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Abstract: 

The paper describes the need to make the work of teachers in Slovakia more effective, 
especially after the recent criticism of the low level literacy skills measured in the PISA 
test. The paper provides information about collaborative teaching mostly based on 
German educational resources. The authors verified how teachers got acknowledged 
about    the cooperative way of teaching by means of a probe survey. The survey also 
attempted to verify how the information about cooperative teaching affected teachers´ 
performance and their further education. The pilot probe based on a sample of 59 
respondents pointed at several shortcomings in the survey method, as well as it 
revealed reserves in teachers´ teaching in real practice, which is well worth of further 
investigation. 
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Úvod  

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD sa od roku 2003 zapojila do 
medzinárodnej štúdie PISA. Ide o  výskum, ktorý skúma tri oblasti funkčnej gramotnosti 
žiakov a to: matematickú, prírodovednú a čitateľskú. Výsledky výkonov slovenských 
žiakov aj  v piatom cykle medzinárodnej štúdie PISA neboli uspokojivé, ukázali mnohé 
rezervy slovenských žiakov. Bolo zistené, že naši 15-roční žiaci majú vedomosti hlavne 
encyklopedické, ale nevedia ich využívať v reálnom živote.  

Podobne ako R. Hrmo, L. Krištoviaková (2008)  i my sme presvedčení, že ak sa zistia 
neuspokojivé výsledky vyučovania a až potom sa začne robiť náprava, býva to 
spravidla už neskoro. Účinnejšie je nedostatkom predchádzať, ako ich dodatočne 
naprávať. Sústrediť sa treba na to, čo môžu učitelia ovplyvniť, a to je kvalita 
vyučovacieho procesu. Každý učiteľ by mal preto poznať najnovšie trendy, inovácie 
z oblasti pedagogiky, didaktiky, psychológie, samozrejme i z obsahu predmetov, ktoré 
vyučuje a tieto inovácie aplikovať vo svojej výučbe. To si samozrejme vyžaduje veľmi 
kvalitnú pregraduálnu prípravu a následné systematické a pravidelné kontinuálne 
vzdelávanie učiteľov, ich ďalší odborný a profesijný rast. Preto sa ďalej zamýšľame 
i nad tým, či analýzy (ne)úspechov  majú smerovať k žiakom len cez čísla, percentá, 
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grafy, alebo je potrebné  zamýšľať i nad inými „rozmermi“ rozvoja  osobnosti žiakov,  
príčinami  ich výsledkov.  

Všetky “merané“  vedomosti žiakov majú  aj svoje ďalšie psychologické charakteristiky. 
Podľa nás je veľmi málo  riešený napr. problém emocionálneho, sociálneho rozmeru  
rozvoja detskej osobnosti. Tieto ciele, priam povinnosti škola má. Z výskumov 
študentov učiteľských aprobácií (Černotová,1995,1998) na FF a FHPV na UPJŠ a  PU 
sa už mnohokrát  potvrdilo, že študenti, žiaľ i učitelia v praxi, si neuvedomujú, že 
informácie, vedomosti (napr. o chemickom zložení vody, či vedomosti o Štúrovcoch)  
majú svoj etický, morálny, vlastenecký, ekologický rozmer, že aj učenie sa 
o temperamentovej typológii má ďalšie, priam svetonázorové kontexty. Študenti 
i frekventanti postgraduálneho štúdia píšuci napr. o modernizácii vyučovania IKT 
zdôvodňujú ich používanie najmä slovníkom technikov. V ich názoroch chýba sociálny, 
emocionálny, morálny  kontext a aplikácia  prijímaných informácií. Využijúc analógiu sa 
opierame o slová P. Gavoru, ktorý už v r. 2003 (s.12-13)  napísal: „S nástupom 
kognitívne orientovanej psychológie  a pedagogiky sa začal klásť pri gramotnosti menší 
dôraz na dekódovanie významov a na reproduktívny a automatizovaný charakter 
činnosti a záujem sa presunul na gramotnosť ako spracovanie textových informácií.“ 

V kontexte prípravy študentov pre učiteľské povolanie  a širokým chápaním slova 
gramotnosť, ako základom pre socializáciu a akulturáciu človeka sa domnievame, že 
nie len v meraní PISA, ale i študentom vysokých škôl  i začínajúcim učiteľom chýba 
predovšetkým ten faktor gramotnosti, t.j. spracovanie textových informácií z 
vysokoškolskej výučby, ktoré sme nazvali výchovné dekódovanie učiva. V predmete  
všeobecná didaktika  majú študenti najväčšie problémy  pri obhajovaní  tzv. afektívnych 
cieľov učiva. Veľké rezervy majú aj pri  zdôvodňovaní výchovných kontextov 
použitých metód  vyučovania. Domnievame sa preto, že v celostnom kontexte 
problémov školstva je nutné uvažovať najmä o „pedagogickej a psychologickej  
gramotnosti“, t.j.  o kompetencii učiteľov, začiatky ktorej sa utvárajú na vysokej škole. 

V súvislosti s témou nášho príspevku: kooperatívne vyučovanie sa zamýšľame nad 
učiteľovou  schopnosťou pracovať aj  metódami tejto koncepcie  vyučovania. Jej 
privilégiom  je hlavne sociálny a etický rozmer rozvoja  žiakov. Povedané slovami  
z oblasti cieľov výchovy charakteru, ide napr. o rozvoj  zodpovednosti, čestnosti, 
spolupráce, tolerancie, empatie, kooperácie, atď. V slovníku humanistickej psychológie 
nachádzame oporu i v myšlienkach Rogersa a jeho pokračovateľov. E. Sollárová (2005, 
s. 18) popisuje napr. názory Bozarth a Brodlyovej, ktorí popisujú viaceré tvrdenia 
o podstate a povahe ľudských bytostí. Medzi  inými  uvádza napr. – podstata človeka je 
v zásade spoločenská; sebaúcta je základnou ľudskou potrebou; ľudské bytosti sú 
v zásade motivované ísť za pravdou, pričom  u poradcu / my dodávame i u učiteľa /  je 
dôležitý zväzok  vo vzťahu k jedincovi, ku skupine, v jej facilitovaní. Uvedomenie si 
týchto vzťahov by nemalo byť v učiteľskom povolaní výnimočné.  

Po našich predchádzajúcich výskumoch (Černotová, 2002)  si dovolíme konštatovať, že  
študenti – budúci učitelia i absolventi učiteľských fakúlt nemajú rozvinuté, 
humanistickou psychológiu zdôrazňované kontexty vyučovania orientovaného na 
žiaka. Nami skúmaní študenti i absolventi - učitelia  vo vysokých percentách  priznávali 
svoju  dobrú odbornú pripravenosť, ale popisovali aj nedostatočné pedagogicko-
psychologické kompetencie. Deficit pociťovali napr. v schopnosti 
abstrahovať, nachádzať výchovný  význam učiva, adekvátne a taktne riešiť konkrétne 
výchovné problémy. Ich  pedagogickú a psychologickú „gramotnosť“ potvrdzovala 



77 

 

 

 

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

 

známka zo štátnej skúšky, ale je to iba fiktívna  výpoveď o schopnostiach, ktoré  
prejavujúc sa v praxi,  sú často nízke. 

V súvislosti s vyššie povedaným sa chceme v našej ďalšej úvahe venovať koncepcii 
vzdelávania, ktorá je v literatúre nazývaná kooperatívne vyučovanie.  Túto koncepciu  
popíšeme v teoretickej rovine a následne priblížime niektoré čiastkové výsledky 
pilotného prieskumu, ktorý sme pre účel tejto konferencie zrealizovali v mesiaci január 
2014 na výskumnej vzorke učiteľov  Prešovského okresu. 

 

Koncepcia kooperatívneho vyučovania 

Kooperatívne učenie a vyučovanie predstavuje koncepciu, ktorej je v posledných 
rokoch po teoretickej ako aj po metodicko-didaktickej stránke venovaná veľká 
pozornosť. 

Treba si ale uvedomiť, že nejde  o modernú – novú koncepciu. Už v 80. rokoch 20. 
storočia S. Kagan (In Hoffmann 2010) spolu so svojimi študentmi, kolegami vyvinul 
stratégie kooperatívneho učenia a vyučovania. Opieral sa  predovšetkým o práce R. 
Johnsona a D. Johnsona, ktorí už v 70. rokoch položili nielen základy kooperatívnych 
metód, ale preukázali aj ich efektívitu v porovaní s tradičným formami a metódami 
vyučovania. Podľa výsledkov viacerých štúdií (Johnson 1981, Sharan 1980, Slavin 
1983, Felder a Brent 1994 a iní) má kooperatívne učenie vo viacerých oblastiach 
mnohé výhody: 

 žiaci dosahujú lepšie výsledky pri osvojovaní si učiva, t.j. vedomostí, ako aj 

rôznych  zručností, 

 zvyšuje sa sebadôvera žiakov a motivácia k učeniu, 

 žiaci sa učia kritickému mysleniu, 

 vytvárajú sa  pozitívne  vzťahy medzi žiakmi, učia sa pracovať v tíme, 

 dochádza k lepšej  integrácii žiakov v multikultúrnych skupinách, k rozvíjaniu 

sociálnych zručností a kompetencií, 

 kooperatívnym vyučovaním sa znižuje úroveň strachu a stresu žiakov, objavuje 

sa menej  disciplinárnych ťažkostí, 

 kooperatívne vyučovanie môže mať silný výchovný – afektívny efekt. 

Aj napriek uvedeným výhodám je kooperatívne vyučovanie (Dann, Diegritz, 
Rosenbusch 1999) v školskej praxi  málo rozšírené. G.L. Huber (1993, In Konrad, 
2012) uvádza, že podiel využívania kooperatívnych metód v nemeckých školách je 7 
%. V iných publikáciách sa čísla pohybujú medzi  4 až 8 %. Príčiny pre zdržanlivosť  pri 
zavádzaní a využívaní metód kooperatívneho vyučovania spočívajú podľa D. Johnsona 
(1985) vo viacerých predsudkoch spájaných s kooperatívnym vyučovaním. S. Sharan 
a Y. Sharan (1976) v súvislosti s kooperatívnym vyučovaním  hovoria o tzv. „mýtoch“, 
ktoré  zabraňujú zavádzaniu kooperatívneho vyučovania do školskej praxi, aj napriek 
tomu, že mnohými výskumami boli  „mýty“  vyvrátené.  
Podľa K. Konrada a S. Traub (2012, s. 45-47) sa koncepcia kooperatívneho vyučovania 
spája najčastejšie s nasledovnými mýtmi: 

1. Mýtus o „ (súťaživo) konkurenčne orientovanom svete“. 

V prospech mýtu sa uvádza: Životné podmienky dospelých sú orientované 
konkurenčne, t.j.  na neustály konkurenčný boj. Škola vhodne nepripraví žiakov na túto 
skutočnosť, pokiaľ im k tomu nevytvorí potrebný priestor a neposkytne možnosti. 
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Proti mýtu:  Pri presnom pozorovaní zistíme, že skoro všetky ľudské aktivity sa  
vykonávajú v spolupráci s ostatnými. Žijeme v hospodárskom systéme, pre ktorý je 
charakteristická deľba práce. Napr. každý zamestnanec vo firme prispieva svojou 
prácou k fungovaniu, úspechu celého celku. Podobne aj rodiny, spoločenstvá spájajú 
spoločné záujmy. V mnohých tímových športoch je predsa spolupráca prirodzenosťou. 

 

2. Mýtus o trestaní  talentovaných žiakov. 

V prospech mýtu sa uvádza: Práca v  skupinách je nevýhodná pre nadaných žiakov. 
Mnohí nadaní žiaci nie sú dostatočne touto prácou podporovaní, pokiaľ musia neustále 
brať  ohľad na slabších žiakov. 

Proti  mýtu: Viaceré štúdie (Johnson, Johnson 1985) preukázali, že výsledky 
nadaných žiakov v práci v skupinách neboli  horšie ako výsledky podobných  žiakov, 
ktorí pracovali samostatne. Naopak, v mnohých prípadoch dosiahli v práci v skupinách 
títo nadaní  žiaci ešte lepšie výsledky.  

3. Mýtus o nespravodlivom hodnotiacom systéme. 

V prospech mýtu sa uvádza: Pri kooperatívnom vyučovaní  sú žiaci hodnotení za 
výsledok práce celej skupiny, čo nie je voči  niektorým žiakom spravodlivé. Je nemožné 
objektívne ohodnotiť prácu jednotlivcov, pretože výsledok práce predkladá skupina. 

Proti mýtu: Ak sa učiteľ podrobne zoznámi s metódami kooperatívneho vyučovania, 
napr. s metódou prestieranie, kontrola s  partnerom a inými metódami zistí, že 
skontrolovať, ohodnotiť prácu jednotlivých členov skupiny nie je problematické. 

4. Mýtus o anonymite. 

V prospech mýtu sa uvádza: Leniví žiaci sa „zvezú na pleciach“ usilovných žiakov. 

Proti mýtu: Tvrdenie, že práca v skupine ponúka priestor pre anonymitu, t.j. v skupine 
pracujú len niektorí žiaci a ostatní sa zvezú, vyvracia samotná podstata, pravidlá,  
postupy pri realizovaní kooperatívneho učenia a vyučovania. 

5. Mýtus o chýbajúcej zrelosti a skúsenostiach. 

V prospech mýtu sa uvádza: V prvých školských rokoch sa práca v skupine 
neodporúča. 

Proti mýtu: Ako tvrdí Murray (1972) práca v skupinách je  úspešná už aj v 1. ročníku 
ZŠ. Varovanie pred prácou v skupinách v nižších ročníkoch ZŠ vyplýva  predovšetkým 
zo snahy navyknúť žiakov na riadiacu rolu učiteľa pri hromadnej organizačnej forme. 

 

Pojem kooperatívne učenie 

Kooperatívne vyučovanie je interpretované vo viacerých rovinách. V domácej, ako aj v 
zahraničnej literatúre sa môžeme stretnúť s protichodnými názormi na kooperatívne 
vyučovanie. Jednu skupinu  názorov predstavujú autori (napr. Maňák,Švec, 2003), ktorí 
spájajú kooperatívne vyučovanie so skupinovým vyučovaním. Podľa týchto autorov 
neexistujú medzi nimi rozdiely. I. Turek (2010, s. 370) uvádza, že v bývalých 
socialistických krajinách bolo známe skupinové vyučovanie, ktoré možno považovať za 
podmnožinu kooperatívneho vyučovania. 
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Odlišný názor na danú problematiku majú autori ako napr. Skalková (2010), Kasíková 
(2011), Petlák (2012), Hoffmann (2010), Konrad, Traub (2012) a iní, ktorí rozdiely 
medzi týmito dvoma koncepciami zdôrazňujú. Domáci, ako aj zahraniční autori 
(Kasíková 2011, Konrad, Traub 2012) sa zhodujú na tom, že práca v skupinách 
nevedie automaticky ku kooperácii (spolupráci) medzi žiakmi. O kooperatívnom učení 
môžeme hovoriť až v tom prípade, ak sú splnené všetky jeho znaky.   

Kooperatívne učenie je založené na predpoklade, že učenie predstavuje prirodzené 
sociálne dianie, pri ktorom účastníci spolu komunikujú a vzájomne sa podporujú. 
(Gerlach, 1994, s. 8)  

Kooperatívne učenie predstavuje podľa K. Konrada a S. Traubovej (2012, s. 5) „formu 
interakcie, pri ktorej si zúčastnené osoby v spoločnej a vzájomnej výmene  osvojujú 
vedomosti a zručnosti.“ 

Autorka C. Hoffmann (2010, s. 10) charakterizuje kooperatívne učenie  ako 
„štrukturovanú prácu v dvojiciach, alebo v skupinách s prvkami pozitívnej závislosti, 
individuálnej zodpovednosti, s procesom sociálneho učenie a reflexie. 

Na základe analýzy vyššie uvedených definícií môžeme konštatovať, že pod 
kooperatívnym učením rozumieme prácu v dvojiciach, alebo v skupinách, ktorá musí 
spĺňať isté kritéria a požiadavky. To, že učiteľ spojí lavice dokopy a nariadi žiakom 
spolupracovať, nevedie automaticky ku kooperácii medzi žiakmi. Namiesto toho sa pri 
tomto spôsobe môžu objaviť disciplinárne ťažkosti, napr. žiaci sa rozprávajú o všetkom 
možnom, ale nie o želanej téme. 

Aký  priebeh  má kooperatívne  učenie? Na čo musí dbať učiteľ, aby bolo kooperatívne 
učenie úspešné? Často sa autori  nezmieňujú o stálych krokoch. Prikláňame sa preto 
k názoru nemeckej autorky  C. Hoffmann (2010, s. 24), podľa ktorej prebieha 
kooperatívne učenie vo všeobecnosti v štyroch základných krokoch: 

1. krok spočíva v samostatnej práci nad úlohou (myslení) žiakov, 

2. krok spočíva vo výmene názorov (práci)o plnení úlohy s partnerom alebo 

v skupine,  

3. krok predstavuje prezentácia výsledkov plnenia úlohy - v pléne,  

4. krokom je reflexia. 

 

Znaky kooperatívneho učenia 

Napriek odlišnému teoretickému zdôrazneniu a praktickému zameraniu existuje medzi 
autormi (Johnson, Johnson a Smith 1991, Felder, Mohr, Dietz a Baker, Ward 1994, 
Kasíková 2011, Petlák 2012 a iní) jednota týkajúca sa hlavných znakov kooperatívneho 
vyučovania.  

Hlavnými znakmi kooperatívneho vyučovania (Hoffmann, 2010, s. 8-10) sú: 

1. štrukturovanie skupinovej práce, t.j. učiteľ musí  žiakom, študentom zadať jasné 
pokyny, úlohy, aby žiaci vedeli ako majú postupovať, pracovať a kto z nich je 
zodpovedný za ktorú úlohu. 

2. zloženie skupiny- pri tvorbe skupín  je potrebné zohľadniť kritéria: 

vedomosti, výkon žiakov, t.j. v skupine by mal byť jeden najlepší, jeden najslabší 
a dvaja priemerní žiaci; 

pôvod žiakov – žiaci s imigrantských rodín by mali byť rovnomerne rozdelení do 
všetkých skupín. 
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pohlavie a charakter (temperament) žiakov. Učiteľ by mal zabezpečiť, aby v skupine 
boli zastúpení nielen žiaci oboch pohlaví, ale aj žiaci s odlišnými povahami.  

vzájomné sociálne vzťahy medzi žiakmi. 

Optimálna skupina by mala pozostávať zo štyroch žiakov, v prípade nepárneho počtu 
žiakov je možné vytvoriť aj trojčlennú skupinu. 

3. pozitívna vzájomná závislosť – členovia skupiny pracujú na spoločnej úlohe, na 
spoločnom cieli. Len spoločne môžu dosiahnuť úspech, t.j. uspejú ako celok alebo 
neuspejú. 

4. priama interakcia (interakcia tvárou v tvár) – blízky vzájomný kontakt žiakov 
v skupine sa zabezpečí napr. sedením v kruhu, delením sa o obmedzené zdroje, ktoré 
majú k dispozícii. 

5. individuálna zodpovednosť – každý žiak je takisto zodpovedný nielen za svoju 
vlastnú úlohu v skupine, ale aj za celkový výsledok skupiny. Kooperatívne úlohy musia 
byť formulované tak, aby ich nebol schopný vyriešiť samostatne jeden člen skupiny. 

6. formovanie sociálnych zručností – žiaci v skupine sa učia navzájom sa 
rešpektovať, vážiť si jeden druhého, napr. prostredníctvom spoločných rozhodnutí. 
V tejto súvislosti sa musia naučiť komunikovať, riešiť, predchádzať konfliktom, 
vybudovať si dôveru a pod. 

7. reflexia skupinovej práce (spätná väzba) – dôležitým krokom kooperatívneho 
učenia je aj priebežná a záverečná reflexia o riešení úlohy. Každý žiak by mal dostať 
spätnú väzbu o svojom výkone, správaní. Rovnako, každý žiak by mal poskytnúť 
učiteľovi spätnú väzbu o použitej metóde. 

  

Metódy kooperatívneho učenia 

Moderné koncepcie vyučovania, vrátane kooperatívneho vyučovania vychádzajú 
z kritiky tradičného spôsobu vyučovania, v ktorom je učiteľ aktívny a žiaci sú pasívni 
prijímatelia informácií. Rozvoj alternatívnych škôl, rôznych koncepcií, v konečnom 
dôsledku rozvoj pedagogických, psychologických a iných vied, priniesol nové 
aktivizujúce metódy. 

V rámci kooperatívneho učenia môže učiteľ využiť širokú paletu  vyučovacích metód. 
Veľmi podrobný popis a prehľad  o jednotlivých kooperatívnych metódach  uvádza vo 
svojich publikáciách napr. nemecká autorka C. Hoffmann (2009, 2010). Nižšie uvedené 
vyučovacie metódy sme zoradili do tabuľky podľa tejto autorky. Učiteľ ich môže využiť 
nezávisle na veku žiakov, obsahu učiva, vyučovaného predmetu.  

Tab. 1: Metódy kooperatívneho učenia a vyučovania 

Názov metódy 
Ohnisko 

hodiny 
Učebné pomôcky Čas 

Náročnosť 
na 
organizáciu 

1-2-všetci M, E, F - 
cca. 5 
min 

- 

1-2-4-všetci M, E, F - 
5-10 
min 

nízka 

Reportér na cestách M, E, F papier, pero 
10-15 
min 

nízka 
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Trojfázové interview M, E, F - 
10-20 
min 

stredná 

Okrúhly stôl po poradí M, E, F - 1-3 min nízka 

Okrúhly stôl s hovoriacim 
perom 

M, E, F pero 2-5 min nízka 

Okrúhly stôl s písacím 
perom 

M, E,F 
pracovný list do 
skupiny, pero 

5-15 
min 

stredná 

Kontrola s partnerom F 
pracovný list pre 
dvojicu 

10-30 
min 

stredná 

Zasielanie úloh F 
najmenej 1 
kartičku pre 
každého žiaka 

45-90 
min 

stredná 

1-2-3-4-My metóda F fólie na meotar 
15-45 
min 

vyššia 

Dvojitý kruh M, E, F - 
5-15 
min 

stredná 

Prestieranie M, E, F pracovný list 
15-45 
min 

stredná 

Skupinové puzzle E, F 
materiály pre 
expertné skupiny 

najmen
ej 45-90 
min 

vyššia 

Zdroj: spracovanie autorov             Vysvetlivky: M – motivácia, E – expozícia, F – fixácia 

Vzhľadom k rozsahu príspevku jednotlivé metódy kooperatívnej práce žiakov 
nebudeme podrobne popisovať. Pre názornosť uvádzame iba popis metódy „Reportér 
na cestách.“ 

Ako uvádza autorka C. Hoffmann (2009, 2010) ide o metódu zameranú predovšetkým 
na širšiu výmenu nápadov, myšlienok, skúseností a riešení medzi žiakmi. Jej výhodou 
sú: zvýšenie motivácie žiakov, zrušenie stereotypov vo vedení hodiny. Autorka 
upozorňuje na časový aspekt. V časti prvé interview môžu žiaci skĺznuť do obyčajného 
„klebetenia“. 

Odporúčané kroky: 

1. krok - samostatná práca - každý žiak napíše svoje myšlienky, nápady, postrehy 
k zadanej téme, resp. úlohe. 

2. krok - práca v dvojici / prvé interview – učiteľ  žiakov „vyšle do sveta“ v role 
reportérov. Postavia sa a nájdu si partnera, ktorý nie je ich spolusediaci, alebo člen 
skupiny. Po nájdení si partnerov vedú reportéri medzi sebou navzájom rozhovor 
(interview) o zadanej téme a  rozhovorov si robia poznámky.  

3. krok - práca v dvojici / druhé (tretie, štvrté ...,) interview – Po dokončení 
rozhovoru si každý reportér nájde nového partnera, s ktorým vedie ďalší rozhovor 
a robí si poznámky. Rozhovory sa budú viesť dovtedy, kým nevyprší učiteľom 
stanovený čas. 

4. krok - práca v skupine – každý reportér v rámci svojej štvorčlennej skupiny 
zreferuje, čo všetko zistil, resp. zažil na svojej ceste.  

5. krok - všetci – každá skupina prezentuje v pléne svoje zistenia, podá zhrnutie. 
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6. krok - reflexia - učiteľ zhodnotí prácu žiakov, správanie, resp. správny priebeh 
rozhovorov,  správny postup pri kladení  otázok  a pod.  

 

Východiská nášho prieskumu  

Ako sme uviedli  vyššie,  idea  využívania kooperatívneho vyučovania v našich školách  
nás inšpirovala k položeniu si viacerých otázok, ktoré sme následne overovali anketou. 
Pilotný prieskum sme realizovali  v mesiaci január 2014. Na základe teoretických 
východísk, zo zverejnených faktov, ako  i  osobných skúseností z práce študentov 
učiteľstva, učiteľov - napr. v kontinuálnom vzdelávaní a študentov  DPŠ na PU  sme si 
položili  základné otázky: 

Majú učitelia kvalitné, alebo iba povrchné vedomosti o kooperatívnom vyučovaní 
(poznajú jeho charakteristické znaky)? 

Aký je zdroj  vedomostí učiteľov  o kooperatívnom vyučovaní (pripravila ich  vysoká 
škola alebo kontinuálne vzdelávanie, získali ich samoštúdiom)? 

Aký je názor učiteľov na obdobie získavania informácií o kooperatívnom vzdelávaní? 
Mali by  učitelia získavať informácie počas pregraduálneho, alebo až v rámci 
postgraduálneho vzdelávania, respektíve len sebavzdelávaním? Kedy získali učitelia 
vedomosti o kooperatívnom vyučovaní? 

Využívajú učitelia v praxi metódy kooperatívneho vyučovania? Aké sú predstavy  
učiteľov o možnosti ich realizácie v predmete, ktorý učia  a ktoré  javy kooperatívneho 
vyučovania  považujú za nevýhody? 

 

Popis výskumnej vzorky 

Anketa bola rozoslaná na dostupné adresy 200 učiteľom v okrese Prešov.  140 z nich 
boli cviční učitelia, o ktorých by sa dalo predpokladať, že ich didaktická spôsobilosť, ich 
vedomosti a ďalšie  pedagogické kompetencie sú na  vysokej  úrovni. Predpokladali 
sme, že v portfóliu nimi využívaných metód sú aj kooperatívne spôsoby výučby. 
Návratnosť ankety bola pomerne nízka, 29,5%. Štruktúru výskumnej vzorky uvádzame  
v tabuľke č. 2. 

Tab. 2: Štruktúra výskumnej vzorky 

Kategória n % 

Pohlavie 
Ženy 41 69 

Muži 18 31 

Cvičný učiteľ 
Áno 23 39 

Nie 36 61 

Prax 

1 – 5 r  10 17 

6 -10 r 17 29 

11 – 15 r 17 29 

16 a viac 15 25 

 

Z pilotného prieskumu uvádzame vybrané závery: 



83 

 

 

 

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

 

Ako vyplýva z tabuľky č. 2, analyzovaný výskumný súbor bol zložený z mužov a žien - 
s prevahou žien, čo zodpovedá javu feminizácie slovenského školstva. 

Ďalej komentujeme  získané odpovede na  vybrané otázky: 

1 Ako posudzujú učitelia kvalitu svojich   vedomostí   o kooperatívnom vyučovaní 
(poznajú jeho  charakteristické znaky? 

Tab. 3: Vedomosti respondentov o kooperatívnom vyučovaní 

Kategória n % 

vedomosti 

žiadne 5 8 

slabé 37 63 

veľmi dobré 17 29 

Tabuľka č. 3 dokumentuje, že 63 % respondentov považuje svoje vedomosti 
o kooperatívnom vyučovaní za  slabé, 29% za veľmi dobré, 8% priznáva, že nemajú 
žiadne vedomosti. Táto skutočnosť je kontraindikovaná zisteniu, že až 77,96 % 
respondentov priznalo, že sú nielen absolventmi vysokoškolského štúdia,  ale aj 
viacerých kurzov kontinuálneho vzdelávania, náplňou ktorého by  mali byť i informácie 
o nových, inovatívnych trendoch vyučovania. 

Jedna z našich otázok smerovala aj ku overeniu konkrétnych vedomostí 
o kooperatívnom vyučovaní – tak, ako sme ich charakterizovali vyššie.  Zisťovali sme 
ich nepriamo tým, že  sme v ankete uviedli niekoľko definícií, z ktorých iba dve 
zodpovedali pedagogicky  správnemu chápaniu.  

Tab. 4: Miera súhlasu respondentov s výrokom A 

Miera súhlasu s výrokom n % 

Ide o štruktúrovanú prácu v 

dvojiciach, alebo v skupinách s 

prvkami pozitívnej závislosti, 

individuálnej zodpovednosti a s 

procesom sociálneho učenia a 

reflexie. 

silne súhlasím 20 34 

súhlasím 31 53 

neviem sa 
rozhodnúť 8 14 

nesúhlasím 0 0 

silne nesúhlasím 0 0 

Tab. 5: Miera súhlasu respondentov s výrokom B 

Miera súhlasu s výrokom n % 

Ide o vyučovanie v skupinách žiakov 

pod vedením učiteľa, pričom dochádza 

ku spolupráci žiakov. 

silne súhlasím 13 22 

súhlasím 28 47 

neviem sa 
rozhodnúť 14 24 

nesúhlasím 3 5 

silne nesúhlasím 1 2 

Odpovede A a B  sme považovali za vystihujúce podstatu kooperatívneho vyučovania. 
Tabuľky č. 4 a 5 dokumentujú, že v 87% v odpovedi A a 69% v odpovedi B bolo 
správnych. Percento výrazne nesprávnych odpovedí bolo minimálne. Početnosť je 
vysoká vzhľadom k priznaným   slabým vedomostiam. Urobili sme výskumnú chybu, 
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alebo si odpovedajúci učitelia navzájom radili? Tento fakt je zaujímavým zistením,  na 
ktorý nás upozornilo  pilotážne meranie. 

Tab. 6. Miera súhlasu respondentov s výrokom C 

Miera súhlasu s výrokom n % 

Kooperatívne vyučovanie je to isté ako 

skupinové vyučovanie. 

 

silne súhlasím 3 5 

súhlasím 19 32 

neviem sa 
rozhodnúť 15 25 

nesúhlasím 19 32 

silne nesúhlasím 3 5 

Podobne, ako vyššie uvedení – teoretici, ktorí sa nezhodujú v názore na skupinové a 
kooperatívne vyučovanie, aj u  našich respondentov sa objavila  polovičná 
nejednotnosť v poňatí kooperatívneho vyučovania. Tento jav dokumentuje tabuľa č. 6. 

Tab. 7: Miera súhlasu respondentov s výrokom D 

Miera súhlasu s výrokom n % 

Kooperatívne vyučovanie je to isté ako 

projektové vyučovanie. 

 

silne súhlasím 5 8 

súhlasím 14 24 

neviem sa 
rozhodnúť 14 24 

nesúhlasím 22 37 

silne nesúhlasím 4 7 

Ako vyplýva z tabuľky č. 7, 44% respondentov správne vyjadrilo nesúhlas s výrokom, 
že kooperatívne vyučovanie je to isté, ako projektové vyučovanie. Výrazné je ale % 
nerozhodných, čo môže byť dokladom priznaných slabých vedomostí o kooperatívnom 
vyučovaní uvedených v tabuľke č.3. 

Tab. 8: Miera súhlasu respondentov s výrokom E 

Miera súhlasu s výrokom n % 

Každá práca na hodine je kooperácia. 

silne súhlasím 8 14 

súhlasím 22 37 

neviem sa 
rozhodnúť 10 17 

nesúhlasím 15 25 

silne nesúhlasím 4 7 

S extrémne neodborným výrokom o tom, že každá práca na vyučovacej hodine je 
kooperácia súhlasilo 51%. Je to paradox, keďže väčšina respondentov v 1. otázke 
vystihla  správne podstatu kooperatívneho vyučovania. Nevieme odhadnúť, nakoľko 
boli odpovede intuitívne, náhodné, alebo odrážali  didaktickú neistotu a nekvalitnú 
teoretickú prípravu respondentov. 

2 V rámci pilotného overovania  nás zaujímal i  zdroj  vedomostí učiteľov 
o kooperatívnom vyučovaní (vysoká škola, kontinuálne vzdelávanie, samoštúdium) 
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a názor učiteľov, v ktorom období svojej učiteľskej kariéry by mali takéto vedomosti 
získavať. 

Tab. 9: Zdroj vedomostí respondentov o kooperatívnom vyučovaní 

Vedomosti získané počas: n % 

štúdia na fakulte 
áno 33 56 

nie 26 44 

kontinuálneho 
vzdelávania 

áno 22 37 

nie 37 63 

sebavzdelávania 
áno 46 78 

nie 13 22 

Ako vyplýva z tabuľky č. 9, percento dokumentujúce získanie vedomostí 
o kooperatívnom vyučovaní  na fakulte je podľa nášho názoru pomerne nízke.  
Vzhľadom k tomu, že ¾ respondentov nemá viac ako 15 rokov praxe, očakávali  sme, 
že ich  už fakulty pripravili v zmysle tejto koncepcie vyučovania. Percento dokazujúce 
význam ďalšieho vzdelávania  je  tiež pomerne nízke. Túto informáciu by si mali 
všimnúť napr. pracovníci MPC. Chvályhodné je ale percento samostatného štúdia – 
sebavzdelávania učiteľov, ktoré je až 78%. Za hlavný zdroj informácií v 
rámci samoštúdia respondenti uviedli internet, na druhom mieste sa umiestnili 
pedagogické  monografie a na treťom mieste boli odborné časopisy a Učiteľské noviny. 

3 V nasledovnom okruhu hodnotíme  predstavu učiteľov o využívaní kooperatívneho 
vyučovania a jeho reálne využívanie. Zaujímalo nás, čo považujú za nevýhody tejto 
práce so žiakmi. 

Tab. 10: Predstava respondentov o využívaní kooperatívnych metód v ich 

predmete 

 n % 

Je kooperatívne vyučovanie 
realizovateľné vo vašom predmete? 

áno 25 42 

nie 4 7 

občas – podľa obsahu 30 51 

Ako vyplýva z tabuľky č. 10, predstava respondentov o možnostiach využívania 
kooperatívnych metód sa priklonila k neutrálnej položke – občas – podľa možností. 
42% respondentov jednoznačne súhlasí s predstavou, že kooperatívne vyučovanie je 
v ich predmete možné realizovať. Len minimum odpovedí odmieta túto variantu 
vyučovania, a to 7%. 

Tab. 11: Využívanie  kooperatívnych metód  respondentmi v ich predmete 

 n % 

Využívate metódy kooperatívneho 
vyučovania vo Vašich hodinách? 

veľmi často 5 8 

často 21 36 

občas 29 49 

nikdy 7 7% 

Predstavu respondentov o kooperatívnom vyučovaní sme chceli porovnať s realitou 
v praxi. Pýtali sme sa na častosť jeho realizácie vo vyučovaní. V porovnaní predstavy 
a skutočnej reality dochádza ku kvantitatívnej zhode v tom, že respondenti sa 
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v najpočetnejšej skupine  priklonili k variantu občas. Na škále veľmi často a často volí 
tieto metódy 44%.  

Tab. 12: Názory respondentov na nevýhody kooperatívnych metód vyučovania 

Nevýhody kooperatívnych metód n % 

časová náročnosť 
áno 44 75 

nie 15 25 

potreba špeciálnych pomôcok 
áno 30 51 

nie 29 41 

nezrelosť žiakov 
áno 31 53 

nie 28 47 

Nevýhody  kooperatívnych metód  sme podľa názorov respondentov  usporiadali podľa 
početnosti. Ako vyplýva z tabuľky č. 12, 75% respondentov považuje za nevýhodu 
kooperatívnych metód  časovú náročnosť, 53% respondentov nezrelosť žiakov pre 
tento spôsob práce a 51% odpovedajúcich za nevýhodu považuje  potrebu špeciálnych 
pomôcok. 

 

Záver 

Modernizácia a skvalitnenie nášho školstva môže mať rôzne podoby. Môže sa 
realizovať zavádzaním IKT, nových osnov a pod. Nič z toho sa nevyužije ak 
nezmeníme učiteľov. Ich zmena sa podľa nášho názoru musí začať v pregraduálnej 
príprave. Počas následnej praxe učiteľov, ktorej súčasťou je i kontinuálne vzdelávanie 
sa rovnako očakáva periodická zmena, zdokonaľovanie zručností, návykov, postojov, 
t.j. kompetencií učiteľa. Tieto konštatovania potvrdila i naša pilotná sonda do oblasti 
využívania kooperatívneho vyučovania, v ktorom sme videli jeden s nástrojov 
modernizácie školskej praxe. V súlade s vyššie povedaným sme teoretickou časťou 
nášho príspevku chceli prispieť k rozšíreniu vedomostí o kooperatívnom vyučovaní. 
Prieskumnou časťou sme chceli orientačne overiť, kedy sa didaktické informácie dostali 
do vedomostnej bázy učiteľov. Poodhalili sme rezervu hlavne v kontinuálnom 
vzdelávaní. Rezervy sme našli aj v konkrétnych výkonoch učiteľov, keďže nadpolovičná 
väčšina z nich kooperatívne metódy využíva iba občas, alebo nikdy.  Súlad názorov 
našich respondentov s vyššie uvádzanými nemeckými autormi sme našli vo 
vyjadreniach, že kooperatívne vyučovanie je časovo veľmi náročné a nie je vhodné pre 
málo zrelých žiakov. Prieskumná sonda na vzorke 59 respondentov nás upozornila na 
viaceré rezervy v technike nášho prieskumu, ale odhalila i  rezervy učiteľov v reálnej 
praxi, ktoré sú hodné ďalšieho skúmania. 
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