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Abstract: 

This study addresses the possibilities for the application of learning styles defined by 
Honey and Mumford (activist, reflector, theorist and pragmatist) in preparation and 
implementation of training programs. Examples from activities for individual learning 
styles are based on a model combining these learning styles and Kolb´s learning cycle 
(Goffield et al., 2004). Each learning style can be allocated to one phase of the learning 
cycle (active experiencing – activist, reflective observation – reflector, concluding – 
theorist, active experimentation - pragmatist). This combined model makes it possible 
to approach each participant with a style which fits the information processing of his/her 
learning style. 

Key words:  

learning styles, training programs 

 

Úvod 

Jednou zo súčastí práce školského psychológa ako odborného zamestnanca školy je  
okrem identifikačno -diagnostickej činnosti, intervenčnej činnosti aj činnosť preventívna.  
Preventívna činnosť sa zameriava buď na predchádzanie nežiaducich javov a ťažkostí, 
alebo je zameraná v súvislosti s rozvojom pozitívnej psychológie na podporu a rozvoj 
žiaduceho správania a jeho zdrojov. Jednou z foriem  preventívnej činnosti je 
uskutočňovanie sociálno-psychologických výcvikov za účelom  zvyšovania sociálnych 
kompetencií účastníkov školského systému.   

Pri navrhovaní aktivít v rámci sociálno-psychologického výcviku je efektívne  využívať 
špeciálne psychologické poznatky a metódy s ponukou pedagogických vied. Ukážkou 
takéhoto spojenectva je prepojenie teórie učebných štýlov Honeyho a Mumforda 
s Kolbovým  cyklom experienciálneho učenia. 

Učebné štýly 

Učebné štýly predstavujú premostenie osobnostných, poznávacích a výkonových 
zložiek človeka, súbor  postupov, ktoré človek uprednostňuje pri učení v určitom 
období. Väčšinou pracujú na nevedomej úrovni, človek ich vníma ako bežné postupy 
učenia, na ktoré si zvykol, vyhovujú mu, ideálne je, ak sú pre neho v danom období 
efektívne. Mareš (2013) popisuje učebné štýly ako jemné prejavy individuality človeka 
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jedinečné svojou orientovanosťou, motivovanosťou, štruktúrou, postupnosťou, hĺbkou, 
prepracovanosťou a flexibilitou. Štýl učenia jedinca vieme identifikovať prostredníctvom 
činností opakujúcich sa v mnohých učebných situáciách, v dlhšom časovom období, 
v rôznom obsahovom a sociálnom kontexte učenia. Človek ich využíva vo väčšine 
situácií pedagogického typu, sú menej závislé na obsahovej stránke učenia (Mareš, 
2013). Majú charakter metastratégií, stratégií vyššieho rádu, ktoré zoskupujú a riadia 
aktivity nižšieho rádu, ktorými sú špecifické  učebné stratégie.  
Učebný štýl sa často krát zamieňa s pojmom kognitívny štýl, ktorý predstavuje 
preferenciu človeka pri vnímaní, spracovávaní informácií a následnom rozhodovaní 
Kognitívny štýl je vrodený a len ťažko sa dokáže meniť (Rovňáková, 2015, Ruisel, 
2004).  Kognitívne štýly ovplyvňujú vnímanie, pozornosť, zameranosť správania na cieľ, 
presvedčenia, hodnoty, emócie i pocity. Ruisel (2004) uvádza podrobný prehľad 
kognitívnych štýlov a ich využitia v praxi psychológa, pričom sa počet kognitívnych 
štýlov v psychologickej literatúre permanentne dopĺňa.  
Rozlíšenie medzi kognitívnym a učebným štýlom uvádza J. Mareš (1998). Podľa neho 
sú kognitívne štýly prevažne vrodené a spontánne, kým učebné štýly sa získavajú 
v priebehu života, sú spočiatku spontánne, ale neskôr vedomé. Kognitívne štýly sa dajú 
ťažko ovplyvniť, kým ovplyvniteľnosť učebných štýlov je možná. Kým kognitívne štýly 
sa len minimálne viažu na obsah, učebné štýly majú väčšiu viazanosť na obsah. 
Kognitívne štýly možno diagnostikovať psychodiagnostickými testami  a analýzou 
produktov činností.  Učebné štýly môžeme zisťovať priamymi a nepriamymi spôsobmi 
(Mareš 2013). Medzi priame metódy zaraďuje napr. pozorovanie žiaka v procese 
učenia, v prirodzených podmienkach. Preferenciu učebného štýlu môžeme zistiť aj 
nepriamo a to kvalitatívne, napríklad analýzou produktov žiaka, analýzou portfólia 
žiakov, rozhovorom so žiakom, či učiteľom ale aj projektívnymi technikami 
a dynamickou kresbou. Okrem toho učebný štýl môžeme zistiť aj kvantitatívne, 
napríklad dotazníkmi alebo posudzovacími škálami.  
Porozumenie učebného štýlu môžeme získať obrazom modelu Curryovej ( Sollárová 
2004). Model popisuje učebný štýl v troch vrstvách. Vrchná vrstva („preferencia 
inštrukcie“) je pozorovateľný učebný štýl, ktorý sa dá ľahko ovplyvniť. Druhá vrstva 
(„štýl spracovávania informácií“) je  stabilnejšia, ale dá sa meniť učebnými stratégiami. 
Vnútorná vrstva („kognitívny osobnostný štýl“) nie je meniteľný vo vzťahu s prostredím 
a predstavuje relatívne stálu, konzistentnú osobnostnú charakteristiku, charakteristickú 
transverzálnosťou (prestupupovaním rôznych úrovní) so značnou integritou 
(prepojením mnohých úrovní psychiky). 
V priebehu života učebné štýly človek  mení, zdokonaľuje a rozširuje pod vplyvom 
pôsobenia vonkajších a vnútorných faktorov: prístupu k učeniu, motivácie, študijných 
cieľov a výsledkov, autoregulačných mechanizmov, osobitostí sociálno – kultúrneho 
prostredia. Vo veku 0 až 15 rokov je človek vo fáze získavania poznatkov o štýloch 
učenia, vo veku 16 – 40 rokov dochádza k špecializácii učebných štýlov a od 40 rokov 
dochádza k aktivizácii všetkých učebných štýlov (Mareš, 2013). Čím je jedinec starší, 
tým sú jeho učebné štýly zložitejšie, s lepším porozumením seba a i sveta. Podobne 
uprednostňovanie niektorých štýlov učenia žiakov základných a stredných škôl v 
rôznych vekových obdobiach, zmenu ich hĺbky a intenzity v čase, potvrdil výskumne 
Sollar (2004). 

Mareš (2013) uvádza možné delenie učebných štýlov napr. podľa dominancie hemisfér, 
podľa motivácie a zámeru (povrchový a hĺbkový), na báze zmyslového vnímania, podľa 
prevažujúcich druhov inteligencie. 
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Učebné štýly podľa Honeya a Mumforda 

„Honey and Mumford learning styles“ vytvorili autori v roku 1986. Hovoria 
o aktivivátoroch, reflektoroch, teoretikoch a pragmatikoch. 
Aktivátora (Rovňáková, 2015) popisujú ako človeka, ktorý rád zažíva priamu aktivitu, t.j. 
vyhľadáva nové výzvy a skúsenosti,  je rád v centre diania. Menej ho zaujíma 
zavádzanie vecí do širšieho kontextu, primárne sa zaujíma o prítomnosť.  Ruisel (2004) 
aktivátora vníma ako preferujúceho formy zážitkového učenia ako napr. manipuláciu 
s predmetmi, uprednostňuje interaktívne metódy, hry, modelové situácie, inscenačné 
metódy, brainstorming, súťaže, problémové úlohy. Uprednostňuje kooperáciu 
s ostatnými, ktorá na ho emocionálne podnecuje a podporuje proces učenia sa 
(Rovňaková, 2015). Je otvorený, chápavý a neskeptický. Naplno sa zapája do nových 
skúseností. Po vyprchaní vzrušenia z jednej akcie sa okamžite pustí do inej 
(Šomodlíková, 2015). Silnými stránkami aktivátora je flexibilita, pripravenosť konať, 
optimizmus. Na druhej strane mnohokrát zbytočne riskuje, nie je veľmi vytrvalý, veci 
nezvykne dotiahnuť do konca a má tendenciu k impulzívnemu správaniu.  
Reflektora (Rovňaková, 2015) je možné charakterizovať ako kvalitného  poslucháča 
a pozorovateľa. Je rozvážny. Vo svojom starostlivom prístupe je pripravený veľa 
študovať a učiť sa, svoje pozorovanie hodnotí z rôznych uhlov pohľadov. Nové 
informácie získava priamou skúsenosťou, ale kým sa rozhodne, siahne aj po ďalších 
zdrojoch, svoje rozhodnutia si dobre premyslí. Dokáže sa učiť aj zo skúsenosti iných. 
Dôležité je pre neho získavanie informácií, skúmanie podstaty veci a reflexia. Má rád 
vlastné tempo. Ak nemá dostatok času a chýba mu dôkladná príprava, jeho výsledky sú 
horšie (Rovňaková, 2015). Pri rozhodnutiach zvažuje možné dôsledky. Zvyčajne 
reflektor  nie je  veľmi aktívny, vytvára okolo seba pokojnú a tolerantnú atmosféru, ktorá 
však môže pôsobiť neosobne. Baví ho pozorovanie, čítanie, samoštúdium, diskusie 
v malých skupinách. Medzi jeho silné stránky patrí to, že je precízny, metodický, 
zameraný na počúvaní iných. Medzi jeho negatíva  patrí neasetrivita a zvýšená 
opatrnosť. 
Teoretici preferujú objektivitu a logiku, zmyslupnosť, pozornosť venujú detailom, bývajú 
perfekcionistami.  Využívajú teórie, modely, princípy, analýzu, syntézu, sústreďujú sa 
na systematické dôsledné skúmanie problému. Získané informácie transformujú do 
logických a komplexných teórií. Pri učení uprednostňujú výklad, pojmové učenie, 
metódy samostatnej práce. Negatívne na nich pôsobí prostredie, v ktorom sa 
zdôrazňujú city a emócie. Radi pracujú s jedincami, ktorí majú podobný učebný štýl 
(Rovňaková, 2015). Medzi metódy, ktoré preferuje teoretik patria prednášky, tvorba 
štatistík, modelov a prioritne samostatné cvičenia. Silnými stránkami teoretika sú 
logickosť, objektívnosť, disciplinovanosť a racionálnosť. Medzi jeho slabé stránky patrí 
až prílišná systematickosť, netolerancia voči subjektivite a intuícii, nízka miera 
tolerancie voči neistote, nejednoznačnosti. 
Pragmatik  (Rovňaková, 2015) je praktický, rád experimentuje,  rád a rýchlo rieši 
problémy. praktické úlohy. Neprikladá veľký význam teoretickým východiskám. Dôraz 
kladie na praktické experimentovanie, plánovanie praktických krokov a vyvodenie 
záverov pre praktické použitie (Rovňaková, 2015. Obľubuje workshopy, projekty, 
prípadové štúdie, videá, diskusie o problémoch v malých skupinách. Je  praktický, 
realistický a technicky orientovaný. Slabou stránkou pragmatika je jeho orientovanosť 
viac na problémy než na ľudí,  nerozhodnosť, menšia trpezlivosť, nezaujímajú ho 
teoretické východiská.  
Odborní pracovníci majú možnosť cielene ovplyvňovať učebné štýly v prípade, ak žiak 
používa nefunkčný štýl učenia, ktorý vedie k nedokonalému učeniu a nedostatočným 
výsledkom, resp. používa  štýl učenia, ktorý nestačí na nové požiadavky. V prípade 
vyhraneného učebného štýlu žiaka ho  môžeme rozvíjať a posilňovať ho, ale zároveň 
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sa musíme snažiť o čiastočné rozvíjanie aj iných učebných štýlov. Výskumy učebných 
štýlov sú realizované  so zameraním na ich súvislosti so školskou úspešnosťou, 
účinnosťou a efektivitou učebného procesu. Vo výskume Foglovej (2017) žiaci 
s preferenciou hĺbkového učebného štýlu  dosahovali lepšie študijné výsledky 
reprezentujúce heteronómne hodnotenie známkou učiteľmi, sami seba vnímali ako 
úspešných v smere nadobudnutých vedomostí a zručností, disponovali  vysokou 
vnútornou motiváciou a vyšším vynaloženým výkonom v škole. Autorky Sollárová a 
Popelková (2004) upozorňujú na prepojenie učebných štýlov a osobnostných 
predpokladov (napr. extravertovaní jedinci, v porovnaní s intravertovanými, viac 
inklinujú k aktívnemu učebnému štýlu). Čím viac žiak, či študent rozumie spôsobu ako 
sa učiť, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa z neho stane nezávislý, zodpovedný a 
sebavedomý žiak, či študent (Kaliská, 2013). Využitie poznatkov o učebnom štýle žiaka 
pri ich aplikácii vo vyučovacom procese uvádza Kulík (2013), Lemešová (2017) pri 
vytváraní aktivít prevenčnej činnosti v rámci práce školského psychológa, Šoltésová 
(2012) pri rozvoji kompetencií sociálnych pracovníkov.  
 
Poznanie učebných štýlov podľa Honeyho a Mumforda sa preukázalo ako významné aj 
pri tvorbe aktivít v rámci experienciálneho učenia. Poukázali na prepojenie medzi 
Kolbovým cyklom zážitkového učenia  a učebnými štýlmi (Hanuš, Chytilová, 2009, 
Goffield et al., 2004). K jednotlivým etapám cyklu učenia priraďujú vždy jeden z 
učebných štýlov, pričom štyri stavy uceleného cyklu skúsenostného učenia predstavujú 
štyri spôsoby spracovávania informácií: prežívanie, vnímanie, myslenie a konanie. Za 
každým z nich stojí zodpovedajúci štýl učenia.  
Prvú úroveň Kolbovho modelu experienciálneho učenia tvorí získavanie „konkrétnych 
skúseností“. Túto úroveň preferujú aktivisti. Druhú úroveň tvorí obhliadnutie 
sa/pozorovanie, reflexia k danej úlohe. Túto úroveň uprednostňujú reflektori. Tretia 
úroveň predstavuje zovšeobecnenie/predstava/koncepcia, v tejto úrovni sa vedia 
realizovať teoretici. Posledná úroveň, charakterizovaná ako „testovanie, aplikácia 
v novej situácii“ je najbližšia a najviac preferovaná pragmatikmi. Napr. pri téme 
konfliktov by prvý krok spočíval v nájdení čo najväčieho počtu riešení konfliktnej 
situácie (aktivista), diskusia o dôsledkoch jednotlivých riešení by mohla zaujať 
reflektora, teoretik by mohol definovať spôsoby a stratégie zvládania konfliktných 
situácií a pragmatik by sa snažil využiť a prepojiť poznatky získané výcvikom so 
situáciami reálneho života.  

V prípade sociálno-psychologických výcvikov je z hľadiska efektivity a účinnosti výcviku 
vhodná autodiagnostika učebného štýlu facilitátora výcviku. Poznanie učebného štýlu 
facilitátora je vhodné z hľadiska nepreferencie vlastného učebného štýlu pri príprave 
výcviku, ako aj z hľadiska korektného  hodnotenia, resp. spätných väzieb smerom 
k účastníkom. Výhodným je poznanie učebných štýlov žiakov, s ktorým budeme 
spolupracovať. 

Záver 

Učebné štýly a využitie poznatkov a informácií o nich je tradičnou doménou práce 
psychológa v školskom prostredí. Okrem klasickej aplikácie a využitia poznatkov 
o učebných štýloch v oblasti učenia a jeho úspešnosti sa ponúka jeho iné možné 
využitie. Poznatky a námety prepojenia učebných štýlov  s procesom zážitkového 
učenia pri príprave a realizácii sociálno-psychologických výcvikov umožní odborným 
pracovníkom  venovať pozornosť každej z fáz cyklu experienciálneho učenia. Umožní 
zvýšiť účinnosť, efektivitu výcviku pri rešpektovaní individuality facilitátora a účastníkov. 
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