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Abstract:  

The aim of the paper is to present the influence of an outdoor experiential learning 
programme on changes in the level of interpersonal relationships in adolescents. The 
experimental factor was a designed experiential learning programme consisting of a 
long-term 8-week programme and an intensive 5-day programme. An important feature 
of the research was the inclusion of co-educated physical education and sports classes 
in the programme. The main research method was a two-group pedagogical 
experiment with two manipulating stimuli. The research proved the suitability of 
experiential games implementation into physical education and sports classes. It 
showed that a more effective influence on the research groups´ development was 
achieved in the 5-day intensive programme. Therefore we support a use of intensive 
programmes in experiential personal development courses. We have not experienced 
any significant issues with co-educated classes and we see them as a possible 
alternative of physical education and sport classes. 
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Úvod  

Aj keď si to v dnešnej komerčnej, konzumnej, médiami a sociálnymi sieťami 
ovplyvnenej dobe dostatku, kedy nám nič materiálne nechýba, možno neuvedomujeme 
a nevnímame, je práve vzdelanie jedným z najväčších bohatstiev, ktoré človek môže 
pre svoj život získať. Od toho, v akom kvalitnom prostredí sa bude pohybovať, akí 
učitelia ho budú učiť a akými ľuďmi bude obklopený, bude značne závisieť jeho ďalší 
rozvoj, smerovanie, profesionálne i osobné uplatnenie v živote. Avšak napriek tomu, že 
žijeme v treťom tisícročí, učíme naše deti stále metódami, ktoré sa uplatňovali v čase 
vzniku moderného školstva, počas priemyselnej revolúcie v 19. storočí, a slúžili účelu 



134 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

vzdelávania, ktorý už dnes nie je aktuálny. Aj keď sú tieto fakty dobre známe, realita 
našich škôl, súčasné školské systémy a predovšetkým ľudia zodpovední za ich 
ovplyvňovanie akoby tieto tvrdenia nebrali do úvahy. Väčšina našich škôl stále využíva 
formálne, frontálne metódy vyučovania i rozloženia pracovného prostredia triedy, 
žiakov hodnotíme najmä za ich individuálne výkony, spôsob hodnotenia je vhodný skôr 
pre štatistiku, než ako pomoc v osobnostnom rozvoji. Statický, bezfarebný, 
nezaujímavý a nudný svet školy nemôže byť v žiadnom prípade motivujúcim faktorom v 
rýchlom, pestrofarebnom, neustále sa meniacom svete v pohybe, ktorý dnešné deti a 
mladých ľudí obklopuje. Je preto nevyhnutné zmeniť aj pohľad na vzdelávanie. Tejto 
téme sa v súčasnosti venuje čoraz väčšia pozornosť, viac či menej úspešne, a jej 
praktickým vyústením je to, že do popredia sa, aj keď pomalými krokmi, začínajú 
dostávať metódy neformálneho vzdelávania. Postupný návrat a hľadanie „stratenej“ 
prírody sú ich nepopierateľnou súčasťou. Využívaných metód, prístupov, modelov a 
ďalších je mnoho, veľmi často sa však v týchto výchovno-vzdelávacích programoch 
uvádza zážitkové učenie. Dôvod je jednoduchý – stavia na priamej osobnej 
zaangažovanosti a skúsenosti učiaceho sa. Tým dáva učeniu sa neprekonateľný prvok 
– to, čo sám zažil, tomu verí, to si pamätá a z toho bude pri svojich ďalších aktivitách 
vychádzať. Zážitkové vzdelávanie je relatívne novou, resp. znovuobjavenou, no prudko 
sa rozvíjajúcou oblasťou vzdelávania.  

 

Problematika 

Slovné spojenie výrazov – „zážitok“, resp. „zážitkový/á/é“ v kombinácii s „učením“, 
„vyučovaním“, „vzdelávaním“, „pedagogikou“ a ďalšími v rôznom poradí je v súčasnej 
dobe veľmi frekventované. Tento spôsob, druh, metóda či prostriedok učenia, resp. 
nová oblasť pedagogiky, je podrobovaná čoraz väčšiemu záujmu odbornej i laickej 
verejnosti. Podobného názoru Kirchner (2009), podľa ktorého je zážitok v súčasnej 
dobe veľmi populárny a často uvádzaný tak v populárnych ako i v serióznych 
vedeckých prácach. Chápanie týchto pojmov je však veľmi heterogénne a podobne 
podľa Hanuša (2005) ani v zahraničnej literatúre neexistuje v tejto oblasti doposiaľ 
pojmová zhoda a jednotnosť. Každý z autorov akcentuje z celej tejto oblasti a z celého 
výchovného procesu vždy niečo iné. Hovorí sa tu o zážitkovej pedagogike, pedagogike 
zážitku, výchove „prožitkem“ (resp. zážitkom, pozn.), dobrodružnej výchove, 
skúsenostnej výchove, výchove výzvou, programovaní, a pod. Problematika 
zážitkového vzdelávania je na Slovensku relatívne nová a na rozdiel od sveta, ale 
najmä nám najbližšej Českej republiky, nemáme poznatky o tom, že by u nás existovali 
špecifickejšie zdroje zaoberajúce sa výlučne touto témou. Výskum si nekladie za cieľ 
„očistenie“ tejto problematiky, jej jednotlivých pojmov. Neposkytujú to jeho kapacitné ani 
obsahové možnosti. Vyriešenie tohto problému je navyše v súčasnosti a pri stave 
poznania v tejto oblasti nad naše odborné schopnosti a kompetencie. Na túto oblasť sa 
inak, zo svojho špecifického pohľadu, pozerajú pedagógovia, psychológovia, 
sociológovia i praktici využívajúci ju pri svojej každodennej práci. Mal by byť skôr 
akousi exkurziou, voľnou a skrátenou sumarizáciou doterajších poznatkov z tejto 
oblasti, ktorá je značne široká a neustále sa rozvíja. Vychádzame z dostupných zdrojov 
a snažíme sa o jej zakotvenie a rozprúdenie širšej diskusie o tejto problematike, 
smerujúcej k jej väčšiemu uplatneniu a implementácii v rôznych výchovno-vzdelávacích 
programoch a školskom vzdelávacom systéme na Slovensku. 

Na Slovensku nie je táto problematika presne ujasnená ani praktická aplikácia tak 
široko využívaná. Na rozdiel od Českej republiky, kde je spájaná s Prázdninovou 
školou Lipnice, z našich zistení vyplýva, že u nás je často spájaná s novými, netradične 
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a humanisticky orientovanými výchovno-vzdelávacími systémami, predovšetkým v 
nadväznosti na projekt Milénium. Tak ako je toto chápanie značne odlišné v našich 
podmienkach, podobná situácia panuje aj vo svete. V anglosaskej proveniencii sa 
najčastejšie pre nami popisovanú oblasť používajú termíny „experiential education“ a 
„experiential learning“ a v nemecky hovoriacich krajinách „Erlebnispädagogik“ 
(Vážanský,1992). Táto terminológia a pohľad na výchovu a vzdelávanie je nám však 
relatívne vzdialenejšia a to z dôvodu toho, že v týchto zážitkových programoch, 
predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách, sa uplatňujú hlavne expedičné formy 
prežívania v oblastiach prírodného prostredia (Jirásek, 2006), a preto v teoretických 
východiskách ako aj inšpiráciách pre prax siahame predovšetkým po zdrojoch v Českej 
republike, ktorej hlavným rozvojovým nástrojom je hra. V zážitkovom učení je dôležitý 
vlastný aktívny prístup (jednotlivca či skupiny), ich osobná zaangažovanosť a zapojenie 
celej osobnosti do tohto procesu, ktorý zväčša presahuje ich osobnú zónu komfortu. V 
následnej  reflexii, ktorá je jeho neoddeliteľnou a najdôležitejšou súčasťou, dochádza k 
verbalizácii prežitej situácie, ktorej cieľom je zvnútornenie a upevnenie si získaných 
vedomostí a zručností. Zážitok v tomto procese nie je výsledkom a cieľom činnosti, ale 
len prostriedkom k jeho dosiahnutiu. V tomto procese zohráva významnú rolu jeho 
vedúci (učiteľ, inštruktor a pod.), ktorý pôsobí v role facilitátora – nepodáva hotové 
informácie, jeho úlohou je byť akýmsi sprievodcom v procese učenia. 

Na základe uvedených faktov, vychádzajúc zo štúdia odbornej literatúry a osobných 
skúseností je podľa nášho názoru zážitkové učenie druh učenia, v ktorom po presnom 
stanovení výchovno-vzdelávacieho cieľa a z neho vychádzajúcej aktivity dochádza u 
učiaceho sa transformáciou zážitku z aktívne osobne prežitej situácie k nadobudnutiu 
vedomostí a zručností a k zmenám v oblasti postojov a hodnôt. K tomuto smeruje aj 
naša štúdia. 

 

Metodika 

Cieľom výskumu bolo overiť a zistiť vplyv programu zážitkového učenia v prírodnom 
prostredí na zmeny úrovne interpersonálnych vzťahov adolescentov vybraného 
výskumného súboru a hľadať závislosti medzi jednotlivými komponentmi. Výskumné  
súbory tvorilo spolu 65 respondentov dvoch tried 2 ročníka Gymnázia v Lipanoch, okr. 
Sabinov. V experimentálnom súbore VEx bolo 11 respondentov a 22 respondentiek. 
Kontrolný súbor  VKo tvorilo celkovo 11 respondentov a 21 respondentiek.  

Pre náš výskum sme využili dvojskupinový pedagogický experiment s dvomi 
manipulujúcimi podnetmi (Havlíček, 2004). Vo výskume sme pracovali s dvomi 
súbormi, experimentálnym súborom VEx a kontrolným súborom VKo. Vstupné údaje o 
VEx a VKo sme zisťovali sociometrickým pretestom v čase t0. Na experimentálny súbor 
VEx sme v čase Δt1 pôsobili podnetom P1Ex. Na kontrolný súbor VKo v čase Δt1 
nepôsobil žiadnym nami aplikovaný podnet. 

Tento (nulový) podnet označujeme P1Ko=0. Experimentálnym podnetom P1Ex bol 8-
týždňový program zážitkového učenia zameraný na rozvoj interpersonálnych vzťahov 
(Babiar, 2011). Jeho obsahom bol nami navrhnutý program zážitkového učenia v 
prírodnom prostredí, pozostávajúci z rôznorodých hier a aktivít zameraných na rozvoj 
interpersonálnych vzťahov, realizovaných zážitkovou formou (Obr. 1). 
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Obr.1 Ciele jednotlivých aktivít použitých v 8-týždňovom dlhodobom programe P1Ex 

Súpis jednotlivých častí experimentálneho činiteľa z ponuky zážitkových aktivít, ich 
početnosti, frekvencie a opakovaniauvádzame u Babiara (2012). Odozvu 
experimentálneho podnetu P1Ex a nulového podnetu P1Ko=0 sme na obidvoch súboroch 
zisťovali v časovom intervale t1, a to prostredníctvom sociometrického ratingového 
dotazníka SO-RA-D. Následne sme v čase Δt2 pôsobili na obidva výskumné súbory, 
experimentálny súbor VEx a kontrolný súbor VKo,, spoločným podnetom P2Ex, ktorým bol 
5-dňový program zážitkového učenia. P2Ex  pôsobil v druhej etape odohrávajúca sa 
počas Kurzu letných športov podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3. Obsah 
tohto kurzu sme ale upravili podľa potrieb výskumu a využívali sme v ňom rôznorodé 
hry a aktivity zamerané na rozvoj interpersonálnych vzťahov. Odozvu 
experimentálneho podnetu P2Ex sme na obidvoch súboroch zisťovali v 
časovomintervale t2 prostredníctvom sociometrického posttestu. Podmienky meraní 
boli vopred presne stanovené. Výskumnú situáciu (Obr. 2) sme stanovili tak, aby bolo 
možné zistiť zmeny úrovne interpersonálnych vzťahov vplyvom experimentálnych 
podnetov P1 Ex, P1Ko=0 a P2 Ex, ktorými sme pôsobili na experimentálne súbory VEx a 
VKo, v časoch Δt1 a Δt2. Pretože v experimentálnom aj kontrolnom súbore pôsobili 
zároveň aj iné činitele (PI), musíme ich brať do úvahy. 

 

Obr. 2: Schéma výskumnej situácie 

Pri spracovaní a interpretácii výsledkov sme použili kvantitatívne matematicko-
štatistické metódy (F-test, Dvojvýberový t-test – s rovnosťou rozptylov a s nerovnosťou 
rozptylov) a kvalitatívne metódy spracovania a hodnotenia výsledkov porovnávanie, 
analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, abstrakciu, zovšeobecnenie, analógiu a kauzalitu 
(Švec et al.1998). 
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Výsledky  

Ako vyplýva zo štatistických zistení, kombinácia sociometrického testu a testu SORAD 
skresľuje výsledky. V porovnaní celkového experimentálneho programu, teda na 
začiatku 8-týždňového dlhodobého programu a na konci 5-dňového intenzívneho 
programu sme však pracovali s dvomi sociometrickými dotazníkmi a teda v tejto časti 
vyhodnocovania k skresleniu výsledkov nedošlo. Z našich zistení vyplynulo, že vo 
vývoji experimentálneho súboru počas celého experimentálneho programu v porovnaní 
individuálnych pozitívnych a negatívnych indexov nebola potvrdená štatisticky 
významná rozdielnosť. Štatistická významnosť bola potvrdená pri indexe expanzivity, či 
už pozitívnych alebo negatívnych volieb. V prípade indexu expanzivity negatívnych 
volieb išlo o štatisticky významný prírastok 0,111. V prípade indexu expanzivity 
pozitívnych volieb došlo tiež k štatisticky významnému prírastku o 0,161. Túto situáciu 
detailne znázorňuje tabuľka 1. 

Tab. 1 Vývoj experimentálneho súboru počas celého výskumného programu 

 

Pre potreby výskumu sme okrem porovnania stavov potrebovali porovnať 
predovšetkým vývoj obidvoch súborov počas celého programu navzájom. Z našich 
zistení vyplýva, že pri negatívnom sociometrickom indexe bol zaznamenaný prírastok v 
experimentálnom súbore a pokles v kontrolnom súbore. Pri pozitívnom sociometrickom 
indexe bol v kontrolnom súbore zaznamenaný väčší prírastok ako v experimentálnom 
súbore. Pri indexe expanzivity negatívnych volieb bol väčší prírastok zaznamenaný v 
kontrolnom súbore. V prípade indexu expanzivity pozitívnych volieb došlo v kontrolnom 
súbore k väčšiemu prírastku ako v experimentálnom súbore. Túto situáciu detailne 
znázorňuje tabuľka 2. 

Tab. 2 Vzájomné porovnanie vývoja experimentálneho a kontrolného súboru počas 
celého výskumného programu 

 

Z týchto zistení vyplýva, že všetky uvedené zmeny, okrem negatívnych odovzdaných 
volieb, nastali v prospech kontrolného súboru. Štatisticky významná rozdielnosť medzi 
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experimentálnym a kontrolným súborom bola potvrdená vo všetkých sledovaných 
sociometrických indexoch. Táto štatisticky významná rozdielnosť bola potvrdená vždy 
v prospech kontrolného súboru (tabuľka 3). 

Tab. 3 Porovnanie stavu experimentálneho a kontrolného súboru na konci výskumného 
programu 

 

Viac odovzdaných pozitívnych volieb bolo v kontrolnom súbore. Naopak, odovzdaných 
negatívnych volieb bolo viac v experimentálnom súbore. Vyšší výsledný status bol 
zaznamenaný v kontrolnom súbore. V prípade odovzdaných hlasov, či už negatívnych 
alebo pozitívnych, bola hodnota indexu väčšia v kontrolnom súbore, čím môžeme 
konštatovať, že v kontrolnom súbore sa vedeli lepšie ohodnotiť. Z uvedeného vyplýva, 
že v čase ukončenia celého experimentálneho programu bola v kontrolnom súbore 
„priaznivejšia situácia“. 

Na úplné dokreslenie dopadu výskumného programu na výskumné súbory sme použili 
aj ďalšiu štatistickú metódu – zisťovanie rozptylov. Tie sme použili pri porovnaní stavov 
jednotlivých uskutočnených volieb. Porovnávali sme postupne indexy pozitívneho 
sociometrického statusu, negatívneho sociometrického statusu a indexy expanzivity z 
pohľadu pozitívnych a negatívnych volieb a to konkrétne na začiatku (8- týždňovej 
časti) a na konci (5-dňovej časti) programu medzi sledovanými súbormi. Z 
predchádzajúcich zistení vyplýva, že kontrolný súbor bol jednotnejší v prijatých 
negatívnych voľbách na začiatku aj na konci výskumného programu.  

Celkové porovnanie stavov experimentálneho a kontrolného súboru na konci 
výskumného programu prináša tabuľka 4, v ktorej sme súbory porovnali na základe 
skupinových sociometrických indexov. Z nich možno vidieť stavy jednotlivých súborov 
na začiatku a na konci výskumného programu a rozdiely v týchto stavoch, rozdiely 
medzi súbormi navzájom na začiatku a na konci programu a porovnanie, ktorý súbor sa 
na konci programu výraznejšie zlepšil. 
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Tab.4 Porovnanie experimentálneho a kontrolného súboru na konci programu 

 

Vzájomné porovnanie obidvoch skúmaných súborov z predchádzajúcej tabuľky 
potvrdzuje tvrdenie o väčšej ucelenosti kontrolného súboru, ktorý vo väčšine 
sledovaných ukazovateľov dosiahol lepšie výsledky. Experimentálny súbor sa vo 
výstupných meraniach zlepšil oproti vstupným meraniam v 5 ukazovateľoch, zhoršil sa 
v 15 ukazovateľoch a jeho stav sa nezmenil v 6 ukazovateľoch. 

Z pohľadu zlepšenia sa experimentálny súbor zlepšil oproti kontrolnému súboru v 3 
ukazovateľoch, kontrolný súbor sa zlepšil oproti experimentálnemu v 21 ukazovateľoch, 
v 2 ukazovateľoch na tom boli rovnako. 

 

Záver  

Aplikáciou výskumného programu sme sa dopracovali k uvedeným výsledkom. Jeho 
vplyv na zmeny úrovne interpersonálnych vzťahov bol rôznorodý. Následnou analýzou 
sme sa dopracovali k uvedeným výsledkom, z ktorých vyvodzujeme nasledujúce 
závery. Na základe porovnania experimentálneho a kontrolného súboru počas 5-
dňového a 8-týždňového programu sme zistili, že väčší efekt na rozvoj a vyšší prírastok 
interpersonálnych vzťahov mal intenzívny 5 dňový program.  
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Výsledky nám potvrdili, že vplyvom dlhodobého 8-týždňového programu zážitkového 
učenia nastali zmeny v interpersonálnych vzťahoch v prospech experimentálneho 
súboru. Na základe použitia kombinácie sociometrického dotazníka a dotazníka SO-
RA-D sme došli k záverom, že vzájomným porovnaním vývoja experimentálneho a 
kontrolného súboru počas 8-týždňového programu došlo touto  kombináciou k  
skresleniu výsledkov. 

Pri realizácii zážitkových programov odporúčame aplikovať krátkodobé, ale minimálne 
štvordňové intenzívne zážitkové kurzy, nie dlhodobé prerušované programy. Do 
programových aktivít zahrnúť celý kolektív triedy, nikoho nevynímajúc. V prípade 
zdravotných obmedzení prispôsobovať primerane aj program. Programy aplikovať po 
dôkladnej analýze potrieb učiacich sa, prihliadať na ich rôznorodosť, využiť širokú 
paletu programových možností, v ktorej si počas programu každý nájde niečo pre seba. 
Cielene sa zamerať na rozvoj empatie, schopnosti dávať reflexiu a spätnú väzbu, 
rozvíjať sebareflexiu.  

Z pohľadu konkrétneho predmetu telesnej a športovej výchovy je potrebné zaradzovať 
hry realizované zážitkovou formou, buď ako samostatné hry na začiatku hodiny, alebo 
ako samostatné bloky hodín telesnej a športovej výchovy. Využívať tieto aktivity v rámci 
povinných kurzov vychádzajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu (Kurz ochrany 
života a zdravia, Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy, 
Lyžiarske kurzy a pod.) zaradzovať zážitkové aktivity, resp. ich realizovať zážitkovou 
formou. Odporúčame na základe skúseností využívať v praxi tkz. „adaptačné“ kurzy 
určené pre žiakov 1. ročníka stredných škôl, ktorých cieľom je plynulá adaptácia 
jednotlivca na nový systém, kolektív a vytvorenie vhodných interpersonálnych vzťahov.   
V plnej miere, ale so zreteľom na  bezpečnosť využívať variabilitu prírodného prostredia 
a mestského prostredia pri realizácii jednotlivých programov, čím sa zvýši efektivita 
jednotlivých podnetov a zreálnia konkrétne situácie. Pri tvorbe a realizácii jednotlivých 
programov využívať medzipredmetové vzťahy s cieľom rozvíjania osobnostných 
kompetencií, vedomostí a zručností.  
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