnych pocitov, ktoré prežívame sami pod vplyvom 
rôznych okolností a ktoré nám pomôže prekonať práve partner, kamarát či rodič, sa 
nám vzťahy utužia práve tak dobre, ako pomocou pozitívnych pocitov, ktoré spolu 
prežívame. Sociálne interakcie nám napomáhajú prostredníctvom aktivity emocio-
nálnej inteligencie transformovať nepríjemné emócie na príjemné alebo inak užitočné. 
Úspech takejto transformácie záleží len od nášho postoja a od úrovne našej emo-
cionálne inteligencie. 

Prostredníctvom slobodného prežívania a uvedomenia si potreby emocionality 
i intelektu sa buduje autentické spoločenstvo. Vďaka emocionálnej inteligencii si 
môžu zainteresovaní vytvoriť dobrý vzťah k sebe i k ostatným, uvedomiť si hodnotu 
vlastnej osoby a druhého človeka, posilniť pozitívne správanie, byť vyrovnaní a nájsť 
vnútorný pokoj a formovať také oblasti osobnosti, ktoré smerujú ku komplexnej 
prosociálnej osobnosti. Východiskom pre emocionálnu inteligenciu, ktorá je veľmi 
potrebná pre osobnostný rozvoj, je práve to, že dokážeme autenticky uvažovať 
o svojich pocitoch, prejavoch emócií, zdieľať ich v sociálnom spoločenstve a využí-
vať v prospech niekoho alebo nejakej veci. V takto nastavených vzťahoch je preto 
nevyhnutná tvorivá komunikácia, ktorá zahŕňa aktívne počúvanie i spätnú väzbu. 
Tieto aspekty sú predpokladom pre zodpovedné vzťahy a sociálne väzby.  

Podľa Urbana (2004, s. 88) je možné cez autentický životný štýl odkryť hodno-
tové etické pravdy o iných.: 

- V ľuďoch je omnoho viac dobrého než zlého. 
- Musíme si zvykať hľadať dobro u druhých. 
- Povzbudiť ľudí je účinnejšie ako odmietať. 
- Nie je nič lepšie než úprimné ocenenie druhých. 
- Všetci potrebujeme uznanie a povzbudenie. 
- Keď človek niekoho poteší, cíti sa sám dobre. 

Ak si človek zvnútorní konať dobro, uvedomí si vlastnú hodnotu i hodnotu 
života, ktorý tu spoločne žijeme, prirodzene sa naladí na pozitívne využívanie 
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emocionality. V takomto prostredí má priestor autentické ľudské porozumenie, ktoré 
sa bez emocionality nedá skutočne zažiť. Skúsenosť a prejavená autentickosť sú 
východiskom aj pre emocionálnu inteligenciu, pretože prejavená autenticita nám 
pomôže nájsť vnútorný pokoj, porozumenie sebe aj druhým, zlepší náš vzťah 
s okolitým svetom, a tak nás nenásilne dovedie k väčšej zodpovednosti za seba i za 
druhých. Človek, ktorý využíva intelekt a emocionálnu inteligenciu bez kalkulácií, 
teda v prospech dobra, je nositeľom pozitívnych zmien a zároveň tvorivou a proso-
ciálnou osobnosťou. 
 
2.4.3 Emocionálna nákaza 

Správne pochopenie emocionálnej inteligencie jedincovi umožní nájsť a otvoriť 
zlatú strednú cestu, ako o nej hovoril už Aristoteles vo svojej Etike Nikomachovej 
(Bratislava, 2011). Prostredníctvom nej sa nemusí kontrolovať natoľko, aby prestal 
byť sám sebou, ani ho neprivedie k úplnej svojvôli. Prejavuje sa prostredníctvom 
zvnútornenia – interiorizácie. Ak si ju zoberieme za vlastnú, dokážeme ovládať naše 
emócie a ich prežívanie na základe rozumovej úvahy, ktorá je nám vlastná a nemu-
síme sa do nej nútiť. Inteligentné zaobchádzanie s vlastnou emocionalitou i s emó-
ciami druhých ľudí vytvára základný predpoklad pre empatiu, harmonické vzťahy 
a kooperatívne správanie.  

Emocionálna nákaza je pojem, ktorý demonštruje prenášanie našich emócií 
na druhého človeka. Tak pozitívnych ako i negatívnych. Naša mimika a gestika sa 
pri pocitoch synchronizuje. Emocionálna nákaza nastáva, keď je výraz tváre zreteľný 
a jasný (Slaměník, 2011, s. 121). Ak cítime radosť zo stretnutie s blízkou osobou, 
často máme na tvári úsmev skôr, ako sa pozdravíme. Prejavy mimiky a postoja sú 
viditeľnými prejavmi nášho prežívania. Takéto emócie a ich prejavy posilňujú vzá-
jomnú emocionálnu blízkosť. Deje sa tak na základe procesov, ktoré vnímame 
a interpretujeme ich pri pozorovaní tváre osôb. Emocionálna nákaza však rovnako 
dobre funguje aj pri negatívnych emóciách, ktoré môžu narušiť interpersonálne 
vzťahy. Pocity neodráža len výraz tváre a postoj, ale aj hlas. Toto všetko nám dáva 
dôležité informácie o kvalite sociálnych väzieb. Emócie sa v tomto zmysle spolu-
podieľajú na komunikácii a správaní sa. Emocionálny výraz slúži k vzájomnému 
odmeňovaniu či odmietaniu v závislosti od polarity emócie.  

Práve preto, že naše prežívanie má veľký vplyv na našu neverbálnu komuni-
káciu a sociálnu interakciu, je často potláčané alebo príliš regulované. K vedomej 
regulácii emócií dochádza hlavne v prípade prítomnosti iných ľudí. Zvlášť, keď si 
uvedomujeme, že naše skutočné emócie, za predpokladu, že sú negatívne voči 
druhej osobe, môžu uraziť, ponížiť alebo inak negatívne ovplyvniť druhého človeka. 
Naša zodpovednosť za svoje prejavy pramení z dôsledkov, ktoré nastanú. Rovnako, 
ako si dávame pozor na výber slov, pretože môžu zraniť, vedomé negatívne emo-
cionálne prejavy môžu narušiť naše sociálne väzby. Vnímanie a spracovanie emócií 
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je u každého človeka rôznorodé. Závisí to od jeho charakterových vlastností. S emó-
ciami, ktoré by nám mohli narušiť fungujúce vzťahy s naším okolím, by sme mali 
narábať opatrne. Impulzívne konanie, ktoré sprevádza veľký nával emócií, nie je 
často rešpektované a spätne vyvoláva negatívne reakcie okolia. Preto ľudia často 
zakrývajú svoje pravé emócie, ktoré môžu narušiť sociálne interakcie alebo majú 
strach z toho, že sa nebudú dobre prezentovať pred ostatnými. Takéto kalkulovanie 
naznačuje, že emocionalita je úmyselne potláčaná rozumom do úzadia s cieľom 
vyhnúť sa problémom s inými ľuďmi. Časté potláčanie svojich emócií môže vyvolať 
problémy s vyjadrovaním svojho prežívania. Pretvarovanie a zakrývanie autentic-
kých emócií prispieva k emocionálnej atrofii. Zanedbaná emocionalita môže vyvolať 
duševnú krízu človeka a neprispieva ani k duševnej psychohygiene. 
 
2.4.4 Spracovanie emócií 

Emócie sú tiež nositeľmi informácií o svete i o sebe samom. Vypovedajú o na-
šich postojoch či túžbach. Napríklad úzkosť môže prameniť z úsudku, že sa stane 
niečo nechcené. Ak niekto koná nečestne, proti našej vôli, nahneváme sa. Realita 
i my sami ovplyvňuje naše prežívanie a emócie pôsobia na náš fyzický i duševný 
stav. Samozrejme, pomocou emocionálnej inteligencie by sme sa mali snažiť pozi-
tívne myšlienky šíriť a negatívne spracovať tak, aby na nás i na ostatných nemali 
veľký vplyv. Negatívne myšlienky však nie sú automaticky neužitočné. Aj oni nám 
nastavujú zrkadlo a pomáhajú nám v sebapoznávaní. Vďaka nim máme možnosť 
zlepšiť to, v čom sme nedôslední.  

Každá sociálna interakcia je odrazom nás samotných. Ak sú naše interperso-
nálne vzťahy narušené, náš vzťah so sebou samým môže byť tiež deformovaný. 
Ľudia, ktorí sa k nám správajú chladne a držia si odstup, nám často niečo zrkadlia. 
Ich city voči nám vypovedajú o nás samotných. Preto by sme mali tieto signály 
vnímať a nebyť voči nim ľahostajní. Ak máme niečo zmeniť, mali by sme byť schopní 
si priznať, že chyba môže byť aj na našej strane a v našom postoji. Ak sa pred nami 
majú ľudia problém prejaviť a hovoriť otvorene, môže byť problém v nás, pretože my 
sami to buď nedokážeme, alebo pociťujeme nedôveru. V takomto prípade sú vzťahy 
napäté, neautentické, sociálne väzby sú naštrbené a kooperatívne správanie sa 
ťažko realizuje. Existencia takýchto vzťahov nám zároveň dáva novú šancu a mož-
nosť zmeniť svoje správanie a prejavy. Je to naša zodpovednosť za nás a za vzťahy, 
ktoré žijeme. Signály hovoriace o nedôvere vo vzťahu, ktorá nám zabraňuje žiť spo-
kojne a vyrovnane, by sme nemali prehliadať, ale zobrať ich ako výzvu. Je to šanca 
na zmenu k lepšiemu. „Iba emocionálne vyzretý človek môže pochopiť príčinu ne-
gatívnych pocitov. Ich prítomnosť vo svojom živote berie ako prostriedok nápravy 
a neustále sebazdokonaľovanie. Je to nekonečný proces, ktorý je v našom živote prí-
tomný“ (Šlosárová, 2017a, s. 139 ). Nebyť negatívnych emócií a prežívania, nevedeli 
by sme naplno prežiť šťastné a príjemné pocity. Bez utrpenia nie sme schopní 
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prežívať šťastie. Nepríjemné pocity sú v živote nevyhnutné, no ich užitočnosť musí 
odhaliť každý človek sám. Je to cesta vytýčená emocionálnou inteligenciou, ktorej 
súčasť je sebapoznávanie a vyrovnanie sa s nežiaducimi emóciami takým spôso-
bom, aby si dotyčná osoba zachovala vnútorný pokoj a pritom neuškodila svojmu 
okoliu. 

Spätosť medzi emocionalitou a racionalitou sa teda ukrýva v schopnosti 
ovplyvňovať také myšlienky, ktoré nám spôsobujú neužitočné emócie, ako sú: nízka 
odolnosť voči stresu, náročnosť, neistota, pochybnosti. Schulze a Roberts uvádzajú, 
že neužitočných emócií sa nemusíme nutne zbaviť, ale že „kľúčom je skôr prijať 
myšlienky, ktoré sa objavia na ceste k cieľu – účinná orientácia, a naučiť sa sledovať 
ich z nadhľadu a nepozerať sa na svet cez ich prizmu. Kľúčom je ochota neužitočné 
myšlienky mať, ale nie im nutne veriť“ (Schulze, Roberts, 2007, s. 100). Osoba neu-
stále zamýšľajúca sa nad svojimi myšlienkami môže postupne prepadať pasivite 
a nad daným problémom bude premýšľať pomocou opakovaného vzorca. Takýmto 
spôsobom však nedospeje alebo si minimálne sťaží cestu k dosiahnutiu riešenia 
problémov, ktoré potom už nemusia závisieť len od konkrétneho človeka či veci, ale 
kameňom úrazu sa stáva pasívne zmýšľajúci jedinec. Aj keď si to nemusí uvedomo-
vať, či dokonca popiera účasť na zodpovednosti za vzniknutý problém, nesie zaň zod-
povednosť. Správanie, ktoré tu popisujeme sa nazýva ruminácia. Podľa Schulzeho 
a Robertsa „ruminácia predstavuje bezmyšlienkovité preskakovanie od jednej nega-
tívnej myšlienky k druhej možno v snahe uniknúť nepríjemnej emócii tým, že sa 
snaží kontrolovať nekontrolovateľné“ (Schulze, Roberts, 2007, s. 101). Tento únik od 
negatívnej myšlienky je neúčinný. Existuje povinnosť voči sebe a druhým, vzťahuje 
sa k nejakému apelu prejaviť také konanie, ktoré smeruje k náprave, k zmene, 
k posunu, k činnosti, pretože pasivita je rovnako nebezpečná ako zlá myšlienka či 
skutok. Toto je jeden z aspektov, kedy nie je emocionálna inteligencia využitá správ-
ne alebo nie je uvedomovaná natoľko, aby mohla byť nápomocná pri emóciách, 
ktoré nechceme prežívať. Jedinec, ktorý si túto sféru inteligencie uvedomuje a ve-
dome s ňou pracuje, dokáže aj negatívne myšlienky zúročiť alebo ich ovplyvniť tak, 
aby na neho nepôsobili nepríjemne. Na tomto mieste si opäť musíme pripomenúť, 
že to, čo cítime a prežívame v sebe, sa dostane aj medzi ostatných a ak je toto 
prežívanie negatívne, negatívne to odrážajú aj naše sociálne interakcie. Otázkou 
zostáva, do akej miery sme ochotní si to uvedomiť a priznať našu súčinnosť na 
našich vzťahoch.  

Práca s emocionalitou má veľký význam pre nás i okolitý svet. Preto by sme 
mali byť citlivejší na vnemy, z ktorých vznikajú a mali by sme sa naučiť ich roz-
poznať v okamihu ich vzniku. Ak s nimi nebudeme vedieť pracovať, budeme voči 
nim bezbranní. Prostredníctvom emócií a myšlienok, pozitívnych aj negatívnych, 
a ich interpretácii ovplyvňujeme aj naše pocity i motiváciu. Nürnberger (2011, s. 
18-19) tvrdí, že práve spôsob, akým hodnotíme naše neúspechy a pocity z nich 
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vyplývajúce, napríklad, neurobenú skúšku, odmietnutie pri pracovnom pohovore, 
hádka s rodičmi, sa často stávajú aj určitým individuálnym atribučným štýlom, 
ktorým hodnotíme svet. Navyše, tieto postoje ovplyvňujú našu budúcu motivačnú 
úroveň. Dôvody úspechu alebo neúspechu môžu prameniť už z atribúcií a hodnote-
nia, s ktorými človek pracoval už predtým. 

Karel Nešpor (2011, s. 51) uviedol účinné a pritom jednoduché postupy, ako 
zvládať negatívne emócie: 

- Vyhýbanie sa vplyvu vonkajším spúšťačom alebo obmedzeniam: Vonkajší 
spúšťač je situácia alebo prostredie, ktoré vyvolávajú rizikové duševné stavy. 

- Vyhýbanie sa vplyvu vnútorným spúšťačom alebo obmedzeniam: Vnútorný 
spúšťač je vnútorný stav, ktorý vyvoláva rizikové duševné stavy, napríklad 
únava, nuda a nedostatok tekutín. 

- Práca s motiváciou: Uvedomenie si rizika nevhodného reagovania a výhody 
dobrého sebaovládania. K tomu dobre poslúži vlastné skúsenosti i skúsenosti 
druhých ľudí. 

- Uvoľnenie: Podľa situácie možno použiť relaxačnú techniku, uvoľniť sa za 
pomoci pokojného dýchania do brucha, vyhľadať pokojné prostredie alebo sa 
usmiať. Pomáha fyzická i psychická aktivita. Po ich skončení nastane často 
uvoľnenie spontánne.  

- Použitím rozumu: Napríklad sa poradiť, naučiť sa komunikovať, pozrieť sa na 
situáciu z inej stránky, sústrediť sa na niečo užitočné, vnímať myšlienky, atď. 
Nielen užitočnosť, ale aj morálna zodpovednosť nás zaväzuje naučiť sa roz-

lišovať svoje emócie a vedieť s nimi ďalej efektívne pracovať v prospech seba a spo-
ločnosti. Niektoré emócie by sme nemali zbytočne tlmiť a mali by sme sa s nimi 
podeliť s ostatnými, iné je dobré ovládať a ventilovať vhodným spôsobom. Radosť 
a šťastie nám môže pritom zaručiť iba náš postoj. Nemusí sa zmeniť podnet, stačí 
ak mi zmeníme svoje uvažovanie o podnete. Napríklad, ak položíme zajaca pred ur-
čitý počet ľudí, každý z nich k nemu môže zaujať iný postoj. Jeden z neho môže mať 
strach, druhý bude pociťovať vzrušenie, ďalšiemu bude vyvolávať nepríjemné pocity 
z jeho pachu a pre iného to môže byť stvorenie, o ktoré sa chce starať. Predmet ich 
rôznorodých pocitov je stále rovnaký. Predmet sa nemení, mení sa len podnet 
a postoj k danému zajacovi. Ak sa nad tým dokážeme zamyslieť, uvedomíme si 
veľmi jednoduchú, no pritom dôležitú vec. To ako sa k ľuďom, k veciam a v rôznych 
situáciách správame, aj to aké pocity to v nás vyvoláva, môžeme väčšinou ovplyvniť 
len my. Náš postoj často vychádza z nás samotných, aj to, či ho chceme nájsť. 
 
2.4.5 Emocionálny balast 

Daniel Goleman (2011) vo svojej knihe Emocionálna inteligencia hovorí o tom, 
že narušenie našej emocionality alebo nevšímanie si emócií, neznalosť rozpoznať ich, 
narúša nielen našu pohodu, ale pôsobí aj ďalej a môže za nezdravé interpersonálne 
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vzťahy. Hovorí teda o potrebe chápania našich emócií, ktoré smeruje k zlepšeniu 
súkromných aj kolektívnych vzťahov. Emocionálny balast súvisí s kategóriou pravdy. 
Je spojený s manipuláciou a prekrúcaním skutočnosti. Carl Alasko (2015, s. 22) 
hovorí o niekoľkých veľmi konkrétnych vymedzeniach emocionálneho balastu: 

- Získať výhodu alebo moc a posilniť vlastné postavenie. 
- Vyzerať lepšie alebo múdrejšie a oklamať súpera. 
- Vyhnúť sa konfliktu a nepohodliu spojeného s konfliktom. 
- Nájsť najrýchlejšiu a najľahšiu cestu k pocitu bezpečia a uspokojenia. 
- Vyhnúť sa zodpovednosti, keď niečo nevyjde. 
- Vyhnúť sa negatívnym emóciám: úzkosti, hnevu, bolesti a strachu. 

Zaujímavé je, že v rôznych častiach Zeme sú rozdielne kultúry. Zdá sa však, 
že aj v navzájom odlišných krajinách ľudia poznajú a veľmi podobným spôso-
bom vyjadrujú šesť základných emócií: strach, smútok, radosť, znechutenie, pre-
kvapenie a hnev. A každý človek vyjadruje tieto základné emócie rovnako, napr. ak 
sa hnevajú, mračia sa (Hasson, 2015, s. 55). 

Naše emócie sa snažíme vtesnať práve do týchto základných emócií. Preto sa 
veľakrát stáva, že po otázke, ako sa cítiš/čo cítiš, zostáva dlhšie ticho. Len ťažko 
vieme identifikovať svoje emócie. Napriek tomu, že sú našou súčasťou, nevenujeme 
im pozornosť. Nedokážeme ich spozorovať a identifikovať v okamihu ich vzniku. 

„Emócia je základná a dôležitá časť emocionálnej inteligencie. Toto slovo 
v sebe ukrýva dobro, zlobu, tvorivosť, zúfalstvo, radosť, strach, vzrušenie, očarenie, 
nepokoj... to všetko, čo nás robí ľuďmi. A ešte vždy je niečo medzi tým. Emócie 
v nás sú ako paleta farieb. Každá farba má mnoho odtieňov. Celé spektrum farieb je 
nádherné a farby sa medzi sebou postupne prelínajú, ale ak vytiahneme iba jednu 
farbu, už nemusíme byť schopní dokázať rozlíšiť, či je farba stále červená, alebo je 
to už oranžová. Človek každý deň prežíva mnoho emócií, s ktorých každá má 
mnoho odtieňov. Je na nás ich vidieť, zvládať, prežiť, podeliť sa s nimi, ovplyvňovať 
nimi okolie a hlavne snažiť sa ich rozpoznať. Iba ak ich poznáme a sme si ich 
vedomí, môžeme ich formovať“ (Šlosárová, 2017b, s. 368). Vlastnou emocionalitou 
sa začneme zaoberať často až vtedy, keď naše problémy s emóciami a ich ne-
spracovanie zasiahne aj našu fyzickú stránku. Vtedy často vyhľadávame lekársku 
pomoc a liečime dôsledok. Omnoho menej ľudí si uvedomuje, že korene našich 
problémov sa skrývajú práve v emóciách. 
 

2.5  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie v etických a pedagogických intenciách 

O rozvíjanie našej emočnej stránky sa dnes zaujímajú rôzne inštitúcie, ktoré 
napomáhajú svojimi službami predovšetkým riadiacim pracovníkom pracovať 
s emočnými aspektmi, ale začínajú sa objavovať aj rôzne pomôcky (knihy, edukačné 
hračky, tréningy), ktoré slúžia pre priame emocionálne uvedomovanie detí do pred-



42 

školského veku. V prvom načrtnutom prípade ide o rozvíjanie emocionálnej inteli-
gencie za účelom prosperity a v druhom je to „neplatený kurz“ od starostlivých 
rodičov pre svoje deti. Chceme zdôrazniť, že uplatnenie emocionálnej inteligencie 
vo firmách a ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti vnímame veľmi pozitívne a rozhodne 
sme pre takýto spôsob zdokonaľovania sa v podnikateľskom sektore. Myslíme si, že 
správne využitie emocionality v podnikaní je správny krok dopredu. Rovnako pozi-
tívna zmena myslenia vo výchove malých detí a jej nasmerovaniu na emocionálne 
vnímanie je veľký pokrok. Bohužiaľ, rozvíjanie emocionálnej inteligencie sa zatiaľ 
najmenej prejavilo v školskom prostredí. V nasledujúcich podkapitolách sa budeme 
venovať práve rozvoju emocionálnej výchovy aj v školskom prostredí. 
 
2.5.1 Umenie ako nástroj formovania emocionálnej inteligencie 

V súčasnosti možno pozorovať odvrátenie záujmu hlavne od tradičného ume-
nia, literatúry, hudby... Sú to aktivity, ktorých prežívanie je základným prvkom. Bez 
precítenia umenie nemôžeme pochopiť ani sa z neho autenticky tešiť. Tým nastal aj 
úbytok šťastia a radosti z umenia a každodenných vecí. Nastáva hlavne vtedy, keď 
zanedbávame našu emocionálnu stránku a pozeráme sa na svet príliš racionálne. 
Naše pocity ovláda rozum a ten nie je vybavený tak, aby dokázal precítiť to, čo emo-
cionalita. Tieto zložky musia spolu neustále kooperovať. Ak dáte vyriešiť matema-
tické logaritmy skupine matematikov, určite musia zapojiť svoj rozum, aby využili 
vedomosti a logické uvažovanie, analýzu a syntézu. No ak chcú problém vyriešiť 
efektívne, mali by zapojiť aj svoje kooperatívne správanie, nemali by sa vzdať pri 
prekážkach a problémoch, ktoré nastanú pri riešení, mali by vedieť spolu efektívne 
komunikovať a byť tvoriví v riešeniach. Tieto aspekty zahŕňa práve emocionálna 
inteligencia, ktorá, ako vidíme, je potrebná aj pri, na prvý pohľad čisto racionálnych 
problémoch.  

Umenie má veľký význam pre emocionalitu i intelekt. Je to práve taký fenomén, 
ktorý vieme dokonale precítiť iba prostredníctvom nášho vnímania. Počúvanie hud-
by, tancovanie, maľovanie, čítanie, to sú aktivity, na ktorých nemôžeme byť auten-
ticky zúčastnení, pokiaľ nezapojíme emocionalitu. Sú to prvky, kedy je nevyhnutné 
ľudské prežívanie. Napríklad literatúra nám ponúka neuveriteľné miesto sprostred-
kovaných zážitkov a skúseností. Práve na tomto miesto sa máme možnosť stretnúť 
s etickými dilemami, cez postavu v príbehu máme možnosť spoznať, ako rozmýšľa 
opačné pohlavie. Prostredníctvom umenia získame zážitok vnímaný našou emocio-
nalitou, ktorý je však potrebné ďalej spracovať. Tu sa ukazuje nevyhnutná spoluprá-
ca s rozumom. Aby sme si dokázali uvedomiť mravný aspekt literárneho diela, ďalej 
z neho čerpať a použiť ho v reálnom živote, do tohto procesu prežívania musí vstúpiť 
racionalita. Umožní nám dokončiť proces uvedomovania si konania dobra, pretože 
nad ním uvažuje a na základe skúsenosti dokáže predvídať aj možné následky 
nášho konania.  
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Lomnický (2011, s. 25) uvádza, že umenie nám sprostredkúva poznanie, ale 
zároveň nám ponúka a približuje vnútorný pohľad na človeka a tak motivuje a na-
báda k premýšľaniu o živote. Preto by sme v súvislosti s literatúrou, ale aj umením 
ako takým, mali myslieť popri jeho umeleckej hodnote aj na jeho mravný aspekt. 
Zážitkovosť, ktorá je s emocionalitou úzko prepojená, je jeho najdôležitejšia vlast-
nosť, cez ktorú sa vieme vcítiť do rôznych pozícií a situácií a ktorá potom motivuje 
k premýšľaniu o sebe, o druhých, o svete. Ľudia sa v súčasnosti venujú umeniu 
menej, netrénujú si prežívanie, ktoré je spojené s krásnom. Umenie prináša prí-
jemné a užitočné pocity ako radosť, vďačnosť, záujem, nádej, inšpiráciu, pohodu 
a priamo pôsobí na náš emocionálny vývoj. V tejto súvislosti hovorí Rollo (1993, 47) 
o emocionálnej atrofii, kedy nastal úbytok šťastia, kde možno pozorovať aj negatív-
ny vplyv na intelektuálnu a mravnú stránku človeka. Oslabuje sa jeho sprostred-
kovaná skúsenosť, mravná zodpovednosť, ktorá je nevyhnutnou časťou ľudskej 
prirodzenosti. 

Umenie napomáha orientovať sa vo svojich postojoch a pocitoch a porov-
návať ich s okolím či morálne hodnotiť. Tak formuje človeka navonok i dovnútra. 
Napríklad cez literárneho protagonistu nám umožňuje pochopiť pohnútky iných ľudí, 
napríklad z pohľadu opačného pohlavia, prebúdza a zlepšuje empatiu, porozumenie 
druhým. Je to priestor pre formovanie mravnosti a človeka a zahŕňa v sebe neve-
domé i vedomé učenie o emóciách, ľudských vzťahoch, komunikačných schopnos-
tiach a iných schopnostiach a kompetenciách, ktoré v sebe poníma emocionálna 
inteligencia. 
 
2.5.2 Emocionálna inteligencia v pedagogických intenciách 

Pôsobenie nasmerované na jednotlivca cez uvedomovanie a vnímanie svojich 
emócií začína už v rodinnom prostredí od útleho detstva. V rodine získava jedinec 
potrebné vedomosti o svojich pocitoch, učí sa ich spoznávať a porozumieť im. V prí-
pade, že potrebuje pomoc alebo cíti neprávosť, musí o svojich pocitoch uvažovať 
a hovoriť, a tak sa učí postupne s emóciami pracovať. Je však rozdiel, ak s emóciami 
pracujeme podvedome na bežnej úrovni alebo sa im venujeme hlbšie.  

Dnes sa už táto problematika stáva dostupnejšou a čoraz viac sa o nej začína 
uvažovať ako a dôležitej zložke výchove. Ako príklad uvádzame pomôcku pre rozví-
janie emocionálnej inteligencie v rodinnom prostredí. Je to Hravý sprievodca zložitým 
svetom detských emócií. Táto pomôcka je zameraná na emocionálne rozvíjanie 
u detí predškolského veku. Emocionálna inteligencia sa najviac rozvinie, ak sa bude 
na ňu u detí vplývať intencionálne, čo je možné aj v rodinnom prostredí, ako sme 
uviedli, no uplatňuje sa aj v pedagogickom prostredí, teda v škole. Škola je inštitúcia, 
ktorá má pokračovať a prehlbovať výchovu v rodinnom prostredí, no má pripraviť na 
život tak, aby boli študenti schopní sa prostredníctvom svojich vedomostí a zruč-
ností finančne zabezpečiť, a v neposlednom rade tak, aby im vykonávanie tejto 
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činnosti robilo radosť, minimálne však uspokojenie. Škola má rozširovať i komuni-
kačné a sociálne zručnosti, vďaka ktorým sa po skončení štúdia často rozhodne 
o úspešnosti aj v ďalšom pokračovaní či v pracovnom živote. 
 
2.5.3 Klíma triedy a školy 

Pre žiakov a študentov je chodenie do školy aj po absolvovaní povinnej škol-
skej dochádzky povinnosť. Preto by im v ideálnom prípade mali byť vytvorené také 
podmienky, aby sa cítili komfortne a pohodlne, aby tam študenti chodili radi a už 
vôbec nie so stresom a odporom. Neprispeje k tomu len školské vybavenie, ale sa-
mozrejme aj klíma triedy a školy, ktorá sa buduje na prívetivej atmosfére, v ktorej 
zažívajú žiaci aj učitelia plnohodnotný pocit, že im škola niečo dáva, že si odovzdá-
vajú niečo navzájom. V praxi to znamená ukázať deťom, v čom sú dobré, neupozor-
ňovať len na nesplnené úlohy, ale predovšetkým pochváliť za prácu, ktorú odviedli.  

„Z väčšiny výskumov venovaných klíme triedy vyplýva, že podľa toho, aká 
klíma triedy je, závisí, či žiak chodí do školy so záujmom alebo školu vníma ako 
nevyhnutnú samozrejmosť. Klíma školy a triedy vo veľkej miere ovplyvňuje celkové 
výsledky práce školy, motiváciu, pracovnú výkonnosť, spokojnosť nielen žiakov, ale 
aj učiteľov so školou“ (Lomnický a kol., 2017, s. 74). Práve uvádzané činitele sú 
súčasťou emocionálnej inteligencie a potvrdzuje sa, že na ňu majú vplyv aj vonkaj-
šie faktory, akým klíma školy a triedy je. Táto zložka je rovnaký nezanedbateľný 
činiteľ vplývajúci na procesy školy, výchovné i vzdelávacie, ak v nej majú prevládať 
správne nastavené sociálne i osobné hodnoty. Je to práve učiteľ, ktorý už dávno nie 
je len na to, aby sprostredkoval informácie - to ho pokojne môže vytlačiť technika, 
ktorá však nemá osobný postoj, nevie sa nadchnúť pre vec, sama o sebe nie je 
tvorivá, ale učiteľ má možnosť žiakov podporiť, zaujímať sa o nich, vytvoriť im kva-
litné prostredie, byť partnerom. 

V rozhovore o klíme triedy uviedla psychologička Gabriela Herényiová ako 
dobrú pomôcku tabuľku emócií. „Učitelia si vytvoria tabuľku, kde majú smajlíkov 
s rôznymi emóciami. Napr. smutný, veselý, nešťastný. Dieťa ráno príde do školy 
a pripne si tam svoj znak, ako sa cíti. Počas dňa si ho deti aj menia. Je to dobré aj 
pre učiteľku, aby nadviazala hlbší rozhovor. Ak tam vidí smutný smajlík, môže sa 
o tom s dieťaťom porozprávať. Je smutné, že my sme emócie akoby zo školy úplne 
vylúčili. Vôbec sa o emóciách nerozprávame, nevieme o pocitoch detí. Hovoriť však 
o tom, ako sa cítim, je dobrá zručnosť do života. Je to výborné aj na stmelenie 
skupiny v triede a zlepšenie atmosféry“ (Gránska, [online], www.eduworld.sk). 

Na vytvorenie priaznivej klímy v školskom prostredí, ktorá bude zároveň 
podporovať rozvoj emocionality, by mal mať učiteľ také sociálne, komunikačné 
a organizačne kompetencie, aby sa priaznivo prejavil ich súlad vo zvýšených 
hodnotách, v rešpektovaní sa, vo vnútornej motivácii, v dôstojnej interakcii medzi 
ľuďmi. 
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2.5.4 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie v etickej výchove 
Vo výchove k prosociálnosti, ako sa často označuje aj etická výchova, sú 

zaradené také prierezové témy, vďaka ktorým sa rozvoj emocionálnej inteligencie 
zabezpečuje v školskom prostredí. Práve etická výchova umožňuje komplex emo-
cionálnych zručností, zložiek emocionálnej inteligencie, rozvíjať, a to nielen teore-
ticky. Teoretický rámec v etickej výchove je prítomný, no dôraz sa zameriava na 
praktickú stránku, preferujú sa zážitkové a interaktívne metódy cez nácvik v triede, 
sociálne rolové hry, etické dilemy a mnohé ďalšie. Etika formuje komplexnú proso-
ciálnu osobnosť vďaka kreovaniu morálneho uvažovania, ktoré sa postupne rozši-
ruje z úzkej spoločnosti vymedzenou triedou a školou do širších spoločenských 
interakcií. 

V etickej výchove je zahrnutý široký rámec morálneho uvažovania a konania, 
ktoré reagujú na konštantné i súčasné morálne hodnoty aj morálne prehrešky. Ako 
uvádzajú Rajský a Podmanický (2016, s. 169-170) etická výchova sa v školách 
marginalizuje, nakoľko má nízku časovú dotáciu, a tak ťahá za kratší koniec oproti 
náukovým predmetom. Tento motív u mnohých zástancov prispieva k ich žiadosti 
o zavedenie povinného absolvovania etickej výchovy, čo by prispelo k prehlbovaniu 
kompetencií v rámci etickej výchovy a v neposlednom rade by to prispelo k posilne-
niu a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie v intenciálnom pedagogickom prostredí. 
Etickú výchovu mnohí študenti považujú za „oddychovú hodinu“ v kontexte vyučo-
vania. Nazdávame sa, že je tomu tak preto, lebo v postupne tvoriacom sa výchov-
nom spoločenstve môžu byť autentickí voči sebe i ostatným bez zažívania strachu 
z neúspechu či zlej známky. Aj preto atmosféra a samotná podstata etickej výcho-
vy, ktorá podľa R. Roche Olivara (1992, s. 8) spočíva v pozitívnom ovplyvňovaní 
charakteru detí a pomocou usmerňovania „školského (triedneho) spoločenstva po-
mocou osobitných aktivít“ vedie k uvažovaniu o sebe a o svete cez prežívanie, ktoré 
je základom emocionálnej inteligencie. 

Odcudzujeme sa za negatívne emócie, ako žiaľ, smútok, zlosť, alebo sa 
snažíme týmto pocitom vyhnúť pod vplyvom hedonizmu. Súčasná spoločnosť sa 
odmieta trápiť. Optimizmus sa stala nová norma. Výborný príklad tohto fenoménu 
je prezentovanie príjemných zážitkov a zdieľanie pocitov na sociálnych sieťach. 
Dokonca sa snažíme odďaľovať tieto emócie aj našim blízkym. Motív konania môže 
byť síce dobrý, no výsledok, ktorý ním dosiahneme, si neuvedomujeme hneď. 
Dôsledky takéhoto narábania s emóciami sa odhalia neskôr. Aj negatívne emócie 
sú totiž veľmi cenné. Sú súčasťou nás. Negatívne emócie rovnako slúžia na seba-
poznávania, možno ešte lepšie ako tie príjemné, ktoré túžime zažívať každý deň 
a neobmedzene. Vedomosť o tom, že je prirodzené aj prežívanie negatívnych emócií, 
sa k študentom dostáva práve prostredníctvom etickej výchovy, kde sú fázy vyučo-
vacej hodiny náležite prispôsobené, a dovolíme si podotknúť, že obdobné fázy nemá 
iná vyučovacia jednotka. Tu si niektorí začínajú uvedomovať, niektorí prehlbovať 
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poznatky o svojich pocitoch a postupne nadobúdajú zručnosť narábať so svojou 
emocionalitou, a tak pozitívne ovplyvňovať medziľudské vzťahy. 

Pri vysvetľovaní sme prirodzene rozdelili emócie na dobré a zlé, tak, ako sme 
v rámci istej duality zvyknutí svet rozdeľovať. No podľa nášho názoru neexistujú 
dobré a zlé emócie. Všetky emócie, ktoré sa u nás prejavia a ktoré prežívame, sú 
rovnako dôležité. Nemôžeme sa ich len tak ľahko zbaviť, pretože sú viazané na 
predmet, človeka, udalosti, pri ktorých sa nám dané emócie vynárajú. Ak si cez 
sebapozorovanie dokážeme uvedomiť vplyv našich emócií na nás, na naše konanie 
a vnútornú pohodu, budeme za negatívne emócie vďační. Len vďaka nim sme zistili, 
že je niečo v neporiadku a môžeme smerovať k náprave. No skutočný, zvnútornený 
optimizmus nedosiahneme vynútením, naopak. Budeme ešte väčšmi nespokojní. Aj 
pri veľmi závažných ochoreniach hovoríme ľuďom, aby zostali pozitívni. Áno, má to 
svoje opodstatnenie, ale ak sa „nanútime“ do emócií, ktoré mať chceme, ale nevy-
chádzajú prirodzene z nás, efekt môže byť veľmi negatívny. V súčasnej dobe sa cítia 
mnohí ľudia nekomfortne práve kvôli „tyranii pozitivitou“. Chcú sa natesnať do tejto 
normy, no z falošnej pozitivity nemôžu vzrásť prirodzené emócie. Je to iba strnulosť 
a popieranie seba samého i druhých. Vytráca sa autenticita, cez ktorú práve môže-
me negatívne emócie vyvážiť pozitívnymi, spoznať, prečo nás prenasledujú ne-
príjemné pocity a prirodzenou cestou ich pochopiť a transformovať. Interiorizácia 
prebehne len cez zvnútornenie a pochopenie. Falošná pozitivita je navyše neudrža-
teľná a stojí nás mnoho energie. Je nebezpečná, pretože, aj keď sa o ňu snažíme, 
v skutočnosti sa jej vzďaľujeme. Ak emócie potláčame, ignorujeme, začnú silnieť. 
Z vlastných skúseností vieme, že ak sa snažíme niečo ignorovať, napríklad výbornú 
tortu, ak máme diétu, myslíme na ňu ešte viac. Rovnaký efekt nastáva aj v prípade 
emócií. Pocity tak neovládame my, ale začnú oni ovládať nás. Nesprávame sa 
emocionálne inteligentne. Ak vytesníme pre nás negatívne emócie, pripravíme sa 
tak o možnosť prirodzene zvládať ťažké situácie.  

Existujeme vo svete, ktorý nie je ideálny, no napriek tomu je nádherný. Ide len 
o náš postoj a túto krásu môžeme vnímať, ak si zvnútorníme. Zoznámiť sa s tým, 
zdieľať, prehĺbiť a interiorizovať žiaduce hodnoty a postoje môžu študenti na hodi-
nách etickej výchovy, ak sa k nej bude pristupovať s náležitou pozornosťou. 
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3 Koncepcia a metodika vyučovania etickej výchovy 
 
3.1  Prepojenie teórie a praxe etickej výchovy 

Byť učiteľom, a to najmä v dnešnej dobe, znamená vybrať si mimoriadne 
komplikované, komplexné, no hlavne veľmi špecifické, ale aj hodnotné povolanie. 
Všetky tieto atribúty sú znásobené u učiteľa etickej výchovy. Cieľom etickej výchovy 
je kultivovanie prosociálnej osobnosti s rešpektovaním individuálnych osobnost-
ných predpokladov a ktorá stavia na princípoch: participatívnosti, kooperatívnosti, 
zážitkovosti a tvorivosti. Takmer nemožnosť merateľnosti výsledkov a sama pod-
stata etickej výchovy ako učebného predmetu, robia z etickej výchovy predmet ná-
ročný z hľadiska učiteľa. Mnohí žiaci (ale i rodičia a často aj ostatní pedagógovia, 
ktorí etickú výchovu nevyučujú) stále považujú etickú výchovu za „oddychovú“ 
hodinu; hodinu, na ktorej sa „nič neučí“ (Podmanický, 2012, s. 41). „Etická výchova 
nie je hodinou samoúčelného hrania sa, ale systematického vytvárania podnetov 
pre osvojenie si pozitívne ladeného sociálneho správania. Náročnosť práce učiteľa 
v tomto edukačnom predmete spočíva nielen v hĺbke potrebných vedomostí a osvo-
jenia si sociálnych zručností, ale aj v neustálom nastavení sa na žiaka a v schop-
nosti tvorivo riešiť na hodinách vzniknuté pedagogické situácie v súlade s proso-
ciálnymi hodnotami“.  

Podnety na premýšľanie o role učiteľa etickej výchovy ponúkajú autori v publi-
kácii Lomnický a kol. (2017b, s. 36-37) a zhrnuli ich nasledovne: 

- „dôkladné poznanie samého seba, svojich názorov, postojov, vlastností, svojej 
životnej aj eticko-výchovnej filozofie; 

- uvedomenie si rysov vlastnej osobnosti pre pedagogickú prax, akými sú seba-
istota, nadšenie, inteligencia, nasadenie, empatia, tvorivosť, ktoré ovplyvňujú 
učiteľské konanie; 

- akceptácia žiakov a študentov, neustále zamýšľanie sa nad nimi, uvedomujúc 
si ich vekovú charakteristiku a z toho plynúce limity v poznávacej aj emočnej 
oblasti a následne zvládnutie zásady primeranosti vo vyučovaní a pritom vytvo-
renie priateľskej atmosféry pre vzťahy otvorenosti, úprimnosti a komunikatívnosti; 

- orientácia na tému vyučovacej hodiny nielen v intenciách predpísanej osnovy, 
ale s presahom zahrňujúcim interdisciplinaritu a aktualizáciu, súvisí to zároveň 
s premyslenou koncepciou hodiny z hľadiska teoretického aj metodického; 

- eticko-výchovný kontext a podmienky súvisiace s vyučovaním, ktoré zahrňujú 
interakciu učiteľ – žiak, žiak – žiak, celkovú atmosféru na hodine a dlhodobú 
klímu v triede a zohľadnenie špecifík jednotlivých školských tried; 

- participácia žiakov ako meradlo úspešnosti výučby, ich aktivita, schopnosť 
intenzívne pracovať, preukazovať svoj tvorivý potenciál a záujem o jednotlivé 
témy programu etickej výchovy; 
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- rozvíjanie prosociálnych postojov u žiakov prostredníctvom tvorivej komu-
nikácie so špecifickým zameraním na zážitkovosť, aplikáciu poznatkov do 
reálneho života a stotožnenie sa s pojmami spolupráca, pomoc, solidarita, 
empatia, tolerancia, úcta, rešpekt; 

- pedagogická reflexia odbornej a vedeckej úrovne výučby: overené vedecké 
poznatky, trendy v rámci odbornej špecializácie, kompatibilita literárnych zdro-
jov z hľadiska plurality a hodnotnosti; 

- vytvorenie autentického pedagogického štýlu je možné len na základe poten-
cialít a talentu, pedagogického citu a taktu, altruistickej motivácie a hlboko 
ľudského vzťahu k žiakom a študentom; 

- premýšľanie o inovačných vyučovacích metódach a postupoch smerujúcich 
k atraktívnosti a príťažlivosti výučby s presadzovaním neautoritatívneho a ne-
direktívneho, ale zároveň účinného pedagogického prístupu, ktorý dáva pries-
tor žiakom na vyjadrenie, na skupinovú prácu, tvorivé vyučovanie a vedenie 
zmysluplného dialógu“.  
Na základe týchto faktorov je zrejmé, že pri zvažovaní profesijných ašpirácií 

na učiteľa etickej výchovy hrá významnú rolu nielen odborná spôsobilosť, ale aj 
ľudská zodpovednosť dávajúca základný predpoklad vychovať zo žiaka prosociálnu 
osobnosť. V tomto zmysle má dôležitú úlohu aj prevencia, ktorá je „prirodzenou 
súčasťou pedagogickej činnosti učiteľa, je súčasťou jeho dvojjediného poslania – 
vzdelávať a vychovávať, jedným slovom edukovať“ (Procházka, 2019, s. 105). 
 

3.2  Aktuálne zameranie didaktickej realizácie etickej výchovy 

Môžeme skonštatovať, že v dnešnej dobe sa už na učiteľské povolanie a vzde-
lávací systém zameriava oveľa viac pozornosti ako v minulosti. A toto konštatova-
nie sa (našťastie) týka nielen obsahu, ale aj formy. Súčasne s tým sa do centra 
záujmu dostáva aj vzdelávacia funkcia výchovy. „Podstatu etickej výchovy človeka 
je potrebné vnímať z pohľadu jeho ašpirácie a v širšom zmysle hodnotovej orientá-
cie prospešnej nielen jemu samotnému, ale aj širšiemu spoločenstvu, ktorého je 
súčasťou. Dynamizmus súčasného života motivuje človeka, aby veľa vedel, bol 
flexibilný a prispôsobivý, žiaľ, aj na úkor narúšania svojej morálnej integrity a čoraz 
potrebnejšej prosociálnosti. Etický rozmer výchovy vytvára predpoklady k objavo-
vaniu cesty k ľudskej podstate, ktorá spočíva v presahovaní seba samého cez 
autentickú sociálnosť. Takto pochopená autentickosť je predpokladom zdravého 
mravného vývinu človeka s charakteristikami duševnej rovnováhy, hodnotovej sta-
bility a harmónie v medziosobných vzťahoch. Emotívno-zážitková báza je v etickom 
kontexte integrálnou súčasťou výchovy z hľadiska prežitia a precítenia ľudskej vzá-
jomnosti prostredníctvom empatie a komunikácie. Cieľom takto chápanej výchovy 
teda nie je len hodnotová reflexia, ale aj komunikovanie svojho prežívania. To 
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podstatné, prečo má zmysel zaoberať sa etickou výchovou a čo môže uspokojovať 
všetkých, ktorí sú v nej zainteresovaní, je nájdenie vnútorného pokoja, uvedomenie 
si vlastnej hodnoty, hodnoty druhého človeka a tešenia sa zo života, ktorý žijeme. 
Etická výchova je komplexný, ale zároveň aj zložitý výchovno-vzdelávací systém, 
avšak v cieľoch zrozumiteľne smerujúci k formovaniu prosociálnej osobnosti. 
Výchovno-vzdelávacie teórie, ale aj pedagogická prax však často zostávajú v hrani-
ciach tradičného autoritatívno-direktívneho chápania výchovy a taxonomicky vy-
medzeného obsahového kurikula, a to znemožňuje prekonávať bariéry v myslení 
a konaní. Súčasný model etickej výchovy je vypracovaný ako teoreticko-aplikačný 
model prípravy mladých ľudí pre praktický život, v ktorom morálka a kľúčové ľudské 
hodnoty majú dôležité miesto. Je však aj iná línia výchovy, ktorú chceme, aby bola 
kontinuálne prítomná: ako prostriedok k utváraniu osobnosti prostredníctvom auten-
tického osobnostného vzťahu. Určité riziko vychádzajúce z takto prezentovanej 
paradigmy výchovy môže vyplynúť z idealizovania si výchovných etických princípov, 
interiorizačných mechanizmov a transferov do praktického života. Z toho vyplývajú 
imperatívy pre súčasnú podobu edukácie, aby teória etickej výchovy bola na jednej 
strane nositeľom odbornosti a vedeckosti posúvajúcimi hranice poznania s určitou 
anticipáciou budúcnosti, ale na strane druhej je nevyhnutné, aby bola v dotyku 
s reálnou pedagogickou praxou a reflektovala na dynamiku života v intenciách 
meniacich sa hodnotových orientácií v individuálnom aj spoločenskom kontexte.  

V rámci novej koncepcie výchovy a vzdelávania, ako ju spracoval Štátny peda-
gogický ústav, je model etickej výchovy spracovaný modulovo v jednotlivých stup-
ňoch vzdelávania. Študijný program etickej výchovy je spracovaný konzistentne s pre-
hlbovaním poznatkov kľúčových tém, ktoré sú nasmerované k výchove osobnosti 
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou s rozvinutím všetkých morálnych atri-
bútov v individuálnych aj sociálnych vzťahoch. Neuspokojuje sa však iba s poskyto-
vaním informácií o morálnych zásadách a princípoch, ale zážitkovou formou učenia 
podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu sprá-
vania sa v kongruentnej podobe. Ide o teoreticko-aplikačný model prípravy mladých 
ľudí pre praktický život, v ktorom morálka a kľúčové ľudské hodnoty majú dôležité 
miesto. Podstatný je tiež rozvoj etických postojov v celom komplexe prosociálnosti 
s dôrazom na cibrenie sociálnych zručností, najmä v oblasti dobrej komunikácie, cit-
livosti pre osobný svet iných a hľadanie optimálneho prístupu k nim. Od toho sa potom 
odvíja osobná angažovanosť človeka pre utváranie stabilných a harmonických vzťahov, 
či už v rodine, alebo v akomkoľvek profesijnom, prípadne záujmovom spoločenstve. 
 

3.3  Špecifické metódy vyučovacieho procesu etickej výchovy 

Veľmi dôležitou súčasťou akéhokoľvek vyučovacieho predmetu je postup, kto-
rým dosiahneme stanovený cieľ vo výchovnej a vzdelávacej oblasti. Pojem metóda 



50 

(z gréckeho methodos – cesta, postup) znamená určité usporiadanie činností učiteľa 
a študenta, ktoré smerujú k stanoveným cieľom (Skalková, 1999, s. 166). V eduka-
tívnom procese smerujúcom k prosociálnosti je, rovnako ako aj v iných výchovno-
vzdelávacích kapitolách, nevyhnutné správne si zvoliť metódu. Do úvahy treba brať 
rôzne aspekty prospešnosti metódy. Špeciálnu pozornosť treba venovať cieľovému 
zameraniu, ako aj osobitostiam obsahu konkrétneho predmetu. Hodiny etickej 
výchovy sa zameriavajú na rozvoj prosociálneho správania, čoho dôsledkom je, že 
sa treba zameriavať na metódy, ktoré podporujú socializáciu detí a učenie sa cez 
zážitky. Ako uvádza L. Lencz (1993) najčastejšie používanými metódami na hodi-
nách etickej výchovy sú: 

- dialóg a diskusia, 
- zážitkové (skúsenostné) metódy, 
- učenie posilňovaním žiaduceho správania, 
- učenie disciplinovaním. 

Anketová metóda (dialóg, diskusia) má veľký význam pre vyjadrenie vlastného 
názoru, získania nových, z hľadiska ovplyvnenia postojov a správania, relevantných 
poznatkov. Konštruktívny dialóg musí korešpondovať s určitými sociálnymi zruč-
nosťami a stanoviskami. Dialóg a diskusia slúžia ako nástroje na vyjadrenie vlast-
ného názoru, podporujú zručnosti ako napríklad aktívne počúvanie, pomáhajú deťom 
uvedomiť si, aké neslušné je skákať do reči. Práve posledné spomínané sa ukazuje 
byť mimoriadne náročné.  

V aktivitách zameraných na prosociálnu výchovu budú prevažovať zážitkové 
(skúsenostné) metódy. Pod zážitkovou metódou rozumieme cestu k dosiahnutiu 
učiteľom stanoveného čiastkového cieľa prostredníctvom osobného zážitku dieťaťa. 
Ide o postupné prijímanie a zvnútorňovanie nacvičovanej zručnosti, ktoré smeruje 
k danej hodnote. Aj keď zážitkové metódy budú v prevahe, zákonite sa budú prelínať 
s tzv. klasickými metódami. Jednotlivé cvičenia a techniky v etickej výchove nazý-
vame aktivitami. Z pohľadu dieťaťa nižších ročníkov ZŠ majú prevažne podobu hry, 
ktorá pre dieťa mladšieho školského veku vytvára prirodzené prostredie.  

Hra sa od nepamäti považuje za základný prostriedok výchovy dieťaťa. Patrí 
medzi jeho základné potreby, mobilizuje jeho aktivitu. Vzhľadom na špecifiká vývi-
nového obdobia detí je nevyhnutné vytvoriť dostatočný priestor aj na ich pohybové 
aktivity. V tomto zmysle ju možno považovať za prioritnú zážitkovú metódu. Dieťa 
sa pri hre dokáže dokonale sústrediť. Hra je vhodná príležitosť učenia sa v najšir-
šom zmysle, počnúc manuálnymi zručnosťami až po učenie sa sociálnym zručnos-
tiam a prosociálnosti. Poznávanie prebieha nenásilne a spontánne. V didaktických 
hrách sa dieťa učí zachovávať stanovené pravidlá. To podporuje jeho socializáciu 
a sebakontrolu. Hra v mladšom školskom veku vytvára vhodné prostredie aj pre 
ďalšie metódy a formy práce. Z hľadiska výchovy k prosociálnosti sú zaujímavé 
najmä hry, ktoré sú spojené predovšetkým s etickými hodnotami. 
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Dramatizácia ako zážitková metóda skonkrétňuje danú situáciu, uľahčuje 
hlbšie prežiť a pochopiť jej obsah, oživiť ju, vyvolať hlbší záujem o ňu, zapamätať si 
ju a rozvíjať tvorivosť (Skalková, 1999, s. 186). Hranie roly nemá vopred pripravený 
scenár, je zadaná iba situácia a roly, ktoré účastníci majú zahrať. Má otvorený 
koniec. Je užitočným nástrojom pri rozvíjaní morálneho úsudku, rozhodovaní, 
riešení problémov a osvojovaní sociálnych zručností. Scénky majú scenár a dej 
vopred pripravené. Cieľom nie je riešenie problému, ale rozvíjanie komunikácie, 
prípadne prezentovanie nejakého modelu správania. 

K dôležitým podmienkam na dosiahnutie hlavného i čiastkových cieľov proso-
ciálnej výchovy patrí dodržiavanie optimálneho metodického postupu pri realizovaní 
jednotlivých aktivít. Model R. Roche Olivara pozostáva z troch fáz: 

- fáza senzibilizácia (emocionálna a zároveň kognitívna) je zameraná na emo-
cionálny podnet a súčasne na nastolenie problému a pochopenie novej sku-
točnosti. Je to v podstate vstupná motivácia zahrnujúca vzbudenie záujmu 
(prevažne emócie), ale aj prípravu na prijatie danej problematiky (rozumové 
pochopenie). 

- fáza nácvik je vyvodenie praktických dôsledkov z novej skutočnosti a osvo-
jenie si správania, ktoré s ňou súvisí, teda precvičovanie prostredníctvom 
vyššie uvedených metód. 

- fáza transfer alebo reálna skúsenosť, v ktorej ide najmä o prenos (aplikáciu) 
skúseností a poznatkov získaných v prvých dvoch fázach do každodenného 
života. 
Dôležitou a nevyhnutnou súčasťou všetkých troch fáz je hodnotová reflexia. 

Pod pojmom hodnotová reflexia rozumieme úvahu a pochopenie prežitého, takpo-
vediac zmocnenie sa zážitku rozumom a následná verbalizácia, podelenie sa s myš-
lienkami s ostatnými žiakmi. Práve ona zabezpečuje porozumenie a interiorizáciu 
poznaných, precvičených a v praxi realizovaných hodnôt a noriem, a preto má svoje 
miesto po každej fáze. Prehlbuje zážitok, zdôvodňuje a zovšeobecňuje danú skúse-
nosť. Je účinná vtedy, keď sa realizuje v celom spoločenstve. Deti sa v spoločnom 
rozhovore vzájomne obohacujú, oceňujú, učia sa priamo sa oslovovať, rešpektovať, 
objavovať navzájom svoje vlastnosti, najmä pozitívne a pod. Práve toto je prostre-
die, v ktorom deti prijímajú a zvnútorňujú svoje sociálne skúsenosti. Medzi učiteľom 
a deťmi je spätná väzba. 

Z hľadiska formálneho usporiadania sa každá aktivita začína čiastkovým cieľom, 
zameraným sa rozvoj danej sociálnej zručnosti. Cieľ určuje realizáciu celej aktivity. 
Pri každej hodine sa ráta so senzibilizáciou, ktorá je v podstate vstupnou motivá-
ciou. Čas uvedený na realizáciu samotnej aktivity je orientačný. Dôležité je, aby učiteľ 
poskytol dostatočný čas na priebeh aktivity, a tak umožnil zážitok každému žiakovi. 
Realizácia, ako je uvedená, je odporúčaným postupom. Vytvára priestor na tvorivosť 
žiakov i učiteľa. Ťažiskom realizačného procesu aktivity je hodnotová reflexia, v ktorej 
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treba poskytnúť priestor každému žiakovi podľa jeho individuálnej potreby, aby 
mohol vyjadriť vlastné myšlienky, postoje a prežívania v zmysle stanoveného cieľa 
aktivity. Prostredníctvom reflexie zároveň upevňujeme aj ďalšie sociálne zručnosti, 
ktoré aktivita ponúka. Otázky na reflexiu učiteľ modifikuje podľa vlastného uváženia. 
Pri reflexii je dôležité pozorne sa vzájomne počúvať. Výpovede detí sa spravidla 
nehodnotia. S pribúdajúcim vekom detí sa vytvára čoraz väčší priestor na transfer 
nacvičovaných sociálnych zručností, t. j. na ich aplikáciu v každodennom živote. 

Medzi tzv. aktivizujúce metódy etickej výchovy (postupy a formy) patrí najmä 
metóda riešenia dilem, metóda modelovania príbehov, situačné metódy, problémo-
vé situácie s morálnym príbehom, rolové a situačné hry, projektová metóda, riešenie 
praktických úloh týkajúcich sa typických životných situácií, obrazové prílohy, 
osobné správy, príklady literárnych prípadov, rôzne dialógy či diskusie, didaktické 
hry (s morálnym obsahom), tvorivá dramatika a pod. Blaško (2008, s.145-151) tiež 
uvádza výkladovo-problémovú metódu, heuristickú a výskumnú metódu.  

Zvyšovanie efektívnosti vyučovacieho procesu umožňuje optimálny výber 
metód vyučovacieho procesu a efektívna aplikácia zvolenej metódy. Turek (2014, 
s. 246-247) tvrdí, že v najširšom chápaní sa pod pojmom metóda rozumie syste-
matická postupnosť činností smerujúca k dosiahnutiu cieľa. V teórii i praxi vyučova-
cieho procesu zohráva problematika metód kľúčovú úlohu, pretože od jej riešenia 
závisí orientácia vyučovacieho procesu, činnosť učiteľa i žiakov, teda aj úspech pri 
dosahovaní cieľov. V pedagogickej literatúre je najčastejšie sa opakujúcim kritériom 
delenia metód vyučovacieho procesu zdroj poznatkov. Podľa zdroja poznatkov sa 
rozlišujú slovné, názorné a praktické metódy, ktoré sa rozdeľujú ešte do ďalších 
podskupín: 

1. Slovné metódy 
a. Monologické metódy (výklad, vysvetľovanie, opis, prednáška) 
b. Dialogické metódy (rozhovor, beseda) 
c. Metóda práce s knihou 

2. Názorné metódy (demonštrovanie, exkurzia, pozorovanie) 
3. Praktické metódy – metóda riešenia úloh, metóda praktickej práce, aktívna 

činnosť 
Najdôležitejšie metódy z hľadiska logiky sú: 

1. Analyticko-syntetická metóda – na základe rozdelenia celku na časti sa skú-
majú podstatné vzťahy, aby sa zhrnuli do všeobecného pojmu. 

2. Induktívna metóda – vychádza z konkrétnych jednotlivostí a na základe ana-
lýzy vhodných znakov sú sformulované všeobecné pojmy. 

3. Deduktívna metóda – vychádza zo všeobecného pojmu, z ktorého sa odvo-
dzujú jednotlivé konkrétne prípady. 

4. Porovnávacia (synkritická) metóda – zakladá sa na použití analogických vzťa-
hov medzi rôznymi objektmi, javmi. 
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Viacero metód môže slúžiť rovnakému cieľu i učivu a naopak, jedna metóda 
sa môže použiť na dosahovanie rozličných cieľov a osvojovanie rôzneho učiva. Pri 
klasifikácii metód vyučovacieho procesu treba vychádzať podľa J. K. Babanského 
(1983, podľa Turek, 2014, s. 248) z teórie činnosti človeka. Pracovnú činnosť člo-
veka možno rozdeliť na 3 etapy: motiváciu, realizáciu a kontrolu výsledkov. 

Metódy motivácie učebno-poznávacej činnosti žiakov rozdeľujeme: 
1. Metódy opierajúce sa o vnútornú motiváciu žiakov. 
2. Metódy opierajúce sa o vonkajšiu motiváciu žiakov. 

J. J. Lerner (1996, podľa Turek, 2014, s. 248) rozoznáva päť metód podľa 
charakteru poznávacej činnosti žiakov (metódy realizácie učebno-poznávacej čin-
nosti žiakov): 

1. Informačno-receptívna metóda – učiteľ oznamuje žiakom informácie v hotovej 
podobe. 

2. Reproduktívna metóda – upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a ná-
vykov žiakov. 

3. Problémový výklad – formuje v žiakoch predstavu, vzor kultúry tvorivého mys-
lenia, je pre žiakov akousi školou myslenia. 

4. Heuristická metóda – žiaci sa aktívne zúčastňujú na osvojovaní učiva, nerie-
šia však samostatne celé úlohy, ale len ich časti. 

5. Výskumná metóda – činnosť žiakov sa svojím charakterom a etapami blíži 
k výskumnej práci vedca. 
Vzhľadom k tomu, že sa etická výchova nevyučuje klasickým spôsobom, ale 

preferuje zážitkové učenie, je nevyhnutné venovať zvýšené úsilie v rámci prípravy 
budúcich učiteľov na kreativitu. A práve vhodný výber metód napomáha učiteľovi 
pripraviť hodinu takú, aby žiakov zaujala. Uvádzame vybrané metódy, ako ich kon-
cipoval Turek (2014, s. 260 – 292): 

1. Metóda demonštrovania a pozorovania: Učiteľ ukazuje žiakom objekty, javy, 
procesy, s ktorými sa majú oboznámiť a žiaci ich pozorujú. Dôležité je dosiah-
nuť, aby žiaci porozumeli princípu, podstate pozorovaného javu alebo objektu. 

2. Metóda rozhovoru: Spočíva v kladení otázok. Metódou rozhovoru môže učiteľ 
spolu so žiakmi objavovať, prehlbovať, upevňovať, preverovať a hodnotiť nové 
učivo. 

3. Sokratovská metóda: Je to rozhovor učiteľa a žiakov, pri ktorom učiteľ kladie 
žiakom otázky, na ktoré žiaci spoločne hľadajú odpovede. Sokratovský rozho-
vor sa začína nastolením problému, najčastejšie formou otázky. Žiaci navr-
hujú svoje spôsoby riešenia problému. Hľadanie odpovedí na tieto otázky núti 
žiakov stále hlbšie sa nad problémom zamýšľať, hľadať argumenty, prihliadať 
na názory iných, domýšľať dôsledky, t. j. kriticky myslieť. 

4. Situačná metóda: Spočíva v tom, že študujúci dostanú opis istej situácie 
alebo prípadu a má ich to motivovať k riešeniu problému, nájdenie východiska 
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z opísanej situácie či rozriešenia prípadu. Požiadavky na dobré situačné 
prípady: dobrá prípadová štúdia je rozprávaním príbehu, obsahuje zaujímavú 
zápletku, ktorá apeluje na skúsenosti a zážitky študujúcich. Mala by vychá-
dzať z reálneho života, mala by byť dramatická. Umožňuje empatiu s hlavný-
mi postavami. Mala by obsahovať citácie. Mala by mať jasné edukačné ciele. 
Dobrá prípadová štúdia provokuje konflikt, má byť krátka. 

5. Inscenačná metóda: Jej podstata spočíva v tom, že niektorí alebo aj všetci 
žiaci budú hrať určité roly, zinscenujú určitú situáciu. Ide teda o simuláciu 
situácií alebo procesov, ktoré sa stali, alebo sa mohli prihodiť v skutočnosti. 
Výhodou tejto metódy je emocionálne zaangažovanie žiakov, osobné prežíva-
nie situácie umožňujúce rozvoj empatie a sociálneho cítenia, zmýšľania a ko-
nania, schopnosti prekonávať reálne problémové situácie v živote jednotlivca, 
schopnosť prekonávať spory, dohodnúť sa, pomáhať si. 

6. Metóda riešenia úloh: Úloha je každá pedagogická situácia, ktorá sa vytvára 
preto, aby zabezpečila u žiakov dosiahnutie určitého vyučovacieho cieľa. 

7. Quickstorming: Podstatou tejto heuristiky, ktorú vyvinul Hans Morow, je v prie-
behu dvadsiatich minút aplikovať na riešený problém dvanásť tzv. archetypov 
tvorivého myslenia. Tieto archetypy sa prezentujú po sebe idúcich otázok, na 
ktoré je potrebné odpovedať veľmi rýchlo. Ide o tieto archetypy alebo princípy 
podporujúce tvorivé myslenie a stimulujúce nové nápady (Geschka, 1993, 
podľa Turek, 2014, s. 288): 
- Gulliver: Otoč existujúcu vec naruby. 
- Preč : Pozri sa na problém z inej stránky. 
- Preč – preč: Opusti existujúci systém. 
- Domino: Choď o krok dopredu. 
- Krok za krokom: Vyhni sa veľkým skokom. 
- Pridanie: Zahrň urýchľovač. 
- Biosociácie: Kombinuj dva nesúvisiace nápady. 
- Polysociácie: Integruj rôzne prvky do celku. 
- Atomizácia: Rozlož celok na časti, každú časť preskúmaj osobitne. 
- Analógie: Ako sa také niečo robí v iných odboroch? 
- Tu a teraz: Urči súčasné trendy a riaď sa nimi. 
- Rob menej: Zbav sa nepotrebných prvkov. 

8. Brainstorming: Po prvý raz sa táto metóda realizovala v USA 1938; prítomní 
účastníci ju nazvali brainstorming, čo v preklade znamená búrka, vytriasanie 
mozgov (brain – mozog, storm – búrka). Prvou zásadou brainstormingu je 
oddelenie tvorby, produkcie nápadov od ich hodnotenia. Ďalšou zásadou je, 
že kvantita vyvoláva kvalitu. Tretia zásada brainstormingu vychádza zo sy-
nergického efektu, z toho, že ak ľudia pracujú spoločne, navzájom sa inšpirujú, 
pomáhajú si, vyprodukujú viacej nápadov, ako keď pracujú individuálne 
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a výsledky práce sa spočítajú. S cieľom realizovať tieto zásady platia v brain-
stormingu isté pravidlá: 
- pravidlo zákazu kritiky, 
- pravidlo uvoľnenia fantázie, 
- pravidlo čo najväčšieho počtu nápadov, 
- pravidlo vzájomnej inšpirácie, 
- pravidlo úplnej rovnosti účastníkov. 
Metóda brainstormingu sa zvyčajne skladá z týchto etáp: 
- Oboznámenie účastníkov s cieľom zasadnutia, problémom a s pravidlami 

brainstormingu (mozgová rozcvička). 
- Tvorba, produkcia nápadov, riešení. 
- Prestávka. 
- Vyhodnocovanie návrhov, riešení. 
Rôzne variácie brainstormingu: 
- Brainwriting – podstata spočíva v tom, že hárok papiera putuje od jedného 

účastníka k druhému a u ktorého sa hárok nachádza, píše svoj návrh. 
- Metóda 635 – Každý zo skupiny šiestich účastníkov napíše tri návrhy na 

papier a potom ho posunie k svojmu susedovi. Tento cyklus sa opakuje 
päťkrát. Čas na generovanie návrhov v jednom cykle je päť minút. 

- Pingpongový brainstorming – Je určený iba pre dvoch účastníkov. Jeden 
účastník povie návrh, na ktorý reaguje druhý účastník svojím návrhom, 
potom opäť prvý. 

- HOBO metóda – Po oboznámení sa s cieľom brainstormingu, problémom 
nasleduje etapa samoštúdia a až potom nasledujú ďalšie etapy. 

- Gordonova metóda – Cieľom tejto metódy je vytvoriť iba jedno, ale za to 
nové originálne riešenie. Aby sa to dosiahlo, na začiatku zasadnutia nikto, 
okrem vedúceho, presne nevie, aký problém sa má riešiť. Účastníci riešia 
tento problém zoširoka, zo všetkých stránok, ktoré vedúci postupne tema-
ticky zužuje, až sa nakoniec nájde riešenie problému. 

9. Metóda Phillips 66: Vytvoria sa skupiny zložené zo šiestich členov (jeden 
vedúci a päť členov), uvedie sa problém a každá skupina diskutuje v časovom 
rozsahu šesť minút. Potom sa vedúci jednotlivých skupín sústredia tak, aby 
ich ostatní mohli dobre vidieť a počuť a referujú o výsledkoch práce svojej 
skupiny, obhajujú ich a snažia sa nájsť optimálne riešenie. Ostatní účastníci 
ich pri tom pozorujú. Ak sa nenájde spoločné riešenie, nasleduje ďalšie kolo. 
Samozrejme existuje množstvo ďalších metód a mnohí učitelia používajú aj 

vlastné metódy, ktoré nie sú zdokumentované, ale osvedčili sa rokmi praxe. Je na 
každom učiteľovi, aké metódy bude vo svojej učiteľskej praxi používať, je však 
dôležité, aby každá použitá metóda spĺňala základné kritériá vhodného použitia pre 
hodiny etickej výchovy.  
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3.4  Metodické námety vyučovania etickej výchovy pre pedagogickú prax 

Praktickú časť publikácie tvorí metodický materiál pre učiteľov etickej výcho-
vy. Myslíme si, že čím viac sa budeme venovať témam etickej výchovy, vytvárať 
rôzne didaktické inšpirácie, tým bude vyučovanie príťažlivejšie. Už L. Lencz pri svojej 
úprave pôvodného modelu autora etickej výchovy R. Olivara poukázal na dôležité 
atribúty – kľúčové didaktické momenty. Z prvého atribútu vyplýva, že výchova si 
vyžaduje okrem kognitívnej senzibilizácie aj emocionálnu. Druhým kľúčovým mo-
mentom sa zvýraznila hodnotová reflexia pre zvnútornenie žiaducich hodnôt. Ná-
sledne je realizované zážitkové vyučovanie s následnou reflexiou. Posledným kro-
kom je transfer alebo prepojenie so životom, aby si študenti vedeli prenášať získané 
zručnosti do svojich reálnych životov. Lencz (1997, s. 20) upravil pôvodný model 
R. Rocheho Olivara. Pozostáva zo štyroch fáz: emocionálna a kognitívna senzibili-
zácia; hodnotová reflexia; nácvik v triede + hodnotová reflexia; zovšeobecnenie 
a transfer. 

1. Emocionálna a kognitívna senzibilizácia – podľa Podmanického (2012, s. 65) 
senzibilizáciu chápeme ako citlivosť, vnímavosť, preto je jej miesto zaradené 
do úvodu hodiny. Je vnímaná z pohľadu uvedenia do témy, umožňuje žiakom 
pochopiť a scitlivieť ich na určitú skutočnosť, význam a zmysel témy, o ktorej 
sa hovorí. Vhodné formy práce v tejto fáze sú najmä pozorovanie, prezentácia 
prosociálnych vzorov (prostredníctvom literárnych úryvkov, filmových ukážok, 
fotografií), spoločné čítanie vhodných textov (možnosť využívať medzipred-
metové vzťahy), predstavenie hesla znázorňujúceho proklamovaný postoj či 
zásadu, používanie hudobnej ukážky i umeleckého obrazu (napr. pri komu-
nikácii citov), vnímanie prírody, dialóg na danú tému, beseda s pozvaným 
hosťom, didaktické hry. 

2. Hodnotová reflexia – Podmanický (2012, s. 65-66) definuje hodnotovú refle-
xiu ako kognitívnu zložka učenia, ktorá môže byť dvojaká: zdôvodňujúca a zo-
všeobecňujúca. Zážitkové učenie je bez hodnotovej reflexie nefunkčné. Hod-
notová reflexia potrebuje zážitok ako materiál na spracovanie, pričom ponúka 
a zároveň vyžaduje vlastnú vnútornú úvahu k ponúkanej hodnote, čo vedie 
k pochopeniu, vytvoreniu si vlastného postoja k danej téme. Táto fáza spô-
sobuje žiakom (aj učiteľom) najväčšie ťažkosti, lebo žiaci sa musia naučiť 
vyjadriť svoj názor. Je preto dôležité, aby sa na hodinách vybudovala atmo-
sféra dôvery (pozri aktivity „Kontrola pocitu bezpečia” a „Vytváranie pocitu 
bezpečia”). 

3. Nácvik v triede – nácvik v triede má dve podfázy: okrem samotného nácviku 
musí obsahovať aj spätnú väzbu. Počas nácviku sa žiak zbližuje s vybranou 
hodnotou, učí sa s istou mierou flexibility adaptovať svoje správanie tak, aby 
bolo v zhode s touto hodnotou. Spätná väzba „sa môže realizovať buď pro-
stredníctvom učiteľa (nepriamo, napr. zopakovaním inštrukcie), alebo nácviku 
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napr. vytvorením trojice žiakov, z ktorých vždy jeden tvorí úlohu supervízora“ 
(Podmanický, 2012, s. 67). Napokon musí opäť nevyhnutne nasledovať fáza 
hodnotovej reflexie. Následná reflexia odráža nielen pocity a emocionálny zá-
žitok z realizovanej aktivity, ale aj objavenie čohosi nového, čo si žiak pri tom 
nemusel uvedomiť, ale motivovalo ho to k premýšľaniu na základe spoločnej 
komunikácie v skupine a osobného zdieľania. 

4. Zovšeobecnenie a transfer – metodika výučby etickej výchovy by bez posled-
nej fázy, ktorou je zovšeobecnenie a transfer, nebola kompletná. Prvé tri fázy 
sa odohrávajú v prostredí triedy. Aby bola adaptácia nových hodnôt účinná, je 
nevyhnutné „nacvičené a poznané zovšeobecniť a následne realizovať i v kaž-
dodennom živote. Učiteľ okrem rekapitulácie v tejto fáze zdôrazní aj analógie 
so skutočnosťou. Je vhodné, aby učiteľ žiakom zadal úlohu, ktorá reflektuje 
preberanú tému. Táto úloha môže byť dlhodobejšieho charakteru.  
Pri tvorbe návrhu metodického materiálu vyučovania predmetu etickej výcho-

vy sme postupovali nasledovne: na začiatku sme uviedli krátku motiváciu (prečo sa 
venujeme danej téme), následne sme si určili cieľ (čo chceme dosiahnuť), samotnú 
hodinu sme rozdelili v súlade s modifikovaným modelom podľa L. Lencza. Hladina 
energie v priebehu hodiny prirodzene klesá. Keďže sme chceli, aby aj ku koncu ho-
diny bola nálada v triede konštruktívna, museli sme hladinu energie na začiatku 
nastaviť na vysokú úroveň. Preto sme v úvode každej hodiny použili krátku rozo-
hrievačku – tzv. energizér. Neskôr už sme prepájali tému hodiny spolu s nácvikom 
v triede. Na konci hodiny sme mohli pristúpiť k štvrtému kroku – zovšeobecneniu 
a transferu. 

Vychádzali sme z obsahového a výkonového štandardu predmetu etická vý-
chova, ktorý orientuje obsah etickej výchovy na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, 
aby sme dosiahli výchovné ciele. Na základe desiatich základných tém zadefinova-
ných v obsahovom a výkonovom štandarde sme pripravili ukážky vyučovacích hodín 
etickej výchovy. 

 
3.5  Ukážky vyučovacích hodín etickej výchovy podľa programovej bázy 

a)  Téma: Otvorená komunikácia  

Motivácia: Osvojiť si základné sociálno-komunikačné zručnosti. Uvedomiť si 
príčiny komunikačných šumov. 

Cieľ: Objasniť pravidlá otvorenej komunikácie, identifikovať na príkladoch 
neverbálnej komunikácie, komunikačné zručnosti, komunikačné šumy, prekážky, 
problémy komunikácie. 

Štruktúra hodiny: 
1. Úvod 

Kameň, papier, nožnice (rozohrievačka) 
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Kameň, papier, nožnice je zábavná a rýchla energizujúca aktivita, ktorá môže 
byť použitá na to, aby sa všetci rozpohybovali a zasmiali. Veľa ľudí pozná 
klasickú ručnú hru – kameň, papier, nožnice. Toto je jej variant, ktorý vyžadu-
je, aby sa žiaci postavili, pohybovali sa a pracovali ako tím a nie ako jednot-
livci. 
Priebeh aktivity: 
V triede sa dohodnite, ako celým telom zahráte alebo budete predstavovať 
kameň, papier, nožnice (napr. kameň – žiak sa ohne a objíma kolená a stočí 
sa do tvaru tak, aby vyzeral ako skala, nožnice – žiak bude stáť s nohami od 
seba vo vzdialenosti ramien a obe ruky dá za hlavu, aby vyzeral ako nožnice). 
Po dohodnutí sa na vymyslených pózach rozdeľte žiakov do dvoch skupín. 
V každom kole bude každá skupina musieť urobiť jednu z pozícií (každý žiak 
vo svojej skupine bude musieť urobiť rovnakú pózu). Každá skupina bude mať 
5 minút, aby sa dohodli na stratégii. 
Keď sú obe skupiny pripravené, postavia sa tvárou v tvár a odpočíta sa (napr. 
3, 2, 1, teraz!). Na "teraz" každá skupina bude musieť vytvoriť jednu z troch 
póz: kameň, papier, nožnice, pričom nožnice porážajú papier, papier poráža 
kameň a kameň poráža nožnice. Najlepší z 5 kôl vyhrá.  

2. Kognitívna senzibilizácia 
Kvalitná komunikácia je predpokladom pre ďalšie fungovanie človeka. Je to 
najprirodzenejší spôsob nášho fungovania, našej existencie. Komunikácia sú-
visí so životom každého z nás. Obohacuje nás o nové poznatky, postoje, re-
guluje naše konanie a správanie. V spoločenstve ľudí nemôžeme existovať bez 
komunikácie. Komunikujeme v každej situácii, či už slovami (verbálna komu-
nikácia), alebo mimoslovne, činmi, tichom (neverbálna komunikácia – mimika, 
haptika, posturológia, gestikulácia, kinezika, proxemika). Komunikácia nemá 
len obsahový, ale aj vzťahový rozmer. Pri komunikácii odovzdávame a prijí-
mame informácie. S vypovedaným slovom, doplneným o neverbálny prejav, 
dávame najavo náš vzťah k sebe, k druhému i k poznávanej pravde. Ale to, čo 
hovoríme, je len malá časť toho, čo v skutočnosti vysielame. 

3. Nácvik v triede 
Aktivita č. 1: Komunikácia prostredníctvom obrázkov 
Žiakov rozdelíme do skupín približne o veľkosti 5 ľudí. Každá skupina si vy-
člení jedného dobrovoľníka. Každý zo skupiny (okrem dobrovoľníkov) dostane 
hárok papiera a ceruzku. Dobrovoľníci dostanú obrázok. Následne inštruujú 
zvyšok skupiny, ktorá má podľa inštrukcií obrázok nakresliť. Inštrukcie musia 
opisovať len pohyby rúk kresliaceho (napr. “Na spodnom okraji papiera na-
kreslite v strede 5 cm dlhú úsečku. Pokračujte od pravého bodu pod 45-stup-
ňovým uhlom úsečkou dlhou 3 cm. Úsečku ukončite kružnicou o polomere 2 
cm...”). Na záver aktivity sa porovnajú obrázky kresliacich s originálom. 
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Variant 1: Obrázky sú rovnaké, skupiny medzi sebou súťažia. 
Variant 2: Každá skupina má iný obrázok, skupiny nesúťažia. 
Aktivita č. 2: Komunikačný šum 
Spomedzi žiakov sa vyberú dvaja dobrovoľníci, ktorí zostanú v triede. Zvyšok 
žiakov pôjde za dvere. Prvý dobrovoľník prečíta ľubovoľný článok (vopred pri-
pravený buď učiteľom, alebo žiakom) a druhý sa snaží si čo najviac z prečíta-
ného zapamätať. Postupne budú do triedy po jednom vchádzať žiaci a na-
vzájom si odovzdávať zapamätané informácie. Nakoniec sa porovná originál 
s tým, čo hovoril posledný žiak. 

4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 
Diskusia o téme “komunikácia“. Zhodnotenie aktivít: Ako ste sa cítili? Ako sa 
vám páčili aktivity? Čo ste si uvedomili? Prepojenie so životom: Ak vám niekto 
povie, že ten a ten počul, že tá a tá povedala, že...treba si spomenúť na aktivity 
v rámci tejto témy. 

 

b)  Téma: Ľudská dôstojnosť a sebaúcta 

Motivácia: Povedomie vlastnej hodnoty, elementy formujúce sebaúctu a seba-
ovládanie. Rozvíjanie vlastnej dôstojnosti, poukázať na hodnotu a veľkosť každého 
človeka. 

Cieľ: Silné a slabé stránky, byť sám sebou – prijať samého seba, posilňovať 
sebaoceňovanie, dosiahnuť základy sebaúcty a ľudskej dôstojnosti. 

Štruktúra hodiny: 
1. Úvod 

Kolektívne kreslenie tváre (rozohrievačka) 
Spoločné kreslenie tváre je zábavná interaktívna činnosť, ktorá pomáha pri 
zapamätaní si mena. 
Priebeh aktivity: 
Dajte každému žiakovi papier A4 a pero. Požiadajte žiakov, aby napísali svoje 
meno na spodnú stranu papiera. Požiadajte všetkých, aby chodili náhodne po 
miestnosti, kým nepoviete stop. Každá osoba by mala vytvoriť pár s niekým 
v blízkosti. Vymenia si medzi sebou papiere a nakreslia oči partnera. Následne 
si papiere opäť vymenia (tým pádom bude mať každý žiak papier so svojím 
menom). Potom pokračujú v chodení po miestnosti. Pri ďalších zastaveniach 
postupne nakreslia ostatné časti tváre (uši, nos, bradu, vlasy, obočie, ozdoby 
tváre,...). 

2. Kognitívna senzibilizácia 
Z hľadiska výchovy musíme vedomie ľudskej dôstojnosti konkretizovať v kaž-
dodennej realite života a medziľudských vzťahov. Pre dieťa je dôležitá prvá 
skúsenosť z prisudzovania dôstojnosti zo strany rodičov, príp. dospelých, ktorí 
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sa o neho starajú. Tak isto je dôležité, v akej klíme vzťahov vyrastá, ako fun-
guje celá vzťahová sieť v rodine. Dieťaťu nestačí len pociťovať lásku otca 
a matky k sebe samému. Potrebuje vidieť, že aj jeho rodičia sa navzájom mi-
lujú. Dieťa, ktoré je akceptované a zažíva plnosť vzťahov vo svojom prirodze-
nom spoločenstve, bude schopné pochopiť dôstojnosť iného dieťaťa z vlastnej 
skúsenosti. Z hľadiska psychológie vieme, že pojem JA v sebe zahŕňa tri zložky: 
pojem o sebe, sebaovládanie, sebahodnotenie. Pojem o sebe spolu so sebao-
ceňovaním, najmä u detí, ale aj mladých ľudí, výrazne závisí od názorov a hod-
notenia ich okolia. Na základe informácií si dieťa vytvára obraz, t. j. systém 
predstáv, pomocou ktorých definuje seba v dvoch neoddeliteľných rovinách 
fyzického a psychického obrazu. Ten je pravdepodobne dôležitý pre jeho se-
bahodnotenie, úroveň sebaúcty a následné správanie. Sebaoceňovanie teda 
ovplyvňujú objektívne informácie o sebe a subjektívne hodnotenie týchto 
informácií. Napr. ak žiakovi záleží na dobrých známkach a nemá ich, jeho 
sebaoceňovanie bude „trpieť“. Pokiaľ mu ale na známkach nezáleží, zlé znám-
ky výraznejšie neovplyvnia jeho sebaúctu. 

3. Nácvik v triede 
Aktivita: Štyri kapitoly vášho života 
Rozdelenie života na 4 kapitoly pomáha žiakom vnášať usporiadanosť do 
vnímania vlastnej životnej cesty. 
Priebeh aktivity: 
Požiadajte žiakov, aby porozmýšľali o svojom živote a pokúsili sa rozdeliť čas 
od narodenia do dnešného dňa na tri kapitoly. Každej kapitole treba dať zod-
povedajúci nadpis a priradiť vhodnú tému. Dnes sú žiaci v tretej kapitole. 
Povedzte im, aby sa teraz sústredili na štvrtú kapitolu, ktorá zobrazuje ich 
budúcnosť: „Koľko rokov bude obsahovať táto kapitola? Aký názov jej dáte? 
Akú tému bude mať?“. Inštruujte žiakov, aby rozdelili výkres na štyri diely 
a napísali na horný okraj každej časti názov príslušnej kapitoly. Potom môžu 
každú kapitolu opísať slovne i malými obrázkami. Z toho bude jasné, čo všet-
ko v živote prežili a naučili sa a ako hľadajú svoju cestu. Občas sa môžu 
potešiť z toho, že majú schopnosť prekonávať prekážky. Po polhodine žiaci 
vytvoria trojice a oboznámia ostatných so svojimi kapitolami (asi 15 minút). 
Následne odprezentujú svoju prácu aj pred celou skupinou. 
Na záver položte žiakom tieto otázky: 
- Ako sa vám páčila táto aktivita? 
- Ktorá kapitola vás najviac zaujala? 
- Na čo si pyšný, čo si dokázal sám? 
- V čom potrebuješ pomoc? 
- V čom očakávaš ťažkosti? 
- Ako sa teraz cítiš? 
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4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 
Aktivita núti žiakov zamyslieť sa nad tým, čo skutočne chcú dosiahnuť v naj-
bližšom období. Rozmýšľaním nad konkrétnym cieľom, ktorý sa im imaginár-
ne podarilo dosiahnuť, si zároveň dokážu stanoviť konkrétne kroky, ktoré bude 
treba na dosiahnutie tohto cieľa splniť. 

 

c)  Téma: Pozitívne hodnotenie iných 

Motivácia: Vyjadriť obdiv k tomu druhému. 
Cieľ: Zdôvodniť potreby poznania pre pozitívne hodnotenie iných, vyjadriť 

obdiv, pochvalu, tvorivosť, ktorá má napomáhať rozvoju prosociálneho správania. 
Štruktúra hodiny: 

1. Úvod 
Nájdite svoj pár (rozohrievačka) 
Nájdite svoj pár je naozaj zábavná rozohrievačka, pri ktorej sa budú všetci 
pohybovať a zabávať. 
Priebeh aktivity: 
- Spočítajte počet žiakov (vyžaduje sa párne číslo, takže v prípade, že je 

žiakov nepár, zapojte sa do aktivity aj vy). 
- Vydeľte počet účastníkov dvomi. Výsledné číslo bude predstavovať počet 

zvierat (t.j. ak bude účastníkov 20, zvierat bude 10). 
- Každé zviera napíšte na 2 lístky (t.j. napr. krava bude na dvoch lístkoch, 

kôň bude na dvoch lístkoch atď.). 
- Rozdajte lístky účastníkom. 
- Požiadajte všetkých, aby si zakryli oči rukami a aby sa pohybovali po 

miestnosti. 
- Následne každý účastník začne napodobňovať zvuk zvieraťa, ktoré má na 

papieriku. 
- Úlohou každého je nájsť si svoj pár t.j. účastníka, ktorý vydáva rovnaký 

zvuk, aký vydáva zviera, ktoré má účastník na papieri. 
2. Kognitívna senzibilizácia 

Jeden zo základných predpokladov pozitívneho formovania osobnosti je pri-
pisovanie pozitívnych vlastností druhým. Toto neplatí len pre vzťah učiteľa 
k deťom, ale aj pre vzťah detí medzi sebou i medziľudské vzťahy vôbec. U detí 
prináša tento „recept“ veľmi dobré výsledky, u dospelých, vzhľadom na ich 
väčšiu postojovú i hodnotovú ustálenosť, sú výsledky limitované. Napriek to-
mu môžeme zovšeobecniť našu skúsenosť: ak k ľuďom pristupujeme pozi-
tívne, vydajú zo seba v rámci svojich možností to najlepšie. Pozitívne hodno-
tenie človeka úzko súvisí s tým, ako ho posudzujeme, vidíme. Problém môže 
byť v tom, že ho porovnávame s očakávaným ideálnym modelom správania 
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a vzniknuté odchýlky pokladáme za negatívne črty osobnosti. Takéto porov-
nanie býva jednostranné, nezachytáva pozitívne aspekty a videné negatíva 
máme tendenciu pokladať za určujúce črty osobnosti. Pritom môžu mať iba 
marginálny význam. Týchto chýb sa dopúšťame i vo vzťahu k deťom. Nielen-
že máme tendenciu zovšeobecňovať niekedy i jednorazovo negatívne javy 
v ich správaní, ale zabúdame si všímať dobré stránky ich osobnosti alebo 
skutkov. Ľahko si zvykáme na to, čo je dobré. Mnohé veci berieme ako samo-
zrejmosť. Zabúdame deti oceniť a pochváliť, keď im niečo vyjde alebo prejavia 
prvky prosociálnosti vo svojom správaní. Dokonca si to ani nevšimneme, čím 
si nielen zahatíme cestu k nim, ale potlačíme akúkoľvek ich iniciatívu. 

3. Nácvik v triede 
Aktivita č. 1: Tamten človek a tento človek 
Tamten človek a tento človek je aktivita zameraná na budovanie dobrých 
vzťahov v kolektíve. Dôležitým aspektom tejto aktivity je otvorená diskusia 
o tom, čo to znamená byť „tímovým hráčom“. Výsledok tejto aktivity môže 
žiakom poslúžiť ako príručka na rozoznávanie prípustného a neprípustného 
správania v rámci kolektívu.  
Priebeh aktivity: 
Rozdeľte tabuľu na dve časti. Označte jednu polovicu ako „Nebuď tamten 
človek“ a druhú ako „Tento človek je skvelý!“. Prípadná kresba je vítaná. Po-
žiadajte žiakov, aby porozmýšľali a následne na lepiace papieriky napísali, čo 
si myslia a čo pre nich znamená tamten a tento človek. Môžete žiakom po-
môcť, napr. „Porozmýšľajte o svojich spolužiakoch, spoluhráčoch, súčasných 
aj minulých. Skúste si zodpovedať nasledovné otázky: Ktorý/ktorá je dobrý 
tímový hráč? Aké sú vlastnosti, ktoré z neho/nej robia dobrého tímového 
hráča? S kým by som nikdy nechcel byť v tíme alebo by som ho/ju nechcel 
mať v triede? Aký mám na to dôvod? Bez toho, aby ste na lepiace papieriky 
písali mená, napíšte vlastnosti a dôvody, o ktorých ste práve rozmýšľali. Jed-
notlivé vlastnosti a dôvody píšte na samostatné papieriky a nalepte ich na 
tabuľu do príslušnej polovice.“ 
Po tom, ako všetci nalepili svoje papieriky na tabuľu, zoskupte podobné vlast-
nosti/dôvody. Následne požiadajte žiakov, aby sa porozprávali o tom, čo vidia 
na tabuli.  
Aktivita č. 2: Pozitívne klbko 
Pozitívne klbko alebo klbko pozitívneho hodnotenia iných je tvorivá aktivita, 
ktorá umožňuje žiakom navzájom sa bližšie spoznať a uvedomiť si kladné 
stránky svojich spolužiakov. 
Priebeh aktivity: 
Žiaci si sadnú do kruhu. Jeden dobrovoľník drží v jednej ruke klbko špagátu 
a v druhej koniec klbka. Vyberie si jedného spolužiaka, o ktorom povie nahlas 
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niečo pozitívne. Následne mu hodí klbko, pričom si koniec klbka podrží v dru-
hej ruke. Spolužiak, ktorý klbko chytil, postupuje rovnako t. j. vyberie si spolu-
žiaka, povie o ňom niečo pozitívne nahlas, hodí mu klbko, pričom si jeden 
koniec klbka podrží v ruke. 
Dbajte na to, aby sa vystriedali postupne všetci žiaci (každý povie o niekom 
niečo pozitívne a zároveň bude o každom niečo pozitívne povedané). Klbko by 
malo postupovať od žiaka k žiakovi svižne, aktivita tak nadobudne spontánny 
ráz. Zvážte aj možnosť niekoľkých kôl, pričom sa snažte žiakov usmerňovať 
tak, aby si vždy vybrali iného spolužiaka, ktorému klbko hodia. 

4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 
V medziľudských vzťahoch sa často stretávame s javom, že ak sa nám darí, 
ľahko si navykneme na to, čo je dobré a považujeme to za normálne. Nepo-
važujeme za potrebné byť všímavý, niekoho úprimne pochváliť, poďakovať. 
Človek má skôr tendenciu vyslovovať sťažnosti, výčitky, negatívnu kritiku. 
Človek potrebuje pre svoj vývin a uspokojenie, aby ho iní ľudia akceptovali 
alebo aspoň uznali význam jeho existencie. Počúvate iných, dávate im najavo 
uznanie? 

 

d) Téma: Tvorivosť a iniciatíva 

Motivácia: Tvorivosť je potrebná nielen pre vedu a umenie, ale aj pre vytvára-
nie medziľudských vzťahov. 

Cieľ: Vymedziť faktory podporujúce tvorivosť, miesto tvorivosti v medziľud-
ských vzťahoch a spôsoby riešenia problémových situácií. 

Štruktúra hodiny: 
1. Úvod 

Rozmotajte sa (rozohrievačka) 
Táto rozohrievačka udržiava žiakov neustále v pohybe a pomáha im uvedomiť 
si, ako sa dá v bežnom živote dostať zo zamotanej situácie. 
Priebeh aktivity: 
Rozdeľte žiakov do skupín o veľkosti 6–12 žiakov. Požiadajte žiakov v každej 
skupine, aby vytvorili kruh. Nasledujú inštrukcie na „zauzlenie“ skupiny: Uchop-
te vašou pravou rukou ľavú ruku niekoho, kto nestojí priamo vedľa vás. Ľavou 
rukou uchopte pravú ruku niekoho, kto nestojí priamo vedľa vás. 
Teraz povedzte žiakom, aby sa rozmotali. Nemôžu sa pustiť. Výsledkom ich 
snahy má byť sformovaný kruh, kde sa budú všetci držať za ruky. 
Občas sa žiakom podarí zauzliť sa tak, že nie je možné rozmotať sa bez toho, 
aby sa nepustili. Vtedy povedzte žiakom, aby sa jeden odpojil z kruhu, a tí, kto-
rým sa tým pádom uvoľnili ruky, sa chytia. 

2. Kognitívna senzibilizácia 
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Tvorivosť má špecifické postavenie v predmete etická výchova, pretože tu 
nejde ani tak o rozvoj tvorivosti ako takej, ale rozvoj tvorivosti, ktorá má na-
pomáhať rozvoju prosociálneho správania. Čím je človek tvorivejší, tým viac 
dobra môže vykonať. Tvorivý môže byť každý človek. Tvorivosť sa môže pre-
javiť v každej činnosti. Najdôležitejším objektom tvorivosti je človek sám – 
autokreácia, ako tvorba seba, svojho ja, svojej osobnosti. Človek sa musí veľa 
učiť, poznávať, premýšľať, aby vytvoril niečo nové. Aby mohol byť človek tvo-
rivý, musí byť aktívny, t. j. vyvinúť určitú iniciatívu, aby mobilizoval svoj tvorivý 
potenciál. Napriek tomu, že tvorivosť je, aj keď nie v rovnakej miere, vo „vyba-
vení” každého človeka, sama od seba sa nebude prejavovať. 

3. Nácvik v triede 
Aktivita: Spomienky na budúcnosť 
Táto aktivita pomáha žiakom uvedomiť si, čo vlastne chcú dosiahnuť a záro-
veň im ukazuje cestu, ktorá im pomôže dosiahnuť ich cieľ. 
Priebeh aktivity: 
Povedzte žiakom, aby si predstavili, že je koniec nasledujúceho polroka a ten 
polrok bol pre nich dokonalý. Požiadajte žiakov, aby ten polrok opísali. Prečo 
ho hodnotia ako dokonalý? Aký bol? Čo robili, že bol taký skvelý? Zmenili 
niečo vo svojom živote? 

4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 
Čo ste zistili pri pohľade na svoju budúcnosť? Aké prekážky by ste mali preko-
nať, aby ste dosiahli pocit vlastnej jedinečnosti resp. pocit vlastného uspoko-
jenia? 

 

e)  Téma: Vyjadrenie a komunikácia citov 

Motivácia: City sú veľmi cenným zdrojom informácií o nás samých, o našich 
najhlbších postojoch, ktoré ovplyvňujú naše reakcie a správanie a o rebríčku hodnôt 
v našom živote. 

Cieľ: Osvojenie si ďalších prosociálnych zručností, vyjadrovanie citov, empatia, 
asertivita, prosociálne správanie, odhaľovanie tajomstva citového života, identifiká-
cia vlastných citov, pomenovanie, uchopenie, vyjadrenie a spôsob usmerňovania, 
vplyv citov na zdravie človeka a výkonnosť. 

Štruktúra hodiny: 
1. Úvod 

Jedno slovo (rozohrievačka) 
Jedno slovo je aktivita, ktorá umožní žiakom vyjadriť ich pocity predtým, než 
sa začne samotná hodina. Je to veľmi vhodný typ aktivity na začiatok hodiny, 
keďže si pri nej žiaci ujasnia svoje pocity a zároveň sú všetci vtiahnutí do 
diskusie od samotného začiatku. 
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Priebeh aktivity: 
Každý žiak potrebuje pero a lepiaci papierik. Požiadajte žiakov, aby na papierik 
napísali jedným slovom, ako sa práve cítia. Vyzbierajte papieriky, zoskupte 
podobné pocity a nalepte napríklad na tabuľu. Požiadajte každého, aby o slove, 
ktoré na papierik napísal, povedal niečo viac. 

2. Kognitívna senzibilizácia 
City sú základom tvorenia vzťahov človeka k sebe, svetu a iným. City považu-
jeme za základné predpoklady plnosti osoby. Obohacujú človeka, dávajú jeho 
životu subjektivitu, harmóniu, srdečnosť, farbu i vitalitu a personalizujú ho. Kde 
chýbajú city, chýba aj „ľudské teplo”, radosť, spokojnosť, pocit istoty a nastu-
puje chlad, bezvýraznosť, pocit samoty a často beznádej. Identifikácia a ko-
munikácia citov spolu s poznaním možností ich usmernenia a ovládania patrí 
medzi dôležité podmienky sebapoznania, duševnej hygieny a sebavýchovy. 
Tieto faktory majú zásadný význam pre rozvoj charakteru. Nehovoriac o tom, 
že prežívanie citov pôsobí na zdravie človeka buď priaznivo a posilňujúco 
(stenické city), alebo negatívne a oslabujúco (astenické city), čo sa odráža aj 
na jeho celkovom zdravotnom stave. Od schopnosti vyjadriť city závisí aj miera 
empatie. To sú aj hlavné dôvody, prečo sa nachádza komunikácia citov vo 
výchovnom programe etickej výchovy. Pod citmi môžeme v stručnosti rozu-
mieť prežívanie určitých skutočností v nás i mimo nás: k veciam, udalostiam, 
javom, k sebe, k iným ľuďom. Na základe toho, ktorej dimenzie človeka sa city 
týkajú, rozoznávame nižšie city, spojené s uspokojovaním alebo neuspokojo-
vaním biologických potrieb, a vyššie city, týkajúce sa duševného a duchovné-
ho prežívania (napr. intelektové, etické, sociálne...). 

3. Nácvik v triede 
Aktivita č. 1: Kontrola pocitu bezpečia 
Táto aktivita slúži ako rýchly a efektívny spôsob, ako zistiť, či skupina bude 
dobre spolupracovať na hlavnej aktivite v rámci tejto témy. 
Priebeh aktivity: 
Rozdajte žiakom perá a lepiace papieriky. Táto aktivita má prebiehať v anony-
mite, takže sa ubezpečte, že perá aj papieriky sú rovnaké. 
Požiadajte žiakov, aby napísali na papierik číslo v rozmedzí od 1 po 5 (vrátane). 
Zvolené číslo má vyjadrovať ich pocit bezpečia v rámci tejto skupiny, pričom: 

5 –  absolútne žiadny problém, budem hovoriť o čomkoľvek 
4 – budem hovoriť takmer o všetkom, o niektorých veciach nie, keďže je to 

pre mňa príliš ťažké 
3 – o niečom hovoriť budem, ale o niečom určite nie, je to pre mňa príliš 

ťažké 
2 –  veľa toho nepoviem, nechám radšej ostatných, nech hovoria 
1 –  budem sa usmievať, súhlasiť so všetkým, hlavne ma nechajte na pokoji 
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Ako bolo spomenuté, aktivita musí prebiehať v anonymite. Preto papieriky 
s číslami pozbierajte napríklad do klobúka a pomiešajte. Následne ich nalepte 
na tabuľu, vyhodnoťte a rozhodnite sa, ako ďalej: 
- V prípade, že pocit bezpečia je vysoký, povedzte žiakom, že sa zdá, že veľa 

ľudí v miestnosti je pripravených diskutovať na akúkoľvek tému, preto je 
vhodné posunúť sa na ďalšiu aktivitu, ktorá by mala rozprúdiť konverzáciu. 

- V prípade, že pocit bezpečia je na strednej úrovni, povedzte žiakom, že 
vzhľadom k tomu, že zopár ľudí nechce rozprávať o čomkoľvek, budete pa-
mätať na túto skutočnosť pri diskusii a nebudete sa pýtať na názor všetkých, 
ale necháte na žiakoch samotných, nech sa do diskusie hlásia. 

- V prípade, že pocit bezpečia je nízky, povedzte žiakom, že vzhľadom k tomu 
budete pokračovať v aktivite, ktorá má slúžiť na zvýšenie pocitu bezpečia. 

Aktivita č. 2: Vytváranie pocitu bezpečia 
Táto aktivita slúži na vytváranie pocitu bezpečia v prípade, že pocit bezpečia 
v skupine je nízky, prípadne aj na strednej úrovni. Umožňuje účastníkom 
priniesť do diskusie akúkoľvek tému, ktorá im bránila dať vyššie číslo pri 
aktivite „Kontrola pocitu bezpečia“. 
Priebeh aktivity: 
Požiadajte žiakov, aby napísali na lepiace papieriky (rovnakej farby), aké by 
podľa nich mohli byť dôvody, kvôli ktorým sa žiaci v skupine necítia bezpečne. 
V tomto kroku je dôležité, aby ste žiakom zdôraznili, aby sa vyhli akejkoľvek 
personifikácii. Čiže miesto „Ja sa necítim bezpečne...“ alebo „Myslím si, že 
Ondrej sa necíti bezpečne...“, treba použiť vety „Jeden z dôvodov, prečo sa 
možno niekto necíti bezpečne...“. Vety tohto typu majú v sebe veľkú silu, pre-
tože na jednej strane stále zachovávajú anonymitu, no na strane druhej 
umožňujú žiakom vytiahnuť témy, ktoré znižujú ich pocit bezpečia. 
V druhom kroku zoskupte podobné témy a požiadajte žiakov, aby (vidiac na 
tabuli dôvody, ktoré znižujú pocit bezpečia) porozmýšľali nad tým, ako pocit 
bezpečia zvýšiť. Tieto nápady nech žiaci napíšu na lepiace papieriky inej farby, 
akou písali dôvody v prvom kroku. Následne nech svoj papierik nalepia pod 
ten papierik, kde je napísaný dôvod, ku ktorému sa vyjadrili. 
Postupne s celou skupinou prejdite všetky dôvody nízkeho pocitu bezpečia 
a príslušné nápady, ako ten pocit zvýšiť. Pri každom nápade sa zastavte 
a prediskutujte ho. V tomto kroku si musíte počínať veľmi citlivo, keďže je 
možné, že sa budú diskutovať veci, ktoré môžu byť pre niektorých nepríjemné. 
Preto nerobte žiadne závery a nikoho nemenujte. Diskusiu musíte viesť tak, 
aby sa týchto vecí vyvarovali aj samotní žiaci. 
Teraz treba znova vyskúšať aktivitu „Kontrola pocitu bezpečia“. Je dobré, ak sa 
pocit bezpečia zvýši, oveľa dôležitejšie je však to, že prebehla diskusia o dô-
vodoch, ktoré pocit bezpečia znižujú. 
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Aktivita č. 3: Cukríková láska 
Cukríková láska je skvelá aktivita, ktorá vtiahne žiakov do diskusie o ich živote 
aj mimo školy. Popri rozprávaní o svojich koníčkoch, obľúbenom jedle a iných 
dôležitých aspektoch ich života, sa žiaci podvedome otvoria a tým nevedom-
ky dovolia ostatným bližšie ich spoznať. 
Priebeh aktivity: 
Posaďte sa do kruhu a do stredu umiestnite nepriehľadnú nádobu s farebnými 
cukríkmi. Požiadajte prvého žiaka, aby si vybral cukrík a podľa farby cukríka 
povedal niečo o sebe, pričom: 
- Červená: Jednu vec, ktorú máš rád na škole. Toto je veľmi zaujímavé, pre-

tože sa určite nájdu žiaci, ktorí školu radi nemajú a tento cukrík im umožní 
nájsť aspoň niečo pozitívne na škole. 

- Žltá: Životný cieľ, na ktorom pracuješ. Tento cukrík dáva každému pozitív-
ne vibrácie a inšpiráciu. 

- Zelená: Tvoja obľúbená kniha alebo film. Každý ma nejaké hoby alebo voľ-
nočasové aktivity, takže tento cukrík trochu odpúta ich pozornosť smerom 
k veciam, ktoré majú naozaj radi. 

- Fialová: Obľúbený spôsob, ako si trochu oddýchnuť aj počas ťažkého škol-
ského dňa. Tento cukrík zmierňuje stres tým, že žiaci na chvíľu myslia na 
oddychové aktivity. 

- Modrá: Jedna nie príliš príjemná vec v škole, ktorú by si chcel v škole zmeniť. 
Tento cukrík je v skutočnosti veľmi motivačný, keďže presmeruje každú 
negatívnu myšlienku na školu, na niečo pozitívne. 

- Oranžová: Tvoje obľúbené jedlo. Každý má nejaké obľúbené jedlo. Toto je 
cukrík, ktorý naozaj každého zaujme. 

Pokračujte v kruhu až kým sa neminú cukríky alebo neskončí hodina. 
4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 

Vytvorte si záznam z pozorovaní citov jednotlivých účastníkov diskusie v mé-
diách. Porovnať rôzne diskusné relácie. 

 

f)  Téma: Empatia 

Motivácia: Empatia v každodennom živote. Naučiť sa porozumieť správaniu 
druhých a vedieť sa vžiť do ich perspektívy. 

Cieľ: Vžiť sa do celkovej situácie druhých, pochopiť druhého alebo vcítiť sa do 
jeho situácie nielen vo vzťahu k jeho aktuálnemu stavu, problému, ale vo vzťahu 
k jeho celkovej existenciálnej situácii, životu. Naučiť sa a trénovať pochopenie dru-
hých cez prežívanie jeho vnútorného sveta, jeho citov. 

Štruktúra hodiny: 
1. Úvod 
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Správny Samo (rozohrievačka) 
Táto aktivita pomáha žiakom zapamätať si mená v rámci skupiny. 
Priebeh aktivity: 
Požiadajte žiakov, aby porozmýšľali nad adjektívom, ktoré začína rovnakým 
písmenom ako ich meno. Bonusom by bolo, keby sa im podarilo vymyslieť 
adjektívum, ktoré ich nejakým spôsobom charakterizuje. 
Postavte sa do kruhu a každý povie svoje meno spolu s adjektívom, napríklad 
„správny Samo“. Po tom, ako sa kruh uzavrel, požiadajte žiakov, aby (tento 
raz opačným smerom) povedali meno a adjektívum svojho suseda. Občas do 
toho vstúpte, dajte slovo žiakovi z opačnej strany kruhu a zmeňte aj smer 
poradia, prípadne zmeňte pravidlo, o ktorom žiakovi majú hovoriť (napríklad 
„teraz povieš meno a adjektívum žiaka, ktorý je tretí od teba po pravej ruke“). 
Pri tejto aktivite sa žiaci dobre zasmejú, prelomia sa ľady a okrem toho si žiaci 
asociujú mená ľudí s nejakým adjektívom, čo im pomôže si ich lepšie zapa-
mätať. 

2. Kognitívna senzibilizácia 
Zdravé personálne vzťahy predpokladajú vzájomnú empatiu a tá si vyžaduje 
dvojakú iniciatívu. Uvedomovať si vlastné prežívanie a vedieť ho aj prejaviť. 
Empatia sa sama osebe definuje ako vcítenie sa či pochopenie prežívania, 
cítenia a myslenia toho druhého. Umožňuje nám, aby sme prekročili hranice 
vlastnej osoby, vymanili sa z egoistického zaujatia a vnímali potreby i záujmy 
iných. 

3. Nácvik v triede 
Aktivita: V mojich topánkach 
Táto aktivita pomáha vybudovať silné puto medzi žiakmi a navyše si pri nej 
žiaci trénujú empatiu a aktívne počúvanie. 
Priebeh aktivity: 
Rozdeľte žiakov na dve rovnaké skupiny. Požiadajte jednu zo skupín, aby opus-
tila triedu a čakala na ďalšie pokyny. Žiakom, ktorí zostali v triede, povedzte, 
aby si vyzuli topánky a položili ich do stredu triedy. Žiakom, ktorí sú vonku, 
tiež povedzte, aby si vyzuli topánky, nechali ich vonku pri dverách a potom 
nech vstúpia do triedy. Následne nech si vyberú jeden pár topánok zo stredu 
triedy (môžu si ich obuť, prípadne nech ich len držia v rukách) a vytvoria pár 
s tým, komu topánky patria. Každý pár má teraz k dispozícii 10 minút, počas 
ktorých ten, komu patria topánky, bude rozprávať a jeho partner musí aktívne 
počúvať (nesmie odpovedať a ani inak sa zapájať do monológu majiteľa 
topánok). Toto sú témy, ktoré budú predmetom monológu: 
- Aký bol najťažší moment v tvojom živote? 
- Aký bol najlepší moment v tvojom živote? 
- Aký bol najtrápnejší moment v tvojom živote? 
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Po uplynutí času žiaci položia topánky naspäť do stredu miestnosti a tí, ktorí 
boli v úlohe počúvajúceho, si vyberú jeden pár topánok, ktoré sú položené 
vonku pri dverách. Nasleduje spárovanie a desaťminútový monológ podľa 
rovnakej schémy, aká bola použitá predtým. 
Pri tejto aktivite môžete byť často svedkom veľmi dojímavých momentov. 
Žiaci sa pri nej učia aktívne počúvať a nezastupiteľnú úlohu tu zohráva empatia. 
Mimoriadne dôležité je dbať na dodržiavanie pravidla o nevstupovaní do mo-
nológu, keď žiak naozaj iba počúva. Tým, že žiaci počúvajú bez prerušovania, 
bez toho, aby vyjadrovali svoje vlastné názory a pripomienky, sa u žiakov cibrí 
schopnosť aktívne počúvať. 

4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 
Empatia zjednodušuje komunikáciu medzi ľuďmi. Spomeňte si na konkrétne 
situácie za posledné dva dni. 

 

g)  Téma: Asertivita 

Motivácia: Reflektovať na svojom živote všetky druhy správania a chápať vý-
hodnosť asertívneho správania pre ozdravenie a jasnosť vzťahov. 

Cieľ: Pokojné presadzovanie svojich názorov, bez ubližovania druhým, brániť 
svoje práva, brániť sa proti manipulácii a útokom a učiť sa vyjadrovať svoj názor. 

Štruktúra hodiny: 
1. Úvod 

Vizuálny telefón (rozohrievačka) 
Vizuálny telefón je aktivita, ktorá v triede navodí výbornú atmosféru. Do tejto 
aktivity sa zapoja všetci žiaci, čím sa zvýši hladina energie v triede. Žiaci pri 
nej na vlastnej koži zakúsia, ako pri komunikácii vzniká informačný šum. 
Priebeh aktivity: 
Rozdeľte triedu na skupiny po piatich žiakoch. Každý žiak má papier veľkosti 
A4 a pero. Na vrch papiera každý žiak napíše ľubovoľnú rozvitú vetu a podá 
papier svojmu susedovi po pravej ruke. Teraz majú všetci pred sebou papier, 
na ktorom je napísaná veta. Úlohou každého bude pod vetu nakresliť obrázok, 
ktorý čo najvernejšie zobrazí to, čo je vo vete napísané. Následne všetci zložia 
papier tak, aby nebolo vidno napísanú vetu a podajú papier svojmu susedovi 
po pravej ruke. To znamená, že v tomto momente má každý žiak pred sebou 
papier s kresbou a musí pod kresbu napísať jednu rozvitú vetu, v ktorej po-
píše, čo je nakreslené na obrázku. Ďalej nasleduje ešte jedno kolo, keď žiaci 
kreslia a na záver jedno kolo, keď píšu vetu. Po napísaní vety poslednýkrát 
podajú papier svojmu susedovi po pravej ruke. Každý žiak má tým pádom 
pred sebou svoj pôvodný papier, na ktorý písal úvodnú vetu. Teraz nech všetci 
rozbalia papiere, ktoré majú pred sebou. V tomto okamihu zvyčajne trieda 
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vybuchne do smiechu. Zároveň je to tá pravá chvíľa na diskusiu o tom, aké 
dôsledky môže mať komunikácia, pri ktorej je kontext neznámy. V tomto prí-
pade žiaci nevideli, z čoho vychádzal ich spolužiak kresliaci alebo píšuci pre 
nimi (t. j. chýbal im kontext) a typicky to dopadne tak, že ich interpretácia sa 
podstatne líši od pôvodnej myšlienky. 
Odporúčame v každom kole písania a kreslenia dodržiavať maximálne trojmi-
nútový interval. 

2. Kognitívna senzibilizácia 
Pod asertivitou rozumieme určitý spôsob komunikácie, pomocou ktorej človek 
vyjadruje a presadzuje svoje myšlienky, city a postoje tak, aby neporušoval 
asertívne práva iných ľudí. Obdobne je asertivita vnímaná aj v etickej výchove, 
t. j. ako obhajovanie svojich oprávnených záujmov prostredníctvom komuni-
kácie, pričom sa rešpektujú a zároveň neporušujú oprávnené záujmy dru-
hého. Spôsob, akým človek háji svoje záujmy, môže byť agresívny, pasívny 
a asertívny:  
- Pasívne správanie – osoby s pasívnym správaním idú „proti sebe“, lebo 

svojou pasivitou, neschopnosťou vyjadriť svoje názory, myšlienky a city 
ohrozujú svoje práva a často i identitu iných. Ľahko prijímajú názory, pre-
javy i riešenia druhých ľudí a v podstate násilne potláčajú vlastné. Preto 
môžeme povedať, že je to agresivita do svojho vnútra. Asertívnemu sprá-
vaniu sa však dá naučiť a človek s pasívnym správaním to často dokáže 
skôr ako človek agresívny.  

- Agresívne správanie – agresívni ľudia majú snahu vnucovať za akúkoľvek 
cenu svoju vôľu a záujmy ostatným. Ich násilnícke sklony vyvolávajú neu-
stále konflikty a v neposlednom rade urážajú a dehonestujú dôstojnosť 
druhého človeka (svojím spôsobom aj vlastnú). 

- Asertívne správanie – pre osoby s asertívnym správaním je typické zdravé 
sebavedomie a realistický odhad svojich možností. Sú schopné dosiahnuť 
svoj cieľ a vytvárať trvalo dobré medziľudské vzťahy. Výhodou asertívneho 
správania je, že preferuje nemanipulatívne správanie a otvorenosť v me-
dziľudských vzťahoch, napomáha vytvárať vhodnú atmosféru, predchádza 
konfliktom a v neposlednom rade podporuje zdravé sebavedomie, lebo 
umožňuje človeku byť samým sebou. 

3. Nácvik v triede 
Aktivita: Akvárium 
Aktivita akvárium je skvelá na udržanie sústredenej konverzácie. Je mimo-
riadne vhodná vtedy, ak má veľká skupina ľudí diskutovať o nejakej téme. 
Priebeh aktivity: 
Umiestnite päť stoličiek do prednej časti triedy, otočené musia byť smerom 
k triede. Štyria dobrovoľníci si sadnú na stoličky, jedna zostane prázdna. Počas 
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celého priebehu tejto aktivity bude niektorá stolička prázdna. Žiaci, ktorí sedia 
na stoličkách vpredu, začnú diskusiu na stanovenú tému. Ostatní musia byť 
ticho. Vždy, keď sa bude chcieť niekto z triedy zapojiť do diskusie, musí prísť 
k voľnej stoličke, sadnúť si a až v tomto momente môže začať hovoriť. Akoná-
hle si sadne, jeden zo štyroch, ktorí sedia na zvyšných stoličkách, musí odísť 
a sadnúť si na svoje miesto. 

4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 
Vedieť povedať nie. Rozhovor na tému, v ktorej situácii som dokázal povedať 
asertívne nie. Kde som sa stretol s manipuláciou? Viem si obhájiť svoj názor? 

 

h)  Téma: Reálne a zobrazené vzory 

Motivácia: Prejaviť schopnosť mravného úsudku pri posudzovaní pozitívnych 
a negatívnych vzorov vo filme a porovnať s reálnymi vzormi v spoločnosti. 

Cieľ: Rozvoj schopností mravného úsudku na modeloch správania reprezen-
tovaného v médiách, zlo a dobro v ľudskej spoločnosti. 

Štruktúra hodiny: 
1. Úvod 

Svetové strany (rozohrievačka) 
Aktivita „svetové strany“ je skvelá na to, aby sa ľudia rozpohybovali, navzájom 
sa spoznali a súčasne prispieva k lepšiemu pochopeniu rozdielov a podob-
ností ľudí v rámci veľkej skupiny. 
Priebeh aktivity: 
V rámci prípravy na aktivitu nakreslite jednoduchý kompas v strede miestnos-
ti. Na kompase musí byť vidno štyri základné svetové strany. Pre ďalší priebeh 
aktivity je dôležité, aby ste kompas nakreslili tak, aby sa základné svetové 
strany dali naprojektovať na steny miestnosti (napr. sever je stena s oknami, 
juh je stena s nástenkou a pod.). Pripravte si vytlačenú stránku so zaujímavý-
mi zatvorenými otázkami (áno / nie). Prečítajte jednu otázku, ukážte na sever 
a povedzte, že predstavuje odpoveď “áno”, juh bude predstavovať “nie”. Potom 
požiadajte žiakov, aby sa presunuli na tú svetovú stranu, ktorá zodpovedá ich 
odpovedi. Keďže otázky sú áno alebo nie, každý žiak si musí vybrať jednu 
stranu miestnosti. V tomto okamihu bude každý žiak stáť pri strede steny, 
ktorá predstavuje buď sever, alebo juh. Dôležité upozornenie: odteraz sa budú 
žiaci pohybovať len po rohoch miestnosti. 
Prečítajte ďalšiu otázku, ukážte na východ a povedzte, že predstavuje odpo-
veď “áno”. Západ bude predstavovať “nie”. Potom požiadajte účastníkov, aby 
sa zodpovedajúcim spôsobom presunuli. Upozorňujeme, že účastníci budú 
stáť v jednom z rohov predstavujúcich jeden z nasledujúcich štyroch smerov: 
severovýchod, severozápad, juhovýchod, juhozápad. 
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Opakujte tak dlho, ako budete chcieť. Čítajte otázky a požiadajte ľudí, aby sa 
zodpovedajúcim spôsobom presunuli. Dbajte na to, aby ste striedali pohyby 
sever-juh a východ-západ. Táto aktivita je veľmi energizujúca. Udržiava kaž-
dého v pohybe, pričom všetci majú neustále vizuálny kontakt s ostatnými 
a teda vedia, ako kto odpovedal na otázku. 
Pripravte si vlastné otázky, prípadne použite niektoré z ukážkových (uvedené 
nižšie). Takisto môžete požiadať žiakov, aby oni čítali otázky alebo počas akti-
vity položili vlastné otázky. To dáva každému príležitosť byť kreatívny a taktiež 
má každý možnosť zistiť konkrétne informácie, o ktoré má záujem. 
Príklady otázok: 
- Chodíš na dohodnutú schôdzku na poslednú chvíľu? 
- Dá sa s tebou ľahko vychádzať? 
- Premýšľaš pred tým, než niečo povieš? 
- Používaš pri hovorení často ruky? 
- Je pre teba ľahké udržať svoje emócie pod kontrolou? 
- Vedia iní ľudia, ako sa cítiš aj bez toho, aby si im to povedal? 
- Plánuješ svoje aktivity v dostatočnom predstihu? 
- Sťažuješ sa, keď ťa niekto nechá dlhšie čakať? 
- Keď si smutný, dokážeš zvyčajne nájsť niekoho, kto ťa povzbudí? 

2. Kognitívna senzibilizácia 
Vychádzame z poznania, že vzory sú v živote dieťaťa tým, čo môže buď pod-
poriť pozitívne sociálne správanie, alebo naopak, utlmiť ho, či potlačiť. Chceme 
poukázať na význam verejných a anonymných reálnych prosociálnych vzorov. 
Viesť študentov k správnej orientácii a rozlišovaní v ponuke zobrazených vzorov. 

3. Nácvik v triede 
Aktivita: Uhádni film 
Uhádni film je zábavná aktivita, ktorá podnecuje tvorivosť. Pri tejto aktivite sa 
zároveň ukáže, kto je pre koho kladný hrdina, eventuálne vzor resp. záporný 
hrdina (antivzor). 
Priebeh aktivity: Žiaci spomedzi seba vyberú jedného dobrovoľníka, ktorý pôjde 
za dvere. Následne požiadajte žiakov, aby sa rozdelili do dvoch skupín. Každá 
skupina si vyberie nejaký film, o ktorom vie aj niečo povedať. Z tohto filmu by 
im mal byť známy kladný aj záporný hrdina. Úlohou oboch skupín bude pri-
praviť živé súsošie (statické t. j. bez pantomímy, bez zvuku) čo najvernejšie 
reprezentujúce vybraný film. Na prípravu budú mať 10 minút. Po uplynutí sta-
noveného času žiaci zavolajú dobrovoľníka, ktorý bude hádať, o aký film ide. 
Po uhádnutí oboch filmov príde na rad krátka reflexia o indíciách, na základe 
ktorých sa dal/nedal film identifikovať. V druhom kole žiaci vyberú iného 
dobrovoľníka. Aktivitu zopakujú s malou obmenou – tento raz stvárni film celá 
trieda (opäť ako statická socha). 
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4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 
Rozhovor, diskusia o idoloch, vzoroch z blízkeho okolia. Kto je ich vzorom 
a prečo? Pokúsiť sa identifikovať vzory. 

 

i)  Téma: Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa – prosociálnosť v osobných 
vzťahoch 

Motivácia: Správanie v prospech druhého bez očakávania protislužby alebo 
vonkajšej odmeny, správanie podporujúce reciprocitu. 

Cieľ: Význam spolupráce v jednotlivých životných situáciách, použitie kritické-
ho myslenia. Správanie, ktoré nenaruší identitu osoby, ktorá sa správa prosociálne. 

Štruktúra hodiny: 
1. Úvod 

Komplexné kusy (rozohrievačka) 
Komplexné kusy je výborná rozohrievačka. Žiaci sú po celý čas na nohách 
a sústredení. Táto aktivita umožní žiakom vizuálne sa zoznámiť s dynamikou 
komplexných systémov. 
Priebeh aktivity: 
Všetci sa postavia a voľne sa prechádzajú po triede. Každý žiak si vyberie 
dvoch spolužiakov (len v duchu, spolužiaci, ktorých si vybral, nemajú o tom 
vedieť). Od tohto momentu sa žiaci musia snažiť, aby sa postavili tak, že budú 
v rovnakej vzdialenosti od oboch spolužiakov, ktorých si vybrali. Zvyčajne trvá 
asi minútu, kým sa situácia ustáli t. j. všetci stoja v rovnakej vzdialenosti od 
svojich dvoch vybratých spolužiakov a nikto sa už nehýbe. Teraz požiadajte 
jedného žiaka (ktoréhokoľvek), aby sa posunul do rohu triedy. Zároveň však 
stále platí, že všetci musia udržiavať rovnakú vzdialenosť od svojich dvoch 
vybraných spolužiakov, takže pohyb jedného žiaka, ktorý šiel do rohu, násled-
ne vyvolal pohyb celej triedy. Je to nádherná ukážka toho, ako môžu byť 
v komplexných systémoch prepojené všetky prvky. 

2. Kognitívna senzibilizácia 
V štruktúre vývinu ľudského „Ja“ z obsahového i hodnotového hľadiska pred-
stavuje prosociálnosť a prosociálne správanie jeden z jej vrcholov. Sociálne 
správanie a zodpovednosť je dôležitou skúškou, ktorá relevantne preveruje 
kvalitu osobnosti. Kompetencie pre prosociálnosť sa stávajú nevyhnutným 
predpokladom dosiahnutia celkovej zrelosti človeka. 
Oblasti prosociálneho správania: 
- Prvá časť je venovaná spolupráci, ktorá je najmenej náročnou formou pro-

sociálneho správania, lebo je výhodná pre všetky zúčastnené strany. Ich 
vzájomný vklad je veľmi rôznorodý a jeho miera ťažko merateľná. Jeden mu-
sí prejaviť viac iniciatívy a ochoty, druhý viac empatie či technickej zručnosti. 
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Závisí to od ich daností. Nie je tiež zriedkavým javom, že časom spolu-
práca prerastá napr. i do vzájomnej pomoci. 

- Druhá časť témy je venovaná pomoci, darovaniu a deleniu sa. Je náročnej-
šia, lebo si už od človeka vyžaduje väčšie úsilie, obetu i dávanie, bez oča-
kávania inej protihodnoty. Tu ale pripomíname, že prosociálne správanie 
prináša uspokojenie tomu, kto dostáva, ale aj tomu, kto dáva. Nie je nutné 
skĺznuť do súčasného tzv. „pragmatizmu“, že všetko, čo robíme, sa nám 
musí vyplatiť, t. j. koľko dáme, toľko musíme dostať. Pokiaľ človek takto 
uvažuje, v podstate nemá nič, kým v prípade prosociálnosti platí osobitná 
zákonitosť. Dobro je recipročné, ak sme niekomu niečo dali, skôr alebo 
neskôr sa nám v nejakej forme vráti. 

3. Nácvik v triede 
Aktivita: Etické rozhodnutia 
Toto je veľmi komplexná aktivita, ktorá žiakov donúti dôkladne sa zamyslieť 
nad dôsledkami ich rozhodnutí. Žiaci si zároveň precvičia kvalitnú argumen-
táciu, keď budú brániť svoje rozhodnutia resp. napádať rozhodnutia svojich 
spolužiakov. 
Priebeh aktivity: 
Rozdeľte žiakov do skupín po troch alebo štyroch. Priraďte každej skupine 
jeden z nižšie uvedených scenárov. Požiadajte žiakov, aby si scenár prečítali 
a potom postupovali podľa uvedených krokov pri prijímaní etických rozhodnutí. 
Každá skupina by mala vybrať vhodnú alternatívu a mala by byť pripravená 
diskutovať s ostatnými skupinami o svojom odôvodnení výberu tejto alter-
natívy. Ostatné skupiny by mali napadnúť rozhodnutie a poskytnúť vhodnú 
spätnú väzbu. 
Scenáre 
- Scenár 1: Klára je administratívna asistentka v oddelení ľudských zdrojov. 

Jej dobrý priateľ Peter sa uchádza o prácu v spoločnosti. Klára súhlasila 
s tým, že mu dá pár rád ohľadom práce. Keď k nej Peter príde, požiada ju, 
aby ho pripravila na vstupný pohovor. Klára má k dispozícii všetky otázky, 
ktoré na pohovore dostane každý uchádzač a zvažuje, že mu dá kópiu zoz-
namu, aby sa mohol primerane pripraviť. 

- Scenár 2: Emília pracuje v oddelení riadenia kvality. Jej nadriadený raz do 
roka, vždy v marci, daruje vyradené počítače miestnej základnej škole. Ne-
existujú žiadne záznamy o tejto transakcii. Emília potrebuje počítač pre 
svojho syna, ktorý je na vysokej škole. Je práve marec a Emíliu požiada jej 
nadriadený, aby do školy doručila 12 vyradených počítačov. 

- Scenár 3: Michal je asistent na oddelení riadenia budov. Práve dostal nový 
počítač. Chce sa naučiť pracovať s e-mailovým softvérom dôkladnejšie, 
než sa naučil na školení. Jedným z dobrých spôsobov, ako to urobiť, je to, 
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že bude písať e-mailové správy svojim priateľom a príbuzným, až kým 
nebude ovládať softvér dokonale. Jeho nadriadený však má prísne pravid-
lá, ktoré dovoľujú používať počítač striktne len na obchodné účely. Michal 
dnes dobiehal prácu ešte za minulé dni a na dnešnú mu nakoniec zostáva 
len 30 minút. Avšak jeho nadriadený dnes odišiel z práce skoro. 

- Scenár 4: Richard a Adam hovoria na chodbe o programe zamestnanec-
kých výhod. Adam, ktorý má finančné ťažkosti, vysvetľuje Richardovi, že 
program má medzeru, ktorá mu umožní získať finančnú pomoc, ktorú po-
trebuje na to, aby pomohol svojej matke platiť náklady na zdravotnú sta-
rostlivosť. O kúsok ďalej stojaca kolegyňa Diana počuje ich rozhovor. O pár 
dní sa pred Dianou zmieni jej nadriadený, že počul fámy, že niektorí ľudia 
zneužívajú program zamestnaneckých výhod. 

- Scenár 5: Jana bola nedávno prijatá ako recepčná. Medzi jej povinnosti 
patrí aj obsluha kopírky a vytváranie kópií požadovaných dokumentov pre 
spolupracovníkov. Jej syn Albert ju požiadal, aby mu spravila 300 kópií pre 
školský projekt. Priniesol si vlastný papier. Ak neprinesie kópie, projekt 
zlyhá. Kopírka nevyžaduje bezpečnostný kľúč, ani nezachováva záznamy 
o kopírovaní. 

Kroky pri prijímaní etických rozhodnutí 
1)  Identifikujte eticky sporné body alebo problémy. 
2)  Uveďte skutočnosti, ktoré majú najväčší vplyv na rozhodnutie. 
3)  Identifikujte každého, kto by mohol byť ovplyvnený vaším rozhodnutím a ako. 
4)  Vysvetlite, čo by každá dotknutá osoba (z bodu 3) chcela, aby ste urobili. 
5)  Vymenujte tri alternatívne akcie a: 

- identifikujte najlepší a najhorší scenár (ako by to mohlo dopadnúť) pre 
každú alternatívu, 

- povedzte, kto by bol touto voľbou (a ako) poškodený, 
- vymenujte hodnoty, ktoré by boli ohrozené výberom tejto alternatívy, 
- vymenujte dôvody, prečo by táto alternatíva nemala byť vybraná (právne 

otázky, pravidlá, atď.). 
6)  Rozhodnite sa, ako budete postupovať. 

4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 
Urobiť denne jeden dobrý skutok. Sledovať a zaznamenávať prosociálne sprá-
vanie v médiách, v časopisoch. 

 

j)  Téma: Komplexná prosociálnosť 

Motivácia: Životné roly a ako ich vnímame. 
Cieľ: Precvičenie všetkých zložiek prosociálneho správania. Rozvíjať prosociál-

ne správanie v jednotlivých životných situáciách. Správanie k skupine, k vlastnej rodine. 
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Štruktúra hodiny: 
1. Úvod 

Gesto uznania (rozohrievačka) 
Táto aktivita podporuje tímovú prácu, zlepšuje vzťahy v kolektíve a ukazuje 
všetkým v triede dobré stránky ostatných. 
Priebeh aktivity: 
Prineste do triedy bonboniéru. Spolu so žiakmi utvorte kruh. Začnite vetou: 
„Rád by som dal čokoládu <doplňte meno žiaka> ako uznanie za to, že mi 
pomohol...“ a podajte menovanému žiakovi bonboniéru, aby si mohol vybrať 
čokoládu. Požiadajte žiaka, aby si vybral niekoho, komu chce poďakovať a aby 
zopakoval rovnaké gesto uznania ako vy. V podobnom duchu nech žiaci 
pokračujú, pokiaľ to uznáte za vhodné. 

2. Kognitívna senzibilizácia 
„Interpersonálna psychológia nám dokazuje, že ťažko sa dá vytvoriť funkčný, 
harmonický, náležitý, zrelý a ešte aj trvalý vzťah medzi dvoma osobami, na-
príklad vo dvojici alebo v rodine, ak sa ich spolužitie riadi výlučne pomocou 
pravidiel, dohôd, ktoré niečomu direktívne zabraňujú alebo zakazujú“ (Olivar, 
1992, s. 172). Je vhodné vytvoriť dobré vzájomné vzťahy a budovať, upevňo-
vať sieť pozitívnych vzťahov. 

3. Nácvik v triede 
Aktivita: Role, v ktorých vystupujeme 
Táto aktivita pomáha stmeľovať kolektív. Každý žiak trochu pootvorí dvere do 
svojho súkromia. Tým, že opíše viaceré role, v ktorých vo svojom živote 
vystupuje, budú mať ostatní možnosť spoznať aj také stránky jeho osobnosti, 
ktoré sú možno zvyčajne pred nimi skryté. 

Váš život je ako hra o niekoľkých dejstvách. Niektoré postavy, ktoré v nej 
vystupujú, majú malé úlohy, iné oveľa väčšie. Niektorí sú darebáci a iní sú 
dobrí. Ale všetci sú potrební; inak by neboli v hre. Prijmi ich všetkých a prejdi 
na ďalšie dejstvo. 

                                                       -  Wayne Dyer 
Priebeh aktivity: 
Na tabuľu nakreslite rozvrh celého týždňa vrátane ranných hodín pred školou, 
hodín po škole a pridajte aj večerné hodiny. Nevynechajte ani víkend, či prí-
padné sviatky, alebo prázdniny. Prečítajte citát od Wayna Dyera. Požiadajte 
žiakov, aby napísali každú rolu, v ktorej sa počas dňa nachádzajú, na samostat-
ný lepiaci papierik (na každý papierik vpravo dole nech uvedú svoje meno). 
Následne každý žiak nalepí svoje papieriky na správne miesta do rozvrhu na 
tabuli. Zoskupte podobné role a jeden dobrovoľník nech začne diskusiu o ľu-
bovoľnej role, ktorá je na tabuli, napríklad takto: „Ako opatrovateľ svojho mlad-
šieho brata musím...“. 
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Zvyčajne žiaci zaplnia celý rozvrh papierikmi a otvorene rozprávajú o mno-
hých roliach, ktoré v živote zastávajú. Dobrým spôsobom, ako túto aktivitu 
uzavrieť, je povedať niečo v tomto duchu: „Ako vidíte, je veľa rolí, v ktorých 
v živote vystupujete. Dnes sme sa dozvedeli o každom niečo nové. Napríklad, 
keď sa zajtra ráno stretnete v šatni, s <doplňte meno žiaka>, môžete sa ho 
spýtať na jeho ranný hokejový tréning.“ 

4. Hodnotová reflexia, transfer – prepojenie so životom 
V ktorej role sa najlepšie cítite? V ktorej by ste sa chceli ocitnúť? 
Tieto metodické námety predkladáme za účelom ucelenejšieho pohľadu na 
prístupy aplikované pri výučbe etickej výchovy. Veríme, že náš návrh súboru 
metodických aktivít pomôže zvýšiť úroveň kvality prípravy učiteľa s pozitív-
nym dosahom na jeho profesionalitu.  
Predkladanými aktivitami sme chceli zatraktívniť vyučovanie etickej výchovy a 
zároveň posilniť vnútornú motiváciu učiteľa tak, aby pomocou kvalitnej prí-
pravy dokázal spraviť hodiny etickej výchovy pestrejšie a zaujímavejšie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

Záver 
 

Prezentovaná vysokoškolská učebnica približuje opodstatnenosť etickej vý-
chovy v súčasnom vzdelávacom systéme. Otvára pohľady na existenciálnu podobu 
života človeka v etickom, pedagogickom a psychologickom prieniku. Človek je by-
tosť, ktorá je komplexná, je zaujímavá, úžasná, ale aj problematická z hľadiska 
racionality a emocionality. Podstatná časť publikácie je zameraná na emocionálnu 
inteligenciu. Denno-denne zažívame širokú škálu emócií. Ale nie je to len o nich. Tak 
ako je naše telo dokonalé a funkčné aj s tou najmenšou bunkou, ani emocionálna 
inteligencia sa nezaobíde bez spolupráce ostatných zložiek. Na uvedomovanie si 
našej emocionality potrebujeme aj racionalitu. Potrebujeme aj akademické zruč-
nosti a aj primeranú slovnú zásobu. Existuje rozdiel medzi stresom z práce, obava-
mi z nášho zlyhania v práci či nedostatočnej sebarealizácie. Pocity môžeme inter-
pretovať pred sebou alebo pred svetom prostredníctvom uvážených slov. Pomeno-
vaním príčiny sa ňou môžeme zaoberať. Je dôležité vedieť čo najkonkrétnejšie, čo 
nám prekáža alebo nás teší. Emócie, zvlášť také, ktorými sa zaoberáme vo svojom 
vnútri či navonok dlhšie, sa vytvárajú k veciam, udalostiam a podobne, na ktorých 
nám záleží. To znamená, že ak pociťujeme nepríjemné a ťaživé emócie, s ktorými si 
nevieme rady, zároveň nám ukazujú smer a informáciu o našom živote, pretože 
emocionálne reagujeme na niečo, na čom nám záleží, čo má pre nás zmysel. 
A preto by sme nepríjemné pocity nemali ignorovať, odsúvať, ale cez sebapoznanie 
a sebarealizáciu spracovávať. Náročné a pre nás zaťažujúce emócie sú aj cesta, 
ako spoznať vlastné hodnoty a podľa nich nasmerovať svoj život. 

Etika je prítomná všade, kde koexistujú osoby, ktoré spolu komunikujú a par-
ticipujú na formovaní spoločenstva. Tým je aj konkrétne školské spoločenstvo žiakov 
v jednotlivých triedach. Svojím prístupom a používaním vhodných metód by sa mal 
učiteľ etickej výchovy usilovať o to, ako žiakov motivovať a vychovávať „zvnútra“ ako 
slobodné bytosti, ktoré sa dobrovoľne rozhodujú pre dobro a za svoje rozhodnutia 
a konania nesú plnú zodpovednosť. Ako v každodenných kontaktoch medzi dospe-
lými, tak aj pri výchove a vzdelávaní žiakov a študentov, je potrebné účinne komu-
nikovať, hľadať prijateľné riešenia, vedieť prijímať a naopak, aj poskytovať spätnú 
väzbu. Pritom je jasné, že sa od seba líšime a komunikácia nefunguje vždy hladko.  

Aktuálnou výzvou v súčasnosti, aj z pohľadu etickej výchovy, je reforma škol-
stva, ktorej cieľom je premeniť tradičné memorovanie poznatkov a direktívny prístup 
na tvorivo humanistickú výchovu a vzdelávanie s ambíciou formovať osobnosť v mo-
rálnom zmysle s prirodzenou inteligenciou, rozvinutým kritickým myslením, zodpo-
vedným konaním, ale aj empatickým spolucítením a emocionálnou zrelosťou. Za 
kľúčové kompetencie sa tiež považujú komunikačné, personálne a interpersonálne 
schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými 
informačnými technológiami, formovať kvalitnú občiansku spoločnosť. 
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Súčasťou spracovaného textu je poskytnutie poznatkov, námetov a inšpirácií 
pri aplikácii etickej výchovy v praxi. Je vždy však veľký priestor u samotných učite-
ľov pre slobodu bádania a špecifický štýl odovzdávania poznatkov. Treba podotknúť, 
že ani pedagógovia niekedy nemajú celkom jasnú a v praxi dobre aplikovateľnú 
vlastnú pedagogickú teóriu. Daný stav väčšinou vnímajú ako niečo, čo je zadefino-
vané kurikulárnymi dokumentmi a svoju pozíciu vidia len na úrovni ich vykonávate-
ľov a nie tvorcov. Často sa stáva, že nedokážu komplexne vnímať komplikované 
súvislosti medzi pedagogickou teóriou a jej možným vplyvom na zvyšovanie efek-
tívnosti vlastného pedagogického úsilia. Efektívne vzdelávanie umožňuje každému 
človeku kontinuálne budovať vlastnú identitu, na základe ktorej zaujme vlastnú 
dôležitú rolu v živote spoločnosti. 

Prínosom publikácie je prezentovaná metodika a koncepcia etickej výchovy, 
zameranie na osobnosť pedagógov, ktorí vyučujú etickú výchovu. Učiteľ či vycho-
vávateľ sú hlavnými a rozhodujúcimi faktormi procesu humanizácie výchovno-
vzdelávacieho procesu. Oni sú realizátormi i nositeľmi všetkých zmien, od nich 
závisí, aký postoj zaujmú. Základnou myšlienkou moderných koncepcií vzdelávania 
je viesť žiaka k samostatnosti v riešení úloh a k tímovej práci pri získavaní a použí-
vaní nových poznatkov, od pasívneho prijímania informácií k aktívnemu objavova-
niu. Najcennejšou súčasťou vzdelávania už nie je znalosť faktov, ale schopnosť 
efektívne pracovať s informáciami. Žiak sa má naučiť získať nové informácie, overo-
vať ich, spracovávať a formulovať poznatok. Úlohou učiteľa je obohatiť klasické 
vyučovanie o inovatívne metódy vyučovania a zavádzať moderné koncepcie vyu-
čovania, čím sa vyučovanie stane pre žiakov zaujímavým a motivujúcim.  
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Vysokoškolská učebnica má aktuálne zameranie na humanizáciu výchovy
a vzdelávania prostredníctvom etickej výchovy. V publikácii sú spracované 
teoretické východiská a súvislosti etickej výchovy s dôrazom na rozvíjanie 
emocionálnej inteligencie. Ide o využitie možností formovania osobnosti
v kontexte sociálnej inteligencie, ktorá je dôležitou súčasťou výchovno- 
vzdelávacieho modelu etickej výchovy. V texte je zároveň prítomná aj 
odborná didakticko-metodická línia prepojená s pedagogickou praxou. 
Kultivovaná podoba spracovaného textu reflektuje na vybrané aspekty 
etickej výchovy.

Doc. Gabriela Jonášková, CSc.

Publikace je výstupem dlouholeté pedagogické a vědecko-výzkumné práce 
autorského kolektivu, který se zabývá náročnou problematikou modelování 
teoretických i praktických oblastí etické výchovy. Text odpovídá na potřebu 
prohlubovat teoretické základy etické výchovy a zároveň přinášet konkrétní 
příklady metodických postupů a příkladů využitelných v praxi. Právě podíl 
praktické složky a vytvoření ucelené koncepce výuky etické výchovy zhmot- 
ňuje jinak často zdánlivě abstraktní modely etické výuky a dokazuje její 
životnost i potřebnost v praxi.

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
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