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Preface 

This year's fourth issue of the university magazine “Disputationes 

Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok” offers a diverse range 

of studies on relevant pedagogical, humanitarian and social topics. 

Pedagogical sciences are represented by the contributions regarding 

the state educational programs of pre-primary education, puppet therapy in 

connection with the care of people with mental disabilities, distance education 

of younger school-aged students during the corona crisis, and also regarding 

the didactics of foreign languages with the focus on German. 

Presented humanities studies are devoted to the reception of the 

German Democratic Republic literature in “The Encyclopaedia of World 

Writers” from 1987 and to Andrej Cvinček (1880 – 1949) as a priest and 

politician. 

The life challenges of the youth during the COVID-19 in Kyrgyzstan 

and the meaningfulness of the profession of teachers working in special 

primary schools are topics analysed in the journal by contributions from the 

field of social sciences. 

PaedDr. Ján Gera, PhD. 

Translation: doc. Andrey Kraev, CSc. 
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Predhovor 

Štvrté tohtoročné číslo univerzitného časopisu Disputationes Scienti-

ficae Universitatis Catholicae in Ružomberok ponúka pestrú paletu štúdií na 

relevantné pedagogické, humanitné a sociálne témy. 

Pedagogické vedy tu reprezentujú príspevky ohľadom štátnych výchov-

no-vzdelávacích programov predprimárnej edukácie, terapie s bábkou v súvislosti 

so starostlivosťou o človeka s mentálnym postihnutím, dištančného vzdelávania 

žiakov mladšieho školského veku počas koronakrízy a tiež ohľadom didaktiky 

cudzích jazykov so zameraním na nemčinu. 

Prítomné štúdie z oblasti humanitných vied sa venujú recepcii literatúry 

NDR v Encyklopédii spisovateľov sveta z roku 1987 a Andrejovi Cvinčekovi 

(1880 – 1949) ako kňazovi a politikovi. 

Životné výzvy mládeže počas COVID-19 v Kirgizsku a zmysluplnosť 

povolania učiteľov pracujúcich v špeciálnych základných školách sú témy, 

ktoré v časopise analyzujú príspevky z oblasti sociálnych vied. 

PaedDr. Ján Gera, PhD. 
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State Educational Programs of Pre-primary Education 

of the Slovak Republic and Hungary 

Staatliche Bildungsprogramme für die Vorschulerziehung 

in der Slowakischen Republik und Ungarn 

Štátne výchovno-vzdelávacie programy predprimárnej 

edukácie Slovenskej republiky a Maďarska 

Diana Borbélyová, Alexandra Nagyová, 

Katalin Hajduné Holló, Krisztián Józsa, Judit Podráczky 

Abstract 

The education policies of the European Union countries have their own 

specificities and differences. These differences can be seen not only in 

direct educational activities, but also in the legislatively binding curriculum 

documents for pre-primary education. The present study deals specifically 

with the comparison of the State Curriculum for Pre-primary Education 

in Kindergartens 2016 (Slovak Republic) and the National Education 

Programme 2012 (Hungary). 

Keywords: Hungary. Content analysis. Pre-primary education. Slovak 

Republic. State educational programmes. 

Úvodom 

Potreba analýzy štátnych výchovno-vzdelávacích programov 

predprimárnej edukácie Slovenskej republiky a Maďarska pramení zo zistení 

z našej predchádzajúcej výskumnej činnosti (z roku 2021), v rámci ktorej sme 

prostredníctvom diagnostického nástroja DIFER (Kriteriálne orientovaný 

diagnostický systém) zisťovali aktuálnu vývinovú úroveň 4 – 8-ročných 

detí/žiakov Slovenskej republiky a Maďarska. Prekvapivým výsledkom týchto 

meraní je, že na konci predprimárnej edukácie úroveň zručností detí meraných 

diagnostickým nástrojom DIFER Slovensko v porovnaní s deťmi z Maďarska 

zaostáva napriek tomu, že merania v 4. roku života nevykazujú zásadné 

rozdiely medzi dvoma skupinami respondentov. Zručnosti merané testom 

DIFER sú u detí z Maďarska v poslednom ročníku materskej školy výrazne 

rozvinutejšie (Borbélyová et al., 2022).  
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Východiská výskumu 

Vyššie spomenuté testy DIFER boli vytvorené v Maďarsku na 

Univerzite v Szegede. Uvedená univerzita sa venuje tvorbe diagnostických 

nástrojov školskej spôsobilosti detí už viac ako 50 rokov. 

V roku 1970 realizovali empirický výskum, ktorý sa orientoval na 

zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne detí vo vzťahu ku školskej 

pripravenosti. Výskumnú vzorku tvorilo 10 000 respondentov – deti 

predškolského veku a žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ. Na základe 

získaných výskumných výsledkov vypracovali diagnostický nástroj PREFER 

(Nagy, 1980), ktorý obsahoval testy na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne 

zručností 4 – 7-ročných detí v určených oblastiach, ktoré zároveň mohli byť 

využívané aj na zisťovanie školskej zrelosti (Nagy, 1986). Uvedený 

diagnostický nástroj využívali v praxi takmer desať rokov, a následne ho 

revidovali pod názvom DIFER. Najnovšia verzia DIFER testov bola 

zverejnená v roku 2016. 

DIFER umožňuje zistiť aktuálnu vývinovú úroveň 4 – 8-ročných detí  

v siedmich základných oblastiach: grafomotorické zručnosti; fonematické 

uvedomenie; priestorové vzťahy a relácie; počítanie na elementárnej úrovni; 

vyvodenie záveru úsudku na základe skúseností, pochopenie súvislostí 

a sociálne zručnosti. Autori diagnostického nástroja považovali za veľmi 

dôležité zisťovanie aktuálnej vývinovej tendencie v ďalších dvoch oblastiach, 

a to vo vzťahu k mysleniu. Preto tento diagnostický nástroj v roku 2017 

rozšírili o nasledovné subkategórie: pojmové myslenie – systematizácia 

poznatkov a elementárne kombinatorické myslenie. Každá zo zručností je 

významným predpokladom úspešného začiatku povinnej školskej dochádzky 

žiaka.  

Na území Slovenskej republiky nie sú k dispozícii štandardizované 

diagnostické testy zamerané na zistenie aktuálnej vývinovej úrovne 4 –  

8-ročných detí/žiakov, resp. školskej zrelosti pre pedagógov. Z tohto dôvodu 

sa vedeckí pracovníci Univerzity J. Selyeho v Komárne rozhodli adaptovať 

a štandardizovať DIFER testy na Slovensku v rámci projektu KEGA: 

Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie 

aktuálnej vývinovej úrovne 4 – 8-ročných detí, Projekt č. 005UJS-4/2021. 

Počas výskumu boli komparované výsledky slovenských a maďarských detí. 

Merania v 4. roku života dieťaťa nevykazujú zásadné rozdiely, avšak na konci 

predprimárnej edukácie úroveň zručností detí na Slovensku v porovnaní  

s deťmi z Maďarska zaostáva. Na ilustráciu týchto rozdielov uvedieme 

výsledky meraní dvoch oblastí – počítanie na elementárnej úrovni  

a elementárne kombinatorické zručnosti. Obidvoch meraní sa zúčastnilo 1 902 

respondentov – 952 respondentov zo Slovenska a 950 respondentov 

z Maďarska. V oblasti počítania na elementárnej úrovni dosiahli respondenti 

zo Slovenskej republiky v priemere 64 %, kým respondenti z Maďarska 

dosiahli 81 %. Ako môžeme vidieť úspešnosť respondentov z Maďarska 
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v meranej oblasti je o 17 % vyšší ako u respondentov zo Slovenska. Rovnako 

v oblasti elementárnych kombinatorických zručností boli respondenti 

z Maďarska o 14 % úspešnejší ako respondenti zo Slovenska. Priemerná 

úspešnosť v úlohách bola u respondentov z Maďarska na úrovni 58 %, kým 

u respondentov zo Slovenska bola na úrovni  44 %. 

Pri hľadaní vysvetlenia tohto javu sme skúmali najvyššie štátne 

kurikulárne dokumenty Maďarska a Slovenskej republiky. 

Štátne výchovno-vzdelávacie programy 

Štátne výchovno-vzdelávacie programy Slovenskej republiky a Maďar-

ska sú podľa príslušných zákonov – Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní a maďarského zákona s názvom 2011 évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről (voľný preklad: CXC. zákon z roku 2011 o národnom 

regionálnom školstve) hierarchicky najvyššie legislatívne záväzné dokumenty 

vo vzťahu k edukácii detí predškolského veku. 

 V našej štúdii sa zaoberáme štátnymi výchovno-vzdelávacími 

programami predprimárnej edukácie, ktoré v oboch uvedených krajinách 

predstavujú prvú úroveň dvojúrovňového modelu riadenia, a ktoré fungujú 

ako záväzný regulačný predpis rámcového charakteru. 

 Prvou úrovňou dvojúrovňového modelu riadenia materských škôl na 

Slovenku je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie  

v materských školách, ktorý vstúpil do platnosti 1. septembra 2016. Štátny 

vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

(2016) je samostatným dokumentom, ktorý vychádza a rešpektuje princípy 

Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druhú úroveň tohto riadenia 

predstavujú školské vzdelávacie programy, ktoré si vypracovávajú materské 

školy v súlade s platnou legislatívou. 

 V Maďarsku tvorí prvú úroveň dvojúrovňového modelu riadenia 

materských škôl Národný program výchovy v materských školách (363/2012 

(XII.17.) Óvodai nevelés országos alaprogramja), ktorý bol vypracovaný 

v roku 2012 a jeho účinnosť nadobudla platnosť 1. septembra 2013. Ide 

o dokument vo forme Vyhlášky č. 363/2012 Národný program výchovy 

v materských školách, ktorý je dodatkom k vyššie uvedenému zákonu 

o národnom regionálnom školstve. Rovnako ako v prípade Slovenskej 

republiky predstavujú druhú úroveň riadenia miestne výchovné programy, 

konštruované pedagogickým personálom materskej školy v súlade s platnou 

legislatívou. 
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Metodika výskumu 

Predmetom skúmania nášho kvalitatívne ladeného výskumu boli 

systémy predprimárnej edukácie na Slovensku a v Maďarsku, resp. ich totožnosti 

a odlišnosti, zakotvené v legislatívne záväzných kurikulárnych dokumentoch 

uvedených krajín. Aby sa nám podarilo predmet skúmania objasniť, 

reprezentujú náš výskumný súbor kurikulárne dokumenty. Vo vzťahu 

k nášmu výskumu mali tieto dokumenty relevantný význam pri naplnení cieľa 

výskumu, a to určenia zhôd a odlišností v legislatívne záväzných 

kurikulárnych dokumentoch v dvoch krajinách V4 – Slovenskej republiky 

a Maďarska. Kurikulárne dokumenty, s ktorými sme pracovali, sú tzv. hotové 

dokumenty (Gavora, 2015), ktoré vznikli mimo pôsobenia výskumníka, ktorý 

ich iba preberá a ďalej analyzuje. Tieto dokumenty podliehali kvalitatívnej 

obsahovej analýze textu, preto bol ich výber realizovaný nestochastickým 

(Mason, 2018), zámerným výberom podľa vopred určených kritérií, ktoré 

priamo súvisia s predmetom nášho skúmania. Hotovými materiálmi, ktoré 

mali relevantný význam pre naše výskumné potreby, boli: 

 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (2016) Slovenskej republiky (ďalej ŠVP),  

 Národný program výchovy v materských školách (2012) Maďarska 

(ďalej NPV). 

Ako sme už spomenuli, metódou zberu výskumných dát bola 

kvalitatívna obsahová analýza textu. Obsahová analýza textu podrobuje 

analýze komunikát, ktorý predstavuje súbor výskumných dát (Gläzer – Zikuda 

et al. 2020). Výskumník podrobuje text analýze z rôznych hľadísk, pričom 

extrahuje z textu obsah, či už zjavný alebo skrytý (Hendl, 2016). V našom 

konkrétnom výskume sme analyzovali obsah skrytý, pričom pre získanie 

kvalitatívnych dát sme uplatňovali induktívny spôsob obsahovej analýzy textu 

(Silverman, 2015) – postup od textového materiálu k novej teórii. Tejto 

analýze podliehali vyššie uvedené kurikulárne dokumenty, kedy sme vstupný 

text kondenzovali do významových kategórií. Takto získané kvalitatívne dáta 

sme podrobili vyhodnoteniu pomocou otvoreného kódovania textu, kedy sme 

im prideľovali kódy – slovné spojenia podľa ich vnútorných súvislostí. 

Vznikli nám tieto kódy:  

 názov a rozsah štátnych výchovno-vzdelávacích programov,  

 ciele predprimárnej edukácie a profil absolventa, 

 denný poriadok, formy denných činností. 

Následne sme pristúpili k ich interpretácii, v rámci ktorej sme využili 

techniku tzv. vyloženie kariet (Skutil et al., 2011), kedy sme zostavili nový 

text, ktorý objasňuje obsah jednotlivých kódov. Uviedli by sme, že vyššie 

uvedené výskumné kroky sme realizovali pri kurikulárnych dokumentoch 

Slovenskej republiky a Maďarska osobitne. Avšak vzhľadom k splneniu cieľa 
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výskumu sme v závere našej výskumnej práce pristúpili k uplatneniu 

analytickej stratégie konštantnej komparácie (Švaríček, Šeďová, a kol. 2007), 

ktorá nám umožnila vytvoriť novú teóriu v podobe určenia zhôd a odlišností 

v legislatívne záväzných kurikulárnych dokumentoch dvoch krajín V4 – 

Slovenskej republiky a Maďarska. 

Výsledky výskumu a ich interpretácia 

Výskumné zistenia, resp. zhody a odlišnosti v jednotlivých kuriku-

lárnych dokumentoch predprimárnej edukácie Slovenskej republiky a Maďarska 

uvádzame v tabuľke, ktorú prostredníctvom jednotlivých kategórií bližšie 

interpretujeme. 

 

Tabuľka 1: Zhody a rozdiely v štátnych výchovno-vzdelávacích programoch 

Slovenskej republiky a Maďarska 

Kategória 

Názov a rozsah programu 

 ŠVP (SK) NPV (HU) 

Názov akcentuje vzdelávanie akcentuje výchova 

Rozsah 112 strán 11 strán 

Štruktúra 12 kapitol 6 kapitol 

Ciele vzdelávania a profil absolventa 

 ŠVP (SK) NPV (HU) 

Ciele 12 všeobecných cieľov 3 hlavné úlohy 

Očakávané výstupy vytýčené vo forme 

výkonových štandardov 

formulované v podobe 

charakteristiky zručností a 

spôsobilostí 

Profil absolventa kompetenčný profil dieťaťa všeobecná charakteristika 

dieťaťa 

Denný poriadok a formy denných činností 

 ŠVP (SK) NPV (HU) 

Názvy denných činností hry a činnosti podľa voľby 

detí; zdravotné cvičenia; 

vzdelávacia aktivita; pobyt 

vonku; činnosti 

zabezpečujúce správnu 

životosprávu 

hra; báseň, rozprávka; spev, 

hudba a spevácke hry; 

kreslenie, maľo-vanie 

a ručné práce; pohyb; 

aktívne spozná-vanie 

okolitého sveta; činnosti 

pracovného charakteru 

Plánovanie denných 

činností 

viažuce sa na napĺňanie 

výkonových štandardov 

voľnejší spôsob plánovania 

Diagnostické činnosti 

v rámci denného poriadku 

diagnostickú  

funkciu plnia  

evaluačné otázky,  

ich dokumentácia  

nie je povinná 

kladie veľký dôraz  

na diagnostiku 

vývoja detí a na jeho  

povinnú dokumentáciu 
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Názov a rozsah štátnych výchovno-vzdelávacích programov 

Prvý badateľný rozdiel analyzovaných štátnych výchovno-vzdelávacích 

programov predstavuje ich pomenovanie. Názov maďarského NPV 

odzrkadľuje, že stredobodom programu je výchova, kým v názve slovenského 

ŠVP akcentuje vzdelávanie. To, že sa slovenský ŠVP sústreďuje na 

vzdelávanie, sa neodráža len v samotnom názve programu, ale tiež 

v edukačnom obsahu, ktorý stavia do popredia rozvoj kognitívnych funkcií 

detí predškolského veku. V kontexte predškolskej edukácie by sme však 

očakávali, že pojem výchova je rezonujúcim pojmom, ako je to v maďarskom 

NPV, nakoľko práve prostredníctvom výchovného pôsobenia dochádza u detí 

predškolského veku k rozvoju tzv. soft skills (Goleman, 2000).  

 Okrem rozdielov v pomenovaní a tiež obsahu a štruktúre (popísané 

nižšie) je prítomný markantný rozdiel v rozsahu týchto dvoch dokumentov. 

Rozsah slovenského ŠVP je desaťnásobkom maďarského programu, ktorý má 

len 11 strán. Samotný rozsah neoznačujeme ako negatívum kvality 

maďarského NPV, nakoľko ide o rozdielnu filozofiu jeho spracovania. 

Hlavný rozdiel v rozsahu týchto dokumentov zapríčiňuje fakt, že dve tretiny 

112 stranového slovenského ŠVP (2016) tvorí súbor vzdelávacích štandardov 

jednotlivých vzdelávacích oblastí – Jazyk a komunikácia, Matematika a práca 

s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, 

Umenie a kultúra a Zdravie a pohyb. Vzdelávacie štandardy pozostávajú 

z výkonových štandardov, ktoré definujú úroveň vedomostí a zručností, ktoré 

by malo dieťa na konci predprimárneho vzdelávania vedieť a dosiahnuť  

a obsahových štandardov, ktoré vymedzujú minimálny obsah vzdelávania 

(Nagyová, 2020). Ďalej ho tvoria evaluačné otázky, ktoré napomáhajú 

učiteľkám hodnotiť učebný vývoj dieťaťa vo vzťahu k výkonových 

štandardom, pričom Kaščák a Pupala (2016) dodávajú, že evaluačné otázky 

učiteľkám umožňujú kvalitatívne hodnotenie dieťaťa v oblastiach, ktoré 

výkonové štandardy nepokrývajú, ako napr. emocionalita, sociálne vzťahy, 

postoje a iné. Na rozdiel od tohto, maďarský NPV (2012) pre predprimárnu 

edukáciu neobsahuje žiadne vzdelávacie štandardy. 

 Ak sa však vrátime k celkovej štruktúre programov, vidíme, že 

maďarský NPV je rozdelený do 6-tich hlavných kapitol, pričom slovenský 

ŠVP je členený na 12 kapitol. Obsahovo odlišné sú kapitoly, ktoré 

pojednávajú o cieľoch predprimárnej edukácie, o profile absolventa, kapitoly 

súvisiace s formami denných činností, alebo tiež už spomenuté vzdelávacie 

oblasti a vzdelávacie štandardy. V oboch dokumentoch môžeme nájsť tiež 

kapitoly, ktoré sú si obsahovo podobné. Ide o nasledovné kapitoly – 

personálne, materiálno-technické a priestorové podmienky materskej školy, 

zásady výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, usmernenia pre prípravu školských programov materskej školy – 

školských vzdelávacích programov (SK); miestnych výchovných programov 

(HU), pričom v slovenskom ŠVP (2016) je určená jeho presná štruktúra.  
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 Špecifickými sú v maďarskom NPV (2012) kapitoly o profile 
materskej školy a o zásadách a požiadavkách spolupráce materskej školy 
s ďalšími inštitúciami.  

Ciele predprimárnej edukácie a profil absolventa 

V cieľovej dimenzii ukotvenej v jednotlivých výchovno-vzdelávacích 
programoch Slovenskej republiky a Maďarska opäť nachádzame isté štruktu-
rálne rozdiely.  

Slovenský ŠVP definuje všeobecné ciele nasledovne: 

 „zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho 
kontaktu s rovesníkmi i s dospelými, 

 uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, 
školské prostredie, 

 podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, 

 podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, 

 sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie 
školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne 
vzdelávanie, 

 umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, 
priamej skúsenosti a aktívneho bádania, uplatňovať a chrániť práva 
dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi  
s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho 
všetkých detí, 

 identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade 
s týmito potrebami, 

 zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, 

 zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky 
deti, 

 získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania  
v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpe-
čovanie blaha a potrieb detí” (Štátny vzdelávací program pre 
predprimárne vzdelávanie v materských školách, 2016, s. 6). 

Maďarský NPV (2012) uvádza tieto 3 hlavné úlohy predprimárnej edukácie: 

 výchova k zdravému životnému štýlu, 

 emocionálna výchova a socializácia, 

 rozvoj materinského jazyka a intelektu. 

Následne sú tieto 3 úlohy členené na ďalšie podkategórie, o ktorých 
na základe našej analýzy môžeme povedať, že obsahovo korešpondujú so 
všeobecnými cieľmi vymedzenými v slovenskom ŠVP pre predprimárnu 
edukácie, teda apelujú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. 
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 K cieľovej rovine výchovy a vzdelávania v materskej škole môžeme 

tiež zaradiť očakávané výstupy, resp. vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré 

má dieťa na konci predprimárnej edukácie vedieť a dosiahnuť. Tu však 

v jednotlivých programoch môžeme vidieť diametrálne odlišnosti. Vzdelávacie 

štandardy slovenského štátneho vzdelávacieho programu jasne vytyčujú 

výkonové štandardy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, ktoré má dieťa 

dokázať. Oproti tomu Národný program výchovy (2012) Maďarska vo 

svojom obsahu integruje len stručnú kapitolu – Charakteristika dieťaťa na 

konci predškolského veku, ktorá prevažne opisuje zručnosti a schopnosti 

dieťaťa v oblasti zdravého životného štýlu, sociálnych vzťahov, emocionality, 

uplatňovania materinského jazyka a poznatkov o sebe a najbližšom okolí. 

Môžeme konštatovať, že Národný program výchovy (2012) Maďarska dáva 

priestor aj pre inovatívne úsilie a zabezpečuje metodickú voľnosť pre učiteľov 

materských škôl, pričom v prípade slovenského programu jeho rigoróznejšia 

štruktúra naznačuje opak. 

 Istú viazanosť v slovenskom ŠVP (2016) môžeme vidieť aj v popise 

profilu absolventa, ktorý jasne vymedzuje, že dieťa v materskej škole získava 

základy komunikačných kompetencií, matematických kompetencií a kompe-

tencií v oblasti vedy a techniky, digitálnych kompetencií, kompetencií učiť sa, 

riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych a personálnych 

kompetencií, občianskych kompetencií a pracovných kompetencií. Profil 

absolventa v maďarskom NPV (2012) je koncipovaný odlišne, nedefinuje čo 

si má dieťa v materskej škole osvojiť, alebo základmi akých kompetencií má 

disponovať, zameriava sa skôr na opis dieťaťa ako východisko, ktoré má 

učiteľ pri svojej pedagogickej práci zohľadňovať. Profil absolventa opisuje 

všeobecné charakteristiky, ako napr. dieťa je rozvíjajúca sa osobnosť, rozvoj 

dieťaťa je ovplyvnený tak genetickými predispozíciami, ako i spontánnymi 

a zámernými vplyvmi prostredia a ďalšie. Osobitosťou maďarského NPV je 

časť venovaná profilu materskej školy, kde sa zdôrazňuje výchovný aspekt 

predškolskej edukácie.  

Denný poriadok a formy denných činností 

Ďalším atribútom, v ktorom je badateľný rozdiel, je formulácia názvov 

denných činností. Zatiaľ čo slovenský ŠVP (2016) zvýrazňuje formálnu stránku 

realizácie aktivít – hry a činnosti podľa voľby detí, zdravotné cvičenia, 

vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu, 

maďarský NPV (2012) v pomenovaniach zvýrazňuje smerovanie samotnej 

aktivity, ktorá naznačuje obsah aktivity – hra; báseň, rozprávka; spev, hudba a 

spevácke hry; kreslenie, maľovanie a ručné práce; pohyb; aktívne spoznávanie 

okolitého sveta; činnosti pracovného charakteru. Vo vzťahu k formám denných 

činností je v maďarskom NPV venovaná osobitná pozornosť učeniu sa 

realizovanému v aktivitách a je zdôraznená úloha hry. 
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 Na základe paralelnej analýzy týchto dvoch programov si dovoľujeme 

konštatovať, že maďarské názvy jednotlivých činností korešpondujú skôr  

s názvami vzdelávacích oblastí nášho programu, respektíve odzrkadľujú ich 

obsah – Báseň, rozprávka = Jazyk a komunikácia; Spev, hudba, spevácke hry = 

Hudobná výchova; Kreslenie, maľovanie a ručná práca = Výtvarná výchova; 

Pohyb = Zdravie a pohyb; Aktívne poznávanie okolitého sveta = Človek 

a príroda a Človek a spoločnosť; Činnosti pracovného charakteru = Človek 

a svet práce. 

 V oboch programoch je uvedené, že denný poriadok je flexibilný, 

upravujú a modifikujú ho učiteľky materskej školy, pričom ho prispôsobujú 

individuálnym potrebám a záujmom dieťaťa a miestnym podmienkam. 

Z oboch analyzovaných dokumentov tiež vyplýva, že denný poriadok, resp. 

pomer jednotlivých aktivít má byť harmonicky vyvážený (Štátny vzdelávací 

program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 2016; Národný 

program výchovy v materských školách, 2012).  

 Ďalším zásadným rozdielom je, že v rámci denného poriadku kladie 

maďarský NPV veľký dôraz na sledovanie vývoja detí a jeho povinnú 

dokumentáciu. V slovenskom ŠVP plnia diagnostickú funkciu evaluačné 

otázky, avšak ich dokumentácia nie je povinná. 

Záverom 

Na základe vyššie uvedenej analýzy a komparácie legislatívne 

záväzných kurikulárnych dokumentov Slovenskej republiky a Maďarska 

môžeme konštatovať, že tieto dva dokumenty vykazujú značné rozdiely, čo 

ovplyvňuje celkovú edukačnú prax predprimárnej edukácie tej-ktorej krajiny. 

Vychádzajúc už len z názvov dokumentov sme si mohli všimnúť, že v popredí 

predprimárnej edukácie Maďarska je výchova, kým na Slovensku 

vzdelávanie. To sa odráža aj v profile absolventa, v ktorom je v kontexte 

Slovenska zdôraznený rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa, pričom 

v Maďarsku je dôraz kladený na učenie sa prostredníctvom hry v závislosti od 

osobitostí dieťaťa. Medzi významné rozdiely patrí tiež aj to, že kým 

slovenský ŠVP (2016) popisuje z akých vzdelávacích oblastí má dieťa 

nadobúdať konkrétne poznanie, maďarský NPV (2012) sa sústreďuje na 

formy a činnosti, prostredníctvom ktorých má dieťa nadobúdať poznanie 

v troch základných oblastiach – výchova k zdravému životnému štýlu, 

emocionálna výchova a socializácia a rozvoj materinského jazyka a intelektu. 

V maďarskom systéme predškolskej edukácie neexistujú výkonové štandardy, 

ktoré by jasne definovali konkrétnu vedomosť, zručnosť alebo spôsobilosti 

tak, ako je to u nás. NPV je voľnejšieho charakteru, ktorý umožňuje 

učiteľkám materskej školy určitú obsahovú slobodu edukácie, ktorá je však 

závislá na ich pedagogických a didaktických vedomostiach a schopnostiach.  
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Dovolíme si vyjadriť názor, že aj napriek tomu, že slovenský ŠVP je 

vypracovaný veľmi konkrétne a vymedzuje špecifické výkony, ktoré má dieťa 

na konci predprimárnej edukácie dokázať, nie je isté, že jeho aplikácia 

v edukačnej praxi vedie k želaným výsledkom. Pretože ako sme už uviedli 

v úvode príspevku, na základe nášho predchádzajúceho výskumu (z roku 

2021) sa ukázalo, že na konci predprimárnej edukácie úroveň zručností 

meraných diagnostickým nástrojom DIFER detí na Slovensku v porovnaní s 

deťmi z Maďarska Slovensko zaostáva. Jednou z príčin môže byť práve aj 

rigoróznosť požiadaviek kladených na dieťa, a tým aj na edukačnú prácu 

učiteľa. 
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Terapia bábkou s osobou s mentálnym postihnutím 
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Abstract 

The paper presents the theoretical and research starting points in puppet 
therapy in connection with the care of a person with mental disabilities. 
It describes the possibilities and limits of the work of a creative therapist 
in different periods of the life of a person with an intellectual disability. 
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Úvod 

Individualizácia a akceptovanie prežívania každého jednotlivca 
s mentálnym postihnutím (bez ohľadu na vek a stupeň postihnutia) je 
významnou súčasťou v terapii s bábkou. Primárne v tejto terapii ide o podporu 
každého jednotlivca s mentálnym postihnutím ako jednej z možností nasyco-
vania potreby/potrieb cielenou expresívne orientovanou stratégiou (Kováčová, 
2017). Použitie bábky považujeme za adresnejšiu formu terapie, v ktorej 
dominuje hra (a zároveň v mnohých súvislostiach presahuje do terapie hrou 
(Fábry Lucká, 2017). Lanberg et al. (2020) tvrdia, že jednoznačne by sa 
terapia s bábkou mala stať súčasťou komprehenzívnej (ucelenej) rehabilitácie. 
Samotná hra s bábkou aktivizuje fyzickú, intelektuálnu, sociálnu a emocio-
nálnu stránku osobnosti hrajúceho sa. Klient v hrovom vyjadrovaní sa používa 
kreatívny materiál, ako sú bábky alebo iné animované predmety. Práve bábka 
môže byť prostriedkom k tomu, že účastník hry prejaví záujem o sociálny 
kontakt a počas nasledujúcich stretnutí ho bude spoločne s iným účastníkom 
s využitím kreatívneho materiálu upevňovať. Primárne možno tvrdiť, že ide 
o podporovanie vnútorných charakteristík klienta, ale aj o rozvíjanie klienta 
v konkrétnych oblastiach poznania. Činnosť s bábkou (vo forme bábkového 
predstavenia alebo využívania bábky v rámci terapeuticko-formatívneho 
procesu) je považovaná za zábavný, rozvíjajúci a pomerne ľahko implemen-

tovaný prístup v intervencii špeciálneho a liečebného pedagóga.  
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Bábka ako subjekt v terapii s bábkou 

V súvislosti s realizáciou hry s bábkou je potrebné zohľadniť 

tzv. situačné obmedzenia. Slavson & Schiffer (1974) dané obmedzenia 

odôvodňujú ako možnú ochranu pred frustráciou alebo zlyhaním. Ide 

o zabezpečenie miestnosti (nielen priestoru), ktorá je vyslovene určená k hre 

s bábkou. K dispozícii sú stoličky (prípadne náhrada na sedenie), batéria 

bábok určených k hre a priestor označený ako javisko (bližšie Kors, 1964). 

Samotné označenie priestoru k hre môže byť klientom s mentálnym 

postihnutím verbalizované alebo konkrétne vyznačené predmetmi, ako je 

opona, vyvýšená plocha a pod. V súvislosti s hrovým materiálom pre klientov 

s mentálnym postihnutím sa Bender & Woltmann (1936) prikláňajú k použitiu 

bábok vodených zospodu (napr. maňušky, prstové bábky, dlaňové bábky). 

Dané odporúčanie odôvodňujú tým, že práve tento typ bábok je divákmi, ako 

aj hráčmi, vnímaný ako priamy na komunikáciu, k nadviazaniu lepšieho 

kontaktu (nič im nezabraňuje s bábkou aj manipulovať). Taktiež ide aj o to, že 

tento typ bábok je viac presvedčivý (viac uveriteľný a autentický) vo svojej 

pohybovej činnosti v porovnaním s „trhavým pohybom“ marionet. V súvislosti 

s bábkovým predstavením, ktoré je realizované pre klientov s mentálnym 

postihnutím, je bábka sprostredkovateľom medzi odborníkom – kreatívnym 

terapeutom a účastníkmi (divákmi, asistentmi, rodičmi, a i.). V súvislosti 

s hrou s bábkou je bábka tou, ktorá má svoj, nazvime to „bábkový svet“. Aj 

agresívny prejav účastníka s mentálnym postihnutím voči bábke je súčasťou 

sveta bábky, nie klienta s mentálnym postihnutím. Netvrdíme, že klienta 

s mentálnym postihnutím máme povzbudzovať k agresii, naopak vysvetľu-

jeme, že buchnutie bábky klient nechápe ako súčasť svojho sveta, ale sveta 

bábky (a je možné vnímať to ako sýtenie potrieb na možnú frustráciu 

z klientovho prežívania okolitého sveta). Danú skutočnosť Majzlanová (2004) 

vysvetľuje tým, že klient, ktorý je počas hry „vtiahnutý“ do života 

charakterov (v našom prípade bábok), objavuje sám seba. Samotný proces tak 

umožňuje prezentovať aj mimo iného negatívne postoje prežívania klienta 

voči skutočnosti, ktorá je animovaná prostredníctvom bábok. 

Kreatívny terapeut v terapii s bábkou  

Samotná prítomnosť bábky v hre, jej stála, či sporadická animácia 

(často ide zo strany dospelého o improvizáciu vzhľadom na prebiehajúcu 

situáciu), alebo len verbálna produkcia, je jednoznačne podmienená 

odbornými kompetenciami špeciálneho a liečebného pedagóga. Odborníka 

pracujúceho s bábkou možno označiť ako kreatívneho terapeuta, ktorý má 

k dispozícii špecifický počet bábok v rozličných tematických spracovaniach, 

ako napr. ľudská rodina, kráľovská rodina, zvieracia krajina, zázračná krajina 

a pod. Z našich zistení (Kováčová, 2017; Kováčová, 2019) potvrdzujeme, že 
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bábky majú byť niečím zaujímavé a zároveň aj primerane spracované po 

vizuálnej stránke. Mnohí klienti s mentálnym postihnutím preferujú bábky, 

ktoré sú im známe, príp. sa s nimi stretli počas bábkového predstavenia. Nie je 

ničím netradičným, ak aj dospelý klient s mentálnym postihnutím odmietne 

hrajúcu bábku, nemusí to byť len dieťa s mentálnym postihnutím v ranom, či 

predškolskom veku. Dané tvrdenia dokladáme z pozorovaní hry s bábkou, 

ktorá bola realizovaná primárne individuálnou formou s klientmi s mentálnym 

postihnutím.  

Tobiáš, 17 r., ľahký stupeň mentálneho postihnutia 

Počas bábkového predstavenia Tobi prezentuje svoje obavy celkovým 

postojom (prekrížené nohy) a zakrývaním si očí. Ak má pocit, že hra má byť 

ukončená (niekedy len zastavená), má snahu hrajúcu bábku odstrčiť, ale 

zároveň si dáva pozor, aby sa jej nedotkol. K samotnému odstrčeniu bábky 

použije ruku odborníka. Keď už bábka „zmizne“, Tobi už nerieši hru 

s bábkou. Odchádza, alebo ide na toaletu. Kôš, v ktorom sa bábka skryla, 

neberie do úvahy, nezaujíma ho bábka, ktorá zostala nepohyblivá (napriek 

tomu, že patrí ku klientom, ktorí sú pomerne zvedaví a zaujímajú sa o dianie 

navôkol pozn.). Pri záverečnom odchode sa Tobi  ešte raz ubezpečí, že bábku 

nevidieť (pre neho to znamená, že už nehrá). Tento rituál je prítomný na konci 

každého stretnutia s bábkou.  

V prípade odmietnutia bábky je potrebné prejavy klienta akceptovať 

a nepresviedčať ho, že hrajúca bábka mu neublíži. V takýchto situáciách je 

vhodné použiť reálne predmety, ktoré klient s mentálnym postihnutím pozná.  

René, 8 r., ľahký stupeň mentálneho postihnutia  

Na otvorenom javisku terapeut pri chlapcovi predmet animuje. Ponúka 

možnosť aj Renému sa zapojiť. Ten však nereaguje. Po chvíli gestikuluje, aby 

predmet odišiel. Predmet sa odrazu skryje za chrbát terapeuta. René túto 

činnosť zaregistroval, pomaly sa približuje k terapeutovi. Počas chôdze krúti 

hlavou do strán na znak nesúhlasu. Následne posunkami vyjadrí, že chce 

vidieť bábku, ktorú prostredníctvom terapeuta pohladí, zakýva jej, zatlieska 

a odchádza preč. Pri odchode volá aj terapeuta kývaním rúk do strán. Bábka 

ho už nezaujíma, rozlúčil sa s ňou. 

Odmietnutá hra s bábkou nemá byť ihneď nahradená novou, skôr je 

potrebné vytvoriť priestor a poskytnúť čas na neutrálnu činnosť. Je niekoľko 

možností (Tabuľka 1) ako preklenúť čas k možnému pokračovaniu, prípadne 

k ukončeniu stretnutia. 
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Tabuľka 1: Aktivita odborníka pri odmietnutí hry s bábkou 

Odborník si môže prezerať bábky (alebo predmety) a svoju aktivitu komentovať. 

Odborník ukladá predmety, ktoré boli využité počas hry, do určeného priestoru, napr. koša. 

Každý predmet (bábka) sa rozlúči nielen s odborníkom, ale aj klientom a hra je ukončená.  

Odborník zostane sedieť a očakáva reakciu od klienta (zvyčajne je pomerne rýchla a klient 

s mentálnym postihnutím nadväzuje sociálny kontakt a vyjadruje svoju požiadavku – neverbálne, 

ale aj verbálne). 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ak sa odborník, kreatívny terapeut, rozhodne ponúknuť ďalšiu hru, 

tak odporúčame nevyužívať dramatické umenie. Pri osobách s mentálnym 

postihnutím môže mať odmietnutie viaceré príčiny. Aj z toho dôvodu je 

potrebné každú vyjadrenú obavu (či už verbálne alebo neverbálne) 

akceptovať, a zo strany odborníka by malo ísť o snahu identifikovať možné 

príčiny daného správania sa klienta s mentálnym postihnutím.  

Grétka, 8 rokov, ľahký stupeň mentálneho postihnutia, epilepsia 

Grétka mala veľmi rada bábkové divadlo. Dokázala sa pomerne dobre 

koncertovať na dej príbehu (príbeh bol jednoduchý, opakovala sa scéna 

rozhovoru princeznej a malého kuriatka). K bábkam pristupovala veľmi 

opatrne, na ponuku pohladiť bábku nereagovala a odstúpila. Postupne sa 

vzdialenosť od hrajúcich bábok zmenšovala. Neskôr hrajúce bábky pohladila 

rukou „z diaľky“. Postupom času (približne po 4 týždňoch) sa bábkam začala 

prihovárať (citoslovcia a jemne modulované zvuky) a naznačovala 

bozkávanie. Správanie Grétky voči bábkam sa odohrávalo v „bezpečnej“ 

vzdialenosti. Po troch mesiacoch intenzívnej intervencie s Grétkou boli 

viditeľné pokroky v jej správaní. Pri príchode bábok na scénu sa postavila aj 

Grétka a vzájomne sa uklonili a zamávali si. Grétka sa posadila do hľadiska 

(stoličku si predtým v spolupráci s učiteľkou pripravila). Zrazu sa postavila, 

pridržala sa paravánu, chytila kuriatko za hlavu a začala s ním pohybovať po 

scéne. Komunikovala s bábkou pomocou pohybu, po ukončení dialógu bábky 

s druhou bábkou si zatlieskala. Pomocou intervencie Grétka postupne zvládla 

pripraviť si stoličku a odložiť ju na miesto, reagovať potleskom (reálne 

rozlišuje bez väčšej chybovosti „páči sa jej“ a „nepáči sa jej“), znížili sa 

obavy pred pohybujúcou sa bábkou, zvládla veľmi jednoduchým spôsobom 

animovať bábku, vytvárať dialóg a komunikovať špecifickým spôsobom. Čo 

považujeme za zaujímavé je, že zvládne na základe narácie s pomocou 

terapeuta improvizovať.  

Grétka vie byť účastnou pri bábkovom predstavení, reč nahrádza zvukmi, 

ktoré majú veľmi jemnú melódiu a zafarbenie. Vyberá si bábky, ktoré pozná 

z rozprávok ako dobré. Pri ponuke bábky draka stuhne a hru ukončuje 

odhodením bábky, ktorú aktuálne drží v rukách.  
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Napriek tomu, že práca s bábkou je zaujímavým prístupom pri práci 

s jednotlivcami s mentálnym postihnutím, nie je možné zovšeobecňovať 

konkrétne možnosti alebo limity práce s ňou. Samotná činnosť s bábkou, 

ktorá postupne prechádza do terapie, musí byť koncipovaná primárne na 

všeobecných odporúčaniach, ktoré sú doplnené o špecifické odporúčania 

výsostne akceptujúce možnosti a limity toho-ktorého klienta s mentálnym 

postihnutím.  

Procesuálna stránka terapie s bábkou s klientom  

s mentálnym postihnutím 

V prípade mentálneho postihnutia s previazaním na terapiu s bábkou 

ide o pomerne náročnú intervenciu, ktorá si vyžaduje nielen primeranú 

prípravu, ale taktiež aj možné predvídanie reakcií zo strany klienta 

s mentálnym postihnutím.  

V rámci terapie s bábkou je potrebné pridržiavať sa konkrétnych 

činností a predkladať ich postupne. Tým je možné aj preventívne eliminovať 

počiatočné obavy pred samotnou bábkou, či bábkovým predstavením atď. 

Podpora vzájomnej komunikácie medzi klientom s mentálnym postihnutím 

a hrajúcou bábkou je pomerne zložitý proces. Aj z toho dôvodu uvádzame 

konkrétne činnosti, ktoré môžu byť nápomocnými pri práci s deťmi 

a mládežou s mentálnym postihnutím.  

 

Tabuľka 2: Prvotné benefity hry s bábkou 

pozorovanie, 

napodobňovanie, 

modelovanie 

Hra s bábkou má rozvíjať veľmi jednoduché témy, v ktorých 

má klient (ako divák) pozorovať rozprávanie a správanie sa 

bábok; klient (ako divák) napodobňuje správanie bábok 

(bábka sa ukloní, bábka zatlieska, zamáva, pošle bozk...); 

klient (ako herec) modeluje bábku do pohybov, ktoré pozorovalo. 

špecifické verbálne 

a neverbálne správanie 

Hra s bábkou umožňuje klientovi rozvíjať si aktívnu a pasívnu 

slovnú zásobu, vyjadrovať sa, pozdraviť sa, odpovedať na 

otázky jednoslovne, viacslovne, bez použitia reči. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ďalej uvádzané činnosti, ktoré boli realizované v rôznych skupinách 

klientov so zdravotným znevýhodnením (Kováčová, 2020), napriek tomu nie 

je možné ich zovšeobecňovať, považujeme ich za zaujímavé pre potreby 

realizácie ďalších výskumov (Tabuľka 3). 
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Tabuľka 3: Činnosti viažuce sa na konkrétnu činnosť s bábkou pri podpore 

jednotlivca s mentálnym postihnutím 

pripraviť prostredie 

na hru 

byť motivovaný pri príprave prostredia na realizovanie 

bábkového predstavenia (konkrétne: preložím stoličku, donesiem 

bábky, uložím bábky na miesto, vyberiem bábky, odnesiem 

rekvizity) 

minimalizovať obavy 

z hry 

byť otvorený k novému (konkrétne: nebojím sa bábky, neskrývam 

ruky za chrbát, pozerám sa na bábku aj z diaľky – považované 

ako záujem o hru) 

reagovať na bábkové 

predstavenie 

byť potešený, tlieskať a tešiť sa, pohybovo vyjadrovať svoju 

radosť (konkrétne: teším sa pri informácii o bábkovom predsta-

vení, skáčem, tancujem, keď vidím pripravené bábky) 

koncentrovať sa na hru 

s bábkami ako divák 

byť sústredený na hru s bábkami, neodbiehať, vnímať hru 

ako zaujímavú činnosť (konkrétne: posadím sa, požadujem 

informáciu, kedy sa hry začne) 

verbálne komunikovať 

s bábkami ako divák 

byť podporovaný ku komunikácii s bábkou (konkrétne: poviem 

jej niečo, zakričím na bábku, pozdravím sa jej) 

hapticky komunikovať 

s bábkami ako divák 

byť nastavený pohladiť bábku, potriasť jej rukou, obzerať si 

ju (konkrétne: obzerám si ju, pozriem aké má šaty, prekvapený 

som, že sa nehýbe, obzerám jej topánky, prstami sa dotýkam 

jej očí, úst a nosa) 

animovať bábku 

byť aktívny s bábkou, pohybovať a komunikovať za ňu 

(konkrétne: chytím ju a idem s ňou, viem ju posadiť, hladkám 

ju, bozkávam, viem ju aj prezliecť) 

verbálne/pohybovo 

komunikovať s bábkou 

mimo prostredia hry 

byť aktívny pri otvorenej komunikácii (konkrétne: neskrývam 

sa za bábku, komunikujem s bábkou, ktorú držím v ruke, 

rozprávam sa s druhou bábkou, pohladkám ju) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V terapii s bábkou sú rozvíjané aj sociálne zručnosti, ktoré sa prelínajú 

s vyššie uvedenými základnými činnosťami, ktoré sú spájané s hrou s bábkou 

(Tabuľka 4). 

 

Tabuľka 4: Posilňovanie sociálnych zručnosti prostredníctvom terapie s bábkou 

sociálne zručnosti pozostávajú z vhodných a účinných iniciácií a reakcií 

sociálne zručnosti posilňujú sociálne začlenenie posilnenie 

sociálne zručnosti majú interaktívny charakter a zahŕňajú účinné a prispôsobivé reakcie 

sociálne zručnosti sú definované ako súčasť sociálneho fungovania, ktoré môže predstavovať 

cieľ intervencií. 

Zdroj: uprav. Cuny (2012) 

 

Celkovo pri práci s klientom s mentálnym postihnutím je vhodné 

začínať s rozprávaním krátkych príbehov, či rozprávok prostredníctvom 



Kováčová, B.: 

Terapia s bábkou s osobou s mentálnym postihnutím 

 32 

mimických bábok. Tak je možné, že terapeutické bábkové predstavenie 

vizualizuje realitu sveta, v ktorom osoba s mentálnym postihnutím žije. Ak 

má klient možnosť vytvoriť si bábku, môže sa stať aktívnym bábkohercom 

v procese expresívnej formy bábkových predstavení. Bábky, ktoré klient 

s mentálnym postihnutím pozná (lebo klient je ich tvorcom), sú aktívnejšími 

v porovnaní s bábkami, ktoré nevytvoril (Carter, 1987).  

Terapia s bábkou počas životnej cesty klienta s mentálnym postihnutím  

Viaceré osobitosti detí s mentálnym postihnutím sú príliš zložité, 

kombinované, či inak jedinečné k tomu, aby boli riešené len jednou cielene 

orientovanou stratégiou.  

Pri realizácii terapie s bábkou je potrebné uvedomiť si konkrétne 

náležitosti, ako tvrdí Rathnakumar (2020, s. 40), aby bola činnosť s bábkou 

u klientov s mentálnym postihnutím čo najefektívnejšia. Preto je potrebné 

mať na pamäti, že klient s mentálnym postihnutím: 

 má krátkodobú pozornosť, obmedzenú pamäť, zníženú koordináciu 

oko-ruka; 

 má obmedzenú schopnosť vyjadrovať svoje pocity verbálne. 

Prostredníctvom hry (pohyblivosti a konania s bábkou môže prejaviť 

svoje pocity a prežívanie). 

 je vo všeobecnosti neaktívny, potrebuje k samotnej aktivite interakciu 

zo strany druhej osoby (ak je fyzicky zapojené do aktivity, je 

predpoklad k efektívnejšiemu procesu učenia sa).  

 nerozlišuje strach z dobra alebo zla, práve naopak, môže byť 

motivovaný skúmať a experimentovať. 

Hra s bábkou vytvára prirodzený kontexte pre komunikáciu, a tým aj 

aktivizácia klienta s mentálnym postihnutím má byť uskutočňovaná cez 

príjemné a odmeňujúce aktivity (Rathnakumar, 2020).  

V rámci včasnej intervencie je nevyhnutné využívať tímový prístup 

viacerých odborníkov, ktorí disponujú rôznou špecializáciou. Aj z toho 

dôvodu je vhodné v ranom období života dieťaťa s mentálnym postihnutím 

zapojiť do hry s bábkou celú rodinu. Harwey (2016) tvrdí, že v prítomnosti 

rodičov (opatrovateľov, pestúnov...) je možné použiť konkrétne bábky, ako sú 

príšery, super-hrdinovia, lebo dieťa bez ohľadu na svoje znevýhodnenie, 

pociťuje v blízkosti rodiča pocit bezpečia a ochrany. V samotnom prežívaní 

z hry s bábkou sa neobjavujú obavy. Ak nastane situácia, ktorá by mohla 

vyvolať v dieťati frustráciu, alebo špecifické obavy z niečoho konkrétneho, 

rodič je k dispozícii a dieťa sa má kde „ukryť.“ Z daného „úkrytu“ potom 

môže pokračovať v hre bez toho, aby bola hra prerušená, alebo naopak, 

deklarovaná formou záporu, odmietaním činnosti (bližšie Kováčová, 2019).  

V priestore hry sa jednotlivci s mentálnym postihnutím od pred-

školského veku stretávajú s bábkou face to face (Lanberg et al., 2020). Bábka 
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je koordinovaná prostredníctvom ruky, ktorá je ukrytá a v danom momente 

nie je vnímaná. Dokonca pre diváka s mentálnym postihnutím sa samotná 

pohyblivosť stáva zbytočnou (nehľadá mechanizmus pohybu v porovnaní 

s dieťaťom bez kognitívneho znevýhodnenia). Ruka animátora prenáša 

zodpovednosť za tvar, ktorý je animovaný prostredníctvom pohybov 

jednotlivých prstov, dlane, zápästia, ale aj rečového prejavu. Blecha s Jiráskom 

(2008) posúvajú vnímanie bábky na úroveň, kedy bábka človeka nena-

podobňuje, ale ho saturuje (nahrádza), a toto sa stáva pre jednotlivcov s men-

tálnym postihnutím zaujímavou skutočnosťou. Nakoľko bábky prejavujú 

ľudské vlastnosti (reč a pohyb), stáva sa, že sa s nimi klient s mentálnym 

postihnutím stotožní a bábka zobrazuje jeho ja alebo časti jeho ja.  

Na prelome predškolského a školského veku klienti s mentálnym 

postihnutím majú snahu napodobňovať správanie animovanej bábky (práve 

tento faktor je dominantným pri vytváraní terapeutických bábkových 

programov). Ide o integrovanie techniky imitácie s využitím bábky, ktorá sa 

stáva stratégiou ako podporovať a dosiahnuť (terapeuticko-výchovným 

vplyvom) požadované spoločenské správanie osôb s mentálnym postihnutím. 

Bábka v terapii je v tejto skupine využívaná aj na podporu optimálneho 

správania sa. Ide o situácie, ktoré by mali jednotlivci s mentálnym 

postihnutím poznať z vlastnej skúsenosti, tzn. majú ich zažité, boli prítomní, 

keď daná situácia prebiehala a pod. Je pomerne ťažké s bábkou nacvičovať, či 

prehrávať situácie, ktoré klient nepozná (bez ohľadu, či má alebo nemá 

kognitívne znevýhodnenie, neplatí to pre klientov s nadaním). Ide 

predovšetkým aj o to, že predstavivosť je výrazne slabšia, u väčšiny klientov 

s mentálnym postihnutím limitovaná (Kováčová, 2019). S využitím bábky 

v rámci skupinových predstavení sa zároveň zabezpečuje aj podpora 

spolupráce s jednotlivými členmi skupiny. V súvislosti s terapiou bábkou sú 

podporované aj sociálne spôsobilosti. Khodabakhshi-Koolaee et al. (2018) 

odporučili využívať terapeutické bábkové programy na zníženie deficitov 

sociálnych zručností, a taktiež aj na podporu sociálneho prispôsobenia detí 

s mentálnym postihnutím v bežnom prostredí, v ktorom budú existovať 

v dospelosti.  

V dospelosti môže byť bábka u klientov s mentálnym postihnutím 

saturovaná maskou alebo kombinovaná s animovanou bábkou. Tu však je 

potrebné zohľadniť aj reálne skutočnosti, kedy klient s mentálnym postihnutím 

odmieta priložiť si alebo pridržiavať si masku na tvár z rôznych dôvodov. 

Často za maskou môže klient ukrývať skutočné prežívanie a emócie s tým 

spoločné. Príkladom dobrej praxe je vzájomná výmena bábky a masky medzi 

kreatívnym terapeutom a klientom s mentálnym postihnutím. Celkovo v tejto 

skupine klientov s mentálnym postihnutím je možné s použitím bábky 

reagovať na prostredie, čo vedie ku generovaniu, udržiavaniu a zvyšovaniu 

pozitívnych účinkov v medziľudských vzťahoch. Taktiež aj kombinácia 

bábky s dramatizáciou, štruktúrovanou drámou, či kreatívnou drámou 

(Švábová, 2017) môže byť možnosťou ako pracovať s dospelým klientom 
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s mentálnym postihnutím. Kováčová (2019) tvrdí, že jednou z možností môže 

byť prehrávanie príbehu „Môj život“, kedy sa hrajúca bábka postupne 

metamorfuje (vyvíja sa a rastie), až pred vami stojí klient, ktorý s ňou 

manipuluje. Tento typ predstavení býva výrazne emocionálne sýtený aj z toho 

dôvodu, že samotný klient je režisérom aj hercom v jednej osobe. Aj Lanberg 

et al. (2020) spomínajú prehrávanie príbehov v prepojení s prežívaním 

vlastného ochorenia, čo je síce pomerne ťažšie, ale môže ísť o hru v páre 

s kreatívnym terapeutom, ktorý je sprevádzajúcim v rámci liečebno-

uzdravovacieho procesu. 

Integrovať bábku do intervencie skupiny osôb s mentálnym 

postihnutím je pomerne zaujímavou stratégiou, ktorú je potrebné považovať 

za výzvu pre kreatívneho terapeuta a možnosť rozvoja pre klienta 

s mentálnym postihnutím.  

Záver 

Terapia s bábkou má mať významné miesto v procesoch zabez-

pečovania komprehenzívnej rehabilitácie s možnosťou riešenia vzájomne 

súvisiacich problémov v rámci procesu diagnostiky, intervencie, či konkrétnych 

korekcií u osôb s mentálnym postihnutím. V terapii s bábkou môžu byť bábky 

pri práci s touto indikovanou skupinou použité mnohými spôsobmi, ktoré sme 

popísali aj v jadre príspevku. Za najvýznamnejšie v terapii s bábkou 

považujeme benefity, ako zapájanie klienta do interakcií, povzbudzovanie 

klienta k verbalizácii alebo k používaniu gest ako náhrady za komunikáciu, 

poskytovanie modelov správania sa a pod.  

Napriek tomu, že terapia s bábkou má jednoznačne širšie uplatnenie 

v tejto skupine popisovaných osôb, nemožno ju považovať za univerzálnu. 

Ako každá z formatívno-expresívnych prístupov má svoje možnosti aj limity, 

ktoré kreatívny terapeut musí zohľadňovať individuálne pri práci s každým 

klientom s mentálnym postihnutím. 
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Abstract 

In 2020, countries in the world and their education systems faced an 

unprecedented global challenge due to the COVID-19 pandemic, which 

forced a decision to close schools and school facilities across the world. 

In distance education, the cooperation of parents in the education itself 

was also taken into account, but also in the context of ensuring 

a favorable home environment and home preparation of students. The 

paper aims to penetrate the environment in which education and its 

preparation occur during the COVID-19 pandemic through primary 

education teachers 

Keywords: Distance. Education. Online teaching. COVID-19. Students. 

Parents of students. 

Úvod 

V rokoch 2020 a 2021 jednotlivé štáty sveta a ich vzdelávacie systémy čelili 

bezprecendentnej celosvetovej výzve, ktorá prinútila čelných predstaviteľov 

jednotlivých krajín prijať rozhodnutie o celoplošnom zatvorení škôl  

a školských zariadení v rámci prevencie šírenia respiračných ochorení 

vyvolaných novým koronavírusom COVID-19. Bolo zavedené on-line 

vzdelávanie, ktoré pre žiakov, ale aj pedagógov predstavovali veľký zásah do 

zabehnutých návykov. 

Ak vezmeme do úvahy, že prechod z prezenčnej formy na dištančnú formu 

vzdelávania je extrémne náročný proces pre rodičov, učiteľov, ale aj 

samotných žiakov, o to náročnejšia bola situácia, keď sa toto muselo udiať 

v priebehu niekoľkých týždňov či dní. Vírus rozšíril prakticky po celom svete 

a spôsoboval tak zdravotnú a humanitárnu krízu.  
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V priebehu posledných storočí sa pandémie vo svete vyskytovali každých  

10 – 50 rokov. Experti už v roku 2016 v súvislosti s epidémiou eboly  

v západnej Afrike vyzývali štáty k vypracovaniu krízových plánov za tým 

účelom, aby sa predišlo ľudským a finančným stratám v budúcnosti (GEM 

report, 2020). Otázka neznela či sa pandémia objaví, ale kedy sa objaví 

kdekoľvek na svete. Napriek tomu, rôzne vzdelávacie systémy jednotlivých 

štátov neboli na to pripravené. Otázky týkajúce sa krízových situácií 

nemôžeme nechať nepovšimnuté. Naopak, treba na ne upozorňovať, 

vyzdvihovať pozitíva a upozorňovať na slabé stránky, ktoré dištančné 

vzdelávanie prináša (Belešová, 2018). Huľová, Z. - Tokoš, P. (2021) uvádzajú 

výhody aj nevýhody, ktoré je možné identifikovať z hľadiska pedagogického, 

psychologického, a to tak z pohľadu učiteľov, ako aj samotných žiakov. 

Všetky nové poznatky, či už pozitívne alebo negatívne, môžu poslúžiť 

odbornej verejnosti vrátane rodičom a učiteľom základných a stredných škôl, 

ako príklady dobrej praxe a ako inšpirácia pre prípad, že by sa podobná 

situácia opakovala. 

Koronakríza a jej dopady na vzdelávací systém na Slovensku 

K úplnému zatvoreniu škôl na Slovensku došlo 16. marca 2020.  Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR nariadilo do odvolania prerušiť 

prezenčnú formu výučby a nahradiť ju dištančnou formou, čo ovplyvnilo 

vzdelávanie všetkých vyše 988 tisíc žiakov a študentov na Slovensku 

(UNESCO, 2020). Dištančná forma výučby bola realizovaná na každom 

stupni vzdelávania, od materských až po vysoké školy. V príspevku sa 

opierame o dva základné pojmy: dištančné vzdelávanie a online výučba. 

Dištančné vzdelávanie je široký pojem. Ide o štúdium sprostredkované 

médiami (telefón, rozhlas, televízia, počítač a i.) (Průcha, Walterová & Mareš, 

1998). Kým dištančné vzdelávanie nevyhnutne vyžaduje pripojenie na 

internet, pre online vyučovanie je to nevyhnutnosť. Ide o priamu výučbu vo 

virtuálnom prostredí. Hranica medzi týmito pojmami nie je jasne vymedzená, 

preto sa často používajú ako synonymá (Barnová, 2021). 

Dištančná forma výučby v našich podmienkach je ešte neprebádané, potrebné 

procesy, ktoré by toto vzdelávanie zefektívnili a boli v súlade s potrebami 

žiaka, školy alebo rodiča, nie sú nastavené. Rodič v tomto vzdelávaní by 

nemal suplovať školu. V našom výskume sme sa preto zamerali na rozsah 

aktérstva rodiča v domácej príprave, kde sme zisťovali, či rodič je prítomný, 

či reaguje na potreby dieťaťa vzhľadom na jeho rolu a pozíciu, ktorú vo 

výchove preferuje. 

Niektorí pedagógovia sa zúčastňovali on-line seminárov (webinárov) cez 

stránku „Učíme na diaľku“ (www.ucimenadialku.sk). Semináre organizoval 

Štátny pedagogický ústav a sledoval zapojenosť žiakov do výučby. Z ich 

výsledkov vyplýva, že  do dištančnej výučby sa zapájalo 81 % žiakov, 10 % 

žiakov sa zapájalo výlučne off-line (napríklad formou telefonických 
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konzultácií, cez tlačené pracovné listy, prezenčná výučba v malých 

skupinkách a pod.). Takmer 10 % žiakov sa  vôbec nezapájalo. Učitelia 

využívali najviac slovné hodnotenie. Hodnotenie známkou  zrušila necelá 

tretina pedagógov a písomné skúšanie vypustila približne štvrtina učiteľov.  

Z výskumu ďalej vyplýva, že pandémia bola pre väčšinu pedagógov obdobím 

výraznej nepohody a zhoršenia  duševného zdravia. Mnohí učitelia sa počas 

pandémie cítili vyčerpaní a približne pätina učiteľov už učenie po skúsenosti  

s pandémiou prestalo baviť a zvažujú o odchode zo školstva.  Profesiu učiteľa 

vidia  ako nerentabilnú, nenaplňujúcu alebo výrazne obmedzujúcu.  Z názorov 

učiteľov vyplýva, že počas pandémie štát mal zabezpečiť väčšia metodickú 

podporu (napríklad aké metódy, formy využívať pri výučbe). Podľa nich 

chýbala implementácia niektorých opatrení (napríklad pri prípadnom zrušení 

známkovania a vypustení písomného skúšania a testovania žiakov). Chýbalo 

vysvetlenie, čo s výchovnými vyučovacími predmetmi (medzi ne patrilo aj 

pracovné vyučovanie), ktoré sa v čase dištančného vzdelávania nerealizovali 

(Komenského inštitút, 2021). 

Metodológia, metodika a organizácia výskumu 

Výskum bol zameraný na učiteľa v čase dištančného vzdelávania. O učiteľovi 

premýšľame ako o hlavnom aktérovi, ktorého snahou je vzdelávať žiakov za 

 náročných podmienok prostredníctvom  dištančného vzdelávania a pôsobiť 

na žiakov s jasným cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo vzdelávaní. 

Uplatnenie metodológie kvalitatívneho výskumu nám umožnilo preniknúť, 

spoznať a pochopiť konanie učiteľa v kontexte každodennej reality (Kostrub, 

2016). 

 

Tabuľka 1: Charakteristika  participantov výskumu (učiteľov) 

Participant Vek Ped. prax Vzdelanie 

U1 54 30 VŠ 

U2 36 10 VŠ 

U3 40 14 VŠ 

U4 36 7 VŠ 

U5 45 10 VŠ 

U6 50 30 VŠ 

U7 41 10 VŠ 

U8 32 4 VŠ 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V našom výskume sme použili na zber výskumných dát prostredníctvom 

pološtrukturovaného interview. Výskumnú vzorku tvorilo 8 učiteľov, ktorí 

vyučujú na primárnom stupni základných škôl v Bratislave. V tabuľke 1 

uvádzame ich vek, počet rokov pedagogickej praxe a vzdelanie. Kvôli 

zachovaniu anonymity, učiteľov v príspevku označujeme ako U1 až U8.  
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V úvode boli participanti informovaní o účele výskumu, spôsobe 

zaobchádzania s dátami a následne boli požiadaní o vyjadrenie svojho súhlasu 

s účasťou vo výskume.  

Cieľ výskumu a elaborácia výskumného materiálu 

Cieľom výskumu bolo preniknúť do prostredia, v ktorom sa uskutočňovalo 

vzdelávanie a jeho príprava počas pandémie COVID-19 cez učiteľov.  

Stanovili sme si nasledovné výskumné otázky:  

VO 1: Do akej miery ovplyvnila koronakríza oblasť vzdelávania sa žiakov?  

VO 2: Aké prostriedky volili učitelia na pokračovanie vo vyučovaní? 

Rozhovory prebiehali v marci 2022 v priestoroch školy hneď na začiatku 

prezenčnej výučby. Učiteľom sme v krátkosti priblížili tému a obsah nášho 

výskumu a začali sme s rozhovorom. Jednotlivé rozhovory trvali v priemere 

30 minút. 

Elaborácia výskumného materiálu: Analýzu výskumného materiálu sme 

realizovali na základe obsahovej analýzy prostredníctvom metódy otvoreného 

kódovania (Strauss & Corbinová, 1999 In: Severini & Kostrub, 2018), čo nám 

umožnilo identifikovať jednotlivé kategórie súvzťažné s predmetom skúma-

nia. Pri obsahovej analýze sa spracovávalo množstvo neštruktúrovaných dát 

deskriptívnym kódovaním posudzovaných jednotiek textu, za ktoré boli 

považované ucelené výroky učiteľov.  Tým boli zachytené najvýraznejšie 

interpretácie, opakujúce, či doplňujúce sa myšlienky, presvedčenia  

a identifikované hlavné dimenzie kľúčových pojmov. Pri analyzovaní 

výrokov subjektov výskumu boli zahrnuté všetky ich výpovede a hľadala sa 

perspektíva nazerania na výskumný problém v nachádzaní odpovedí na 

výskumné otázky. Otvoreným kódovaním sa realizoval proces kategorizácie, 

kódovania a konceptualizácie získaných výskumných dát. Pojmové označenie 

bolo pridelené jednotlivým udalostiam, prípadom a iným výskytom javu. 

Identifikované kategórie poukazujú na konanie učiteľa a jeho rolu v procese 

online výučby. Tým boli zachytené najvýraznejšie interpretácie, opakujúce, či 

doplňujúce sa javy, ktoré boli predmetom nášho skúmania. Uvádzame 

následné významové kategórie, ktoré nám vznikli po analyzovaní výsledkov 

výskumu (Obr. 1). 
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Obr. 1: Myšlienková mapa (Zdroj: vlastné spracovanie, 

https://www.mindomo.com) 

Výskumné výsledky 

Výsledky výskumu poukazujú na značnú mieru aktérstva učiteľov, ale aj 

rodičov v čase dištančného vzdelávania. 

 A) Obavy a stres z neznámej situácie (Covid19): v rozhovore  

s učiteľmi sme zisťovali, ako zareagovali, keď sa museli prispôsobiť novej 

situácii a zmene vyučovania – teda prechod z prezenčného vyučovania na on-

line prostredia výučby.  U5: „Určite to pre mňa bol problém. Musela som si 

všetko nachystať úplne inak, človek má v škole viac využití ako doma. Doma 

má iba notebook, teda musí viac vyhľadávať na internete, a kým sa s tým aj 

naučí robiť.“ Pri prechode na dištančnú formu vzdelávania veľa učiteľov 

opisovalo obavy z novej situácie ako niečo veľmi náročné na čas a psychiku. 

Učitelia, ktorí neboli technicky zdatní, mali veľké problémy pri prechode na 

on-line formu výučby. Učitelia, ktorí často využívali digitálne technológie  

v „predcovidovom období“ počas prezenčnej výučby,  nemali problémy 

s online výučbou. U4: „Pre mňa to nepredstavovalo problém prejsť na takúto 

formu výučby, ja mám rada takéto zmeny, aj som sama učila kolegyne 

pracovať s programami a podobne. Ja som technicky zdatná v tomto.“ 

Viacerí učitelia popisovali aj frustráciu, beznádej a starosť o svoj zdravotný 

stav a aj zdravotný stav o svojich blízkych. Každý učiteľ zvládal novú 

nepoznanú situáciu inak, no strach a obavy z choroby, pociťovali všetci, len 

v inej miere. 

 B) Technické vybavenie a digitálna pripravenosť – výučba sa 

realizovala prostredníctvom Microsoft Teams, no podľa výpovedí učiteľov,  

v začiatkoch pandémie nie všetky školy disponovali programom Microsoft 

Teams, preto využívali Zoom, alebo žiakom zasielali úlohy prostredníctvom 

Edupage. Na školách, kde prebiehal výskum, žiaci sa dokázali flexibilne 

prispôsobiť na prechod na online vzdelávanie a každý žiak mal k dispozícii 
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technické zariadenie, prostredníctvom ktorého sa pripájal na dištančnú 

výučbu. Žiaci disponovali počítačom, notebookom, tabletom alebo 

mobilným telefónom. Z výpovedi učiteľov vyplýva, že žiaci využívali 

digitálne zariadenia vlastné alebo svojich rodičov – teda notebooky, počítače 

a tablety, ktoré im rodičia požičali. S ich ovládaním mali menej problémov 

ako učitelia. Žiaci nižších ročníkov (prvý a aj druhý ročník) mali  

v počiatkoch problémy s nastavením a spustením si programu, teda bola 

potrebná prítomnosť a pomoc rodiča. Väčší problém bol vtedy, ak viacerí 

súrodenci mali výučbu v rovnakom čase a rodina mala len jedno technické 

zariadenie. Školy nemali technické vybavenie pre žiakov v čase online 

výučby.  Žiakov aj učiteľov počas on-line výučby najviac obmedzovali 

technické problémy – ako je napríklad vypadávanie internetu a výkonnosť 

technických zariadení. U6: „Najviac ma nebavilo, že nám niekedy sekal 

mikrofón, niektorí žiaci si  nevypínali mikrofóny a bolo počuť hluk, rozhovory 

v domácnosti, a to nás rušilo.“ Učitelia potvrdili, že žiakov interaktívna forma 

výučby bavila, len sa občas počas výučby zabávali: v četovej časti si posielali 

rôzne emotikony, giffy (pohyblivé obrázky) a niekedy sa nie celkom 

pochvalne vyjadrovali k výučbe...  

Polovica z opýtaných učiteľov nášho výskumu sa vyjadrila, že im pri 

prechode na on-line formu výučby robila problém najmä technika. Niektorí 

učitelia neboli tak technicky zdatní a museli zo začiatku čeliť rôznym 

problémom digitálnej techniky. U3: „Určite mi to robilo obrovský problém, ja 

nie som technický typ, tá technika, nové postupy. Človek si musel nachystať 

inak prezentácie. Pre mňa to bol veľký problém.“ Problémy popisovali najmä 

s vybavenosťou technických zariadení, ako sú nespoľahlivé notebooky 

a počítače, ale aj nedostatočne rýchly internet, ktorý popisovala aj jedna 

z učiteliek, U5: „Mne to cez ten notebook padalo, ja som mala starý notebook, 

tam mi nič nešlo cez ten Teams. Improvizovala som, pretože cez školský 

notebook mi to nefungovalo.“ 

Druhá polovica učiteľov popisovala prácu s digitálnymi zariadeniami ako 

bezproblémovú, dokonca zdôraznili, že boli na prípadnú situáciu pripravení. 

U1: „Ja ako učiteľka som bola pripravená, mala som zariadenia, škola bola 

vybavená, v škole máme počítače. Technická výbava bola super, všetko však 

záležalo od internetu.“ Učiteľ, ktorý bol technicky zdatný, nemal problém  

s touto formou výučby, no nevylučovali náročnosť takejto prípravy. 

Prípravu na výučbu museli zmeniť všetci učitelia.  Počas prvej vlny sa 

vyučovacie hodiny skrátili u žiakov 1. stupňa na 3 pol hodinové vyučovacie 

hodiny denne. Príprava učiteľov bola úplne odlišná, ako keď sa pripravovali 

na prezenčnú výučbu, čo popisuje aj učiteľka U3: „Líšila sa príprava, 

štruktúra tej hodiny musela byť iná, prezentácie, materiály, rozmýšľať, ako 

žiakov zapojiť do toho procesu, keďže som nemohla zavolať žiakov k tabuli. 

Úplne diametrálne odlišná príprava. Strávila som veľa času nad prípravou, 

pripravovala som sa tak 3 – 4 hodiny denne na vyučovanie.“ V rozhovoroch 

sa všetci učitelia zhodli, že príprava na výučbu im zabrala veľa času a energie, 
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pretože museli veľakrát dokonca improvizovať. Učitelia vyučovali najmä 

prostredníctvom rôznych interaktívnych prezentácií, on-line testov (Toglic, 

Kozmix, Slido, Mentimeter), školských webových portálov, ako sú napríklad 

Virtuálna knižnica, Bez kriedy, Edupage a podobne. 

Zo získaných údajov môžeme konštatovať, že pripravenosť a zručnosť 

ovládania technických zariadení bola veľmi individuálna a záležalo, ako bol 

daný učiteľ skúsený a zručný v danej technickej oblasti, taktiež do istej miery 

záviselo na danej škole, či mala potrebné technické vybavenie a čo dokázala 

poskytnúť učiteľom. 

 C) Dopady koronakrízy na vzdelanostnú stránku žiakov – učitelia 

vedeli objektívne zhodnotiť zmeny v prospechu u žiakov po koronakríze. 

Podľa nich záležalo na žiakovi a veľakrát aj na rodičovi, koľko času venoval 

dieťaťu po vyučovaní. Väčšina žiakov  sa v prospechu veľmi nezhoršila, ale 

zostali im badateľné medzery v učive, pretože počas on-line vzdelávania 

učiteľ nebol schopný plnohodnotne odučiť hodinu a musel veľakrát 

„vypustiť“ menej dôležité učivo a žiakov učiť len nevyhnutné základy. 

Podobne ako táto učiteľka vyjadrila sa väčšina opýtaných učiteľov, U3: 

„Zmeny v prospechu žiakov som nepostrehla, ale našťastie sme sa potom so 

žiakmi vrátili do školy a dobehneme to. Ale tie medzery tam boli veľmi hlboké. 

Tie sme potom dobiehali aj v septembri v ďalšom roku. Človek taktiež 

prižmúril oči pri známkach, ale nebolo to také strašné, že by som musela dať 

trojky, štvorky.“ Učitelia sa snažili vynechávať učivo, ktoré nedokázali 

plnohodnotne a kvalitne odučiť prostredníctvom on-line formy. Popisovali 

najmä oblasť geometrie alebo nemožnosť realizovania zážitkového učenia. 

Veľmi zanedbané zostali výchovné predmety, pretože sa vôbec nerealizovali.  

Učitelia zhodnotili, že žiakom sa prospech nezhoršil, avšak medzery v učive 

žiakom zostali. To sa snažia aj naďalej dobiehať v škole prezenčnou formou. 

Najväčšie medzery učitelia videli v schopnosti písať. Označovali to ako 

„nevypísanosť“ ruky u žiaka. 

Podľa názoru učiteľov on-line vyučovanie niektorým žiakom prospelo. Žiaci, 

ktorí boli v škole slabší a pomalší, sa počas on-line vyučovania najviac hlásili 

a pracovali, dokonca si zlepšili aj prospech. Iným žiakom táto forma 

vzdelávania neprospela. Introvertní žiaci sa ešte viac uzavreli do seba.  

Učitelia postrehli u žiakov zlepšenie technických zručností. Žiakom sa 

zlepšila digitálna gramotnosť a vedeli častokrát lepšie ovládať program ako 

samotní učitelia. Túto skutočnosť  charakterizovala väčšina opýtaných 

učiteľov. Taktiež poznamenali, že sa žiaci stali viac samostatnejšími  

a zodpovednejšími.  

Za veľké nevýhody učitelia označili obmedzené možnosti individuálneho 

prístupu. U1: „Keď učiteľ uvidí u žiaka chybu, hneď ho má možnosť opraviť, 

pri on-line to nevidí a nevie to odsledovať a odstrániť chybu. Potom môžu mať 

žiaci zlý návyk alebo zlú vedomosť osvojenú, a keď prídu do školy, tak sa to 

ťažšie odstraňuje.“  
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Za nevýhodu on-line vzdelávania označovali aj zásah rodičov do výučby. 
Učitelia sa v rozhovoroch vyjadrili, že častokrát sedávali rodičia so žiakmi za 
obrazovkami a dovolili si zasahovať učiteľom do vyučovania. Učitelia to brali 
ako podkopávanie autority a obrovský tlak zo strany rodičov. Ako popisuje 
jedna učiteľka, rodičia nemali problém zasahovať do výučby a v priamom 
prenose si  dovolili opravovať učiteľa, U5: „Človek úplne inak učí, keď tam 
sedí ten rodič a učiteľ je pod tlakom. Sú, samozrejme, rodičia, ktorí vedia toho 
viac a potom komentujú počas hodiny, že čo by sa malo a čo by sa nemalo. 
Alebo keď vám žiak povie, že  moja maminka povedala, že toto by malo byť 
tak a toto tak. A viete, keď vás tam celá trieda počuje a aj ostatní rodičia, je to 
veľmi nepríjemné, je to taký tlak.“ Podľa slov učiteľov boli on-line hodiny  
v podstate otvorenými  hodinami.  
Na otázky ohľadom hodnotenia žiakov sa učitelia vyjadrili, že museli 
prihliadať na aktuálnu situáciu a znížiť svoje nároky na žiakov. Rovnako aj 
úlohy, ktoré žiaci vypracovávali doma alebo písomky, ktoré písali počas  
on-line výučby, nevedeli vždy objektívne ohodnotiť. V dôsledku vyššie 
spomenutej skutočnosti, že rodičia sedávali so žiakmi na vyučovaní, učitelia 
často nevedeli ohodnotiť prácu žiaka. Vedeli, že rodič zasahoval žiakovi do 
testu. U3: „Ja viem, že tí rodičia sú pri tom žiakovi. Ten žiak sa na tej kamere 
otáčal za rodičmi, čiže to bolo vidieť. Ja som sa však snažila na to 
prihliadnuť, nech tam tú maminku má, ja si ho potom preskúšam v škole.“ 
Veľakrát sa stalo, že počas obdobia on-line vzdelávania si žiaci vylepšili 
prospech, no po návrate do prezenčnej formy sa dostali na svoju pôvodnú 
úroveň.   
 D) Dopady koronakrízy na socializačnú stránku žiakov – na naše 
otázky ohľadom toho, či postrehli nejaké zmeny v správaní sa žiakov po 
príchode do školy, učitelia jednotne odpovedali, že postrehli niekoľko zmien. 
U žiakov sa zhoršila disciplína, morálka a bežné komunikačné schopnosti. 
Ako príklad uvádzame výpovede učiteľov, U1: „Socializačná oblasť – 
hrozné! Tí žiaci sa nevedeli nabažiť, keď sme prišli do školy jeden druhého, 
čiže aj to správanie bolo také neovládateľné.“ U2: „Zmeny som postrehla. 
Nie u všetkých žiakov, ale niektorí mali problém vrátiť sa späť do školského 
režimu. Niektorým tá on-line výuka vyhovovala, niektorí boli po príchode celí 
šťastní. Tá morálka ale bola horšia, lebo sa po dlhšom čase videli v triede  
a stále boli ukecaní, a celé to potom bolo také rušnejšie, lebo chceli stále 
rozprávať.“ U3: „Určite žiaci zabudli na také tie pravidlá, museli sme ich  
v podstate od začiatku učiť pozdraviť sa, keď išli po chodbe, na hodinách boli 
takí, že polihovali, začali piť vodu alebo jesť, žiadna sústredenosť.“  
Za ďalší dôsledok koronakrízy učitelia označili zhoršenie fyzickej kondície 
žiakov. Žiaci boli uzavretí vo svojich domácnostiach, mali menej pohybu. U3: 
„Celkovo sa tí žiaci zabrzdili aj športovo, niektorí veľmi pribrali, celkovo aj 
tie návyky mali také zabrzdené, spomalené.“ U6: „Určite mali menej pohybu, 
nevládzu toľko, čo kedysi, pomalší sú, kondičku im to zobralo, niektorí aj 
pribrali.“ Žiakov do veľkej miery negatívne ovplyvnilo to, že sa menej 
pohybovali, chýba im fyzická kondícia.  
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Diskusia 

V skúmaní sme získali repertoár možných interpretácií, myšlienok, názorov  

a stanovísk od učiteľov na vzdelávanie  počas pandémie COVID-19. 

U učiteľov, ale aj u žiakov sa výrazným spôsobom prejavila  úroveň digitálnej 

gramotnosti. Učitelia poukazujú na klady a zápory on-line výučby. Poukazujú 

na skutočnosť, že na on-line vzdelávanie neboli pripravení a museli sa učiť za 

pochodu. Najviac problémov sa prejavilo v technickej vybavenosti. Tu je 

potrebné poukázať na zlyhanie štátnych orgánov, pretože žiaci si museli 

technické prostriedky zadovážiť sami.  

Z pohľadu technického vzdelávania výskumné zistenia poukazujú na 

nasledovné pozitíva dištančného vzdelávania: žiaci si zdokonalili svoje 

digitálne kompetencie. Na druhej strane chýbajú im ďalšie kompetencie, ktoré 

vyžadujú vzdelávacie štandardy pracovného vyučovania, pretože tento 

predmet bol z on-line vzdelávania vyradený.   

Limity výskumu 

Považujeme za dôležité poukázať aj na limity výskumu, ktoré je potrebné brať 

do úvahy pri interpretácii výsledkov. Naša výskumná vzorka neobsahovala 

dostatočné množstvo reprezentatívnosti. Tento nesúlad má možný vplyv na 

nami interpretované výsledky výskumu. S prihliadnutím na etickú stránku 

výskumu nie je zaznamenané, v ktorom ročníku participanti vyučujú. 

Autonómia žiaka sa postupne zvyšuje každým ročníkom, s čím súvisia aj 

výpovede participantov. Vzhľadom na spôsob zberu dát a kontaktovanie 

participantov je možno predpokladať, že do výskumu sa zapojili prevažne 

učitelia s vysokým záujmom o výchovu a vzdelávanie.   

Záver  

Online vzdelávanie sa počas pandémie COVID-19 realizovalo v rodinách  

a v podmienkach, ktoré znemožňujú sústredenie a dosahovanie rovnakých 

výsledkov ako v škole. Naše výskumné zistenia poukazujú na to, že aj rodičia 

vnímavo pristupujú  k týmto skutočnostiam. Aktívne vytvárali emocionálne  

a fyzické podporné prostredie svojim deťom počas výučby, čo zo strany 

učiteľov bolo vnímané skôr negatívne. Toto zistenie poukazuje na to, že rodič 

si je vedomý zníženej motivácie u dieťaťa k učeniu a možným 

problematickým situáciám, ktoré online vyučovanie sprevádzajú. Učiteľ to 

vnímal ako kontrolu jeho činnosti a mal strach z otvorenej výučby.   

Učitelia, tak ako aj deti, neboli na začiatku pandémie COVID-19 pripravení  

a technicky zdatní na presun do online priestoru. Niektoré základné školy  

s touto skutočnosťou operovali a ponúkli rodičom aj učiteľom webináre na to, 

ako technicky zvládať online výučbu, no vo väčšej miere boli rodičia 

odkázaní len na seba a svoje znalosti a zručnosti a úroveň svojej digitálnej 

kompetencie. Digitálna kompetencia je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu  
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a aktívnu účasť na dianí v súčasnej spoločnosti. Presun do online priestoru 

znova poukázal na potrebu nadobúdania a smerovania pozornosti na túto 

kompetenciu. 

Bibliografia 

BARNOVÁ, S. (2021). Čo nás naučila pandemická kríza? Situácia 

v stredných školách na Slovensku počas prvej vlny pandémie  

COVID-19. Týn nad Vltavou: Nová Forma. 91 s.  

BELEŠOVÁ, M. (2018). Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi. Bratislava: 

Vydavateľstvo Univerzity Komenského.  

GEM Report. (2020). Coronavirus: could education systems have been better 

prepared? World Education Blog. Dostupné na: 

https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/18/coronavirus-could-

education-systems-have-been-better-prepared/  

HUĽOVÁ, Z. (2020). Technické vzdelávanie na primárnom stupni školy 

a vzťah učiteľov k obsahu technického vzdelávania. Ružomberok: PF 

KU v Ružomberku, Vydavateľstvo VERBUM.  

HUĽOVÁ, Z. – TOKOŠ, P. (2021). Technické vzdelávanie v kontexte 

dištančnej výučby. In Trendy ve vzdělávání 2021, (roč. 14), číslo 1. 

Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,  

ISSN 1805-8949, s. 36 – 44. https://doi.org/10.5507/tvv.2021.005 

Komenského inštitút. 2021. Veľký prieskum o dopadoch pandémie na 

školstvo. [online].[cit. 2021-11-2]. Dostupné na internete: 

https://komenskehoinstitut.sk/prieskum-2021/ 

KOSTRUB, D. (2016). Základy kvalitatívnej metodológie. Keď interpretované 

významy znamenajú viac ako vysoké čísla. Bratislava: Univerzita 

Komenského.  

MŠVVaŠ SR. (2020). Dodatok č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu. 

Dostupné na: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-statny-

vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/dodatok-c-7-

2020/dodatok-c-7-k-svp-zakladne-skoly.pdf  

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E. & MAREŠ, J. (1998). Pedagogický slovník. 

Praha: Portál.  

SEVERINI, E. & KOSTRUB, D. (2018). Kvalitatívne skúmanie 

v predprimárnom vzdelávaní. Prešov: Rokus.  

ŠPÚ (2021). Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelá-

vacieho procesu v základných školách platné od platné od 11.1.2021. 

Dostupné na: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/rozhodnutia-a-

usmernenia-v-case-covid-19/metodick%c3%a9%20usmernenie% 

20pre%20ZS%202021.pdf  

ŠVAŘÍČEK, R. & ŠEĎOVÁ, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických 

vědách. Praha: Portál.  

https://doi.org/10.5507/tvv.2021.005


Kožuchová, M.: 

Dištančné vzdelávanie žiakov mladšieho školského veku počas koronakrízy 

 46 

UNESCO. 2020. UNESCO Report, ‘National learning platforms and tools’. 

[online].[cit. 2021-11-23]. Dostupné na internete: 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses 

Príspevok vznikol s podporou grantov VEGA 1/0033/22 Bádateľsky 

orientovaná výučba v matematickom, prírodovednom a technickom vzdelávaní 

a VEGA č. 1/0550/22 Súčasný stav, trendy a problémy v technickom 

vzdelávaní na nižšom a vyššom sekundárnom stupni školy v kontexte 

dištančného vzdelávania.  

 
 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2022, roč. 22, č. 4 

 47 

DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.47-68 
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during the Teaching Practice of Pre-service Primary 

School Teachers in the Didactics of German 

as a Foreign Language 

Die Vorstellung der Praktikumslehrpersonen von einem 

guten Unterricht während des Schulpraktikums 

angehender Primarlehrerinnen und Primarlehrer 

in der Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache 

Predstavy učiteľov základných škôl o vzorových 

hodinách počas praxe budúcich učiteľov v predmete 

didaktika nemčiny ako cudzí jazyk 

Slavka Pogranova 

Abstract 

This contribution deals with the views of in-service school teachers 

about a good lesson during a four-week period of teaching practice for 

future teachers as part of their bachelor’s degree and explains the 

correlation between the teaching practice and the didactics of German 

as a foreign language and foreign languages didactics in general. After 

describing the organization of the teaching practice and the theoretical 

background of the teacher training courses at the university, the 

contribution goes on to investigate and discuss what the student 

teachers put into practice in their lesson planning. It emerges that the 

interviews with the teachers’ mentors about a good language lesson 

contain both pedagogical as well as didactic themes and that the 

professionalization of student teachers can differ depending on the in-

service teacher. 

Keywords: Foreign. Languages. Teacher. Training. Teaching practice. 

Lesson planning. 

1 Einführung 

Der Unterricht erweist sich als komplexes Geschehen, als Zusammenspiel 

verschiedener Faktoren, zu deren Verständnis und Berücksichtigung 

angehende Lehrer*innen in der Lehrer*innenbildung angeleitet werden. Als 
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Gegenstand in der Lehrer*innenbildung wird der Unterricht lernwirksam im 

Fall seiner Darstellung als Wirkkontinuum, bestehend aus den Kompetenzen 

der Lehrkräfte (ihr Fachwissen, fachdidaktisches, curriculares und 

pädagogisches Wissen), dem Unterricht als Hauptaufgabe, der geplant, 

durchgeführt und analysiert wird, und den Lernergebnissen (Scholl & Plöger, 

2020). Die Grenzen zwischen pädagogischem und fachdidaktischem Wissen 

lassen sich nach König, Doll, Buchholtz, Förster, Kaspar, Rühl, Strauß, 

Bremerich-Vos, Fladung & Kaiser (2018) ziehen, wobei die pädagogische 

Sicht Bereiche wie Motivierung, Heterogenität oder Klassenführung 

untersucht und die Fachdidaktik über das Sprechen, Schreiben, Lesen bzw. 

den Sprachgebrauch erfasst werden kann. In der Unterrichtsplanung lässt sich 

die Umsetzung des pädagogischen Wissens der Lehrer*innen einfacher 

nachvollziehen als im Fall fachdidaktischer Entscheidungen (König, 

Bremerich-Vos, Buchholtz, Fladung & Glutsch, 2020).  

In der Romandie, dem französischsprachigen Teil der Schweiz, wird 

Deutsch als Fremdsprache in den Primarschulen ab dem achten Lebensjahr 

unterrichtet. Im Rahmen der Lehrveranstaltung Fachdidaktik Deutsch als 

Fremdsprache an der Universität Genf planen zukünftige Primarschullehrer* 

innen den Deutschunterricht im Praktikum. Ihre Planung wird von ihren 

individuellen Fähigkeiten, Präferenzen und Lern- und Lehrerfahrungen 

bestimmt, der Fremdsprachendidaktik in universitären Lehrveranstaltungen 

sowie den Vorstellungen und Erwartungen der jeweiligen Praktikumslehrperson. 

Im Zusammenhang mit den Veränderungen der Studierenden durch die und in 

den Praktika stellt zum Beispiel Hascher (2006) fest, dass Praktikumslehrpersonen 

« von vornherein als bewährte Fachkräfte angesehen [werden], die wissen, 

wie Schule und Unterricht zu gestalten sind und die die Herausforderungen 

des Schulalltags erfolgreich meistern » (S. 134). In diesem Zusammenhang 

stellen sich folgende Fragen: Was wird den Studierenden im Fach Deutsch 

von den Praktikumslehrpersonen vermittelt? Welche Vorstellungen haben sie 

von einem guten Unterricht? Wie spiegeln sich diese in den Unterrichtsplanungen 

der angehenden Lehrer*innen wider? In diesem Beitrag erfolgt zunächst eine 

kontextuelle Beschreibung der Ausbildung der Lehrer*innen (Abschnitt 2). 

Im dritten Abschnitt wird auf aktuelle Entwicklungen in der Forschung in der 

Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache eingegangen und darauf, was einen 

guten Unterricht ausmacht. Im Anschluss daran werden die Forschungsfragen 

präsentiert und das methodologische Vorgehen (Abschnitte 4-5) besprochen. 

Nach der Darstellung der Befunde im Abschnitt 6 schliesst der Beitrag mit 

einer Diskussion und den Schlussfolgerungen.  

2 Ausbildung der Lehrer*innen im Fach Deutsch  

Die Studierenden werden an der Universität in einer vierjährigen Lehrer* 

innenausbildung, in der die Berufspraxis ein zentrales Element darstellt und 

eine enge Zusammenarbeit zwischen Universität, Schule und allen Akteuren 
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angestrebt wird, auf den Beruf vorbereitet. Nach dem ersten Studienjahr mit 

dem Fokus auf allgemeine Bereiche in den Erziehungswissenschaften stehen 

im zweiten Studienjahr des Bachelorstudiums zwei Module auf dem 

Programm: Im Herbstsemester sind es transversale Ansätze (z.B. das 

Verhältnis Familie-Schule, kulturelle Diversität, die Organisation der 

Schularbeit und Klassenleitung), im Frühlingssemester werden an dieses 

Modul fachdidaktische Studienfächer angeknüpft, die diesmal die 

Aufmerksamkeit auf das Verhältnis Lehrer*innen-Schüler*innen -Wissen und 

Können lenken und je nach Disziplin unterschiedlich geprägt sein können. 

Dem Bereich Wissen und Können kommt grosse Bedeutung zu, da er in der 

Interaktion zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen als ständig neu zu 

verhandelnder Gegenstand betrachtet wird (Schneuwly, 2018). Parallel zu 

Fächern wie Bildnerisches Gestalten, Sport, Musik, Französisch oder 

Mathematik absolvieren die Studierenden Fachdidaktik Deutsch, wo sie zum 

ersten Mal mit den theoretischen Grundlagen der Fremdsprachendidaktik 

konfrontiert werden und diese in die Praxis umsetzen können.  

3 Forschungsstand 

3.1    Fachdidaktik Deutsch als Schul- und Fremdsprache 

In der Forschung zum Fach Deutsch als Schulsprache in der Lehrer* 

innenbildung lassen sich aktuell drei Schwerpunkte bzw. Trends erkennen: die 

Arbeit mit digitalen Medien, der Umgang mit der Heterogenität und ein 

sprachsensibler Unterricht (Hanke & Pohl, 2020). Für die Lehre an der 

Universität stehen zusätzlich folgende Ansätze im Vordergrund: situiertes 

Lernen, zum Beispiel Lernbedingungen und ihre Wirkung auf die 

Förderkompetenzen angehender Lehrer*innen (Fölling-Albers, Hartinger & 

Mörtl-Hafizović, 2004), fallbasiertes, kumulatives Lernen dank Video-

analysen und forschendes Lernen (Dirks, 2020) (zum Überblick über 

aktuellen Forschungsschwerpunkten siehe Hanke & Pohl, 2020).  

Im Bereich Fremdsprachenunterricht befassen sich die Beiträge zur 

Fachdidaktik Deutsch mit fachdidaktischen Inhalten (z.B. Sprechen), die in 

der Lehrer*innenbildung zu erwerben sind (Gehring, 2018) oder mit der 

Untersuchung der Überzeugungen und des Professionswissens zukünftiger 

Deutschlehrer*innen (Bremerich-Vos, 2019; Masanek & Kilian, 2020). Je 

nach Standort beschreiben theoretisch-konzeptuelle Arbeiten die Grundprinzipien 

der Lehrer*innenbildung an pädagogischen Hochschulen oder Universitäten 

(siehe Wokusch, 2015; Pogranova, 2021), die Vorstellungen der Studierenden 

von Unterrichtsqualität (Wokusch, 2017) und das fachdidaktische Wissen 

(Waltermann, 2016) oder analysieren den Unterricht in den Praktika 

(Pogranova, 2020). Gegenwärtige Entwicklungen zeigen die Verortung  

der Fachdidaktik im Diskurs der Mehrsprachigkeitsdidaktik und der 

Gesamtsprachencurricula. Diese Orientierung hat eine Vermehrung solcher 
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Ansätze im Fremdspra-chenunterricht zufolge, « die die traditionelle Ausrichtung 

auf eine sog. Zielsprache zugunsten einer mehrsprachigen Perspektive öffnen 

(siehe z.B. Candelier, 2008; Gajo, 2009; Naqvi, Schmidt & Krickhan, 2014) 

und die Sprachlernerfahrung sowie die mehrsprachigen Praktiken der 

Lernenden […] als Lernpotenzial erkennen » (Hu, 2016, S. 11).  

Was macht einen guten Unterricht aus? Welche Qualitätsmerkmale 
beinhaltet ein guter Unterricht? Fachdidaktik Deutsch als Schulsprache 

schliesst an die Befunde der allgemeinen Unterrichtsqualitätsforschung an,  
bei der drei dem Mathematikunterricht entnommene Basisdimensionen 

unterschieden werden: die kognitive Aktivierung, die Klassenführung und die 
konstruktive Unterstützung der Schüler*innen (Klieme, Schümer & Knoll, 

2001). Unter kognitiver Aktivierung versteht man zum Beispiel « das Ausmaß, 

in dem Lernende auf Basis ihres Vorwissens zu einer mental-aktiven 
Auseinandersetzung mit den unterrichtlichen Lerngegenständen angeregt 

werden » (Scholl & Plöger, 2020, S. 24). Diese Dimensionen stellen Bausteine 
eines guten Unterrichts dar und werden erweitert. Nach Wichprächtiger-

Geppert, Stahns & Riegler (2021) sollte die Unterrichtsqualität in Deutsch 

nicht nur generische, sondern auch fachliche (fachbezogene und fachspezifische) 
Aspekte berücksichtigen. Die Konzeptualisierung der Fachspezifität beinhaltet 

daher Dimensionen wie die kognitive Aktivierung der Schüler*innen, 
Klassenführung, Lerngegenstand (Auswahl und Präsentation), sozio-emotionale 

und kognitive Unterstützung. Wie sich diese Fachspezifität weiter konzeptualisiert 
und sich auf die Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache auswirkt, wird die 

Zukunft zeigen. Die Qualitätsmerkmale eines guten Deutschunterrichts lassen 
sich in Studien über den Fremdsprachenunterricht erfassen, was Gegenstand 

des folgenden Abschnitts ist. 

3.2    Ein guter Fremdsprachenunterricht  

In diesem Abschnitt wird der Fokus auf Studien gerichtet, die der Frage 
nachgehen, was einen guten Fremdsprachenunterricht ausmacht. Imgrund 

(2011) hat im deutschsprachigen Teil der Schweiz unterrichtsrelevante 
Merkmale im Bereich Sprachproduktion aus der Sicht des Nutzens seitens der 

Schüler*innen untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass beim 
Französischunterricht (Französisch als Fremdsprache in der Primarstufe) der 

Klassenunterricht für Sprechprozesse eine wichtige Rolle spielt und dass der 

Unterricht von den didaktisch-methodischen Kenntnissen der Lehrperson 
abhängt, wobei ihre Fremdsprachenkompetenz allein einen wirksamen 

Unterricht noch nicht garantiert. Im Anschluss an verschiedene theoretische 
Studien hat Wokusch (2013) dreizehn Kriterien identifiziert und diese mit den 

Konzeptionen von acht Lehrer*innen der Primar- und Sekundarstufe im 
Kanton Waadt verglichen. Die Kriterien befassen sich mit der Rolle und 

Präsenz von Sprache-Kultur, dem Recht auf Fehler, dem Lehren-Lernen, den 
Schüler*innen, der Unterrichtsgestaltung und den Aufgabentypen sowie der 

Klassenführung und dem Klassenklima. Das Ergebnis der Studie zeigt eine 
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teilweise Deckung der Antworten der Lehrer*innen mit der Theorie. Der 
Bereich Klassenführung und Klima (Motivation, Freude und Respekt) wurde 

zum Beispiel von der Hälfte der Lehrpersonen angesprochen, was ihre 
Wichtigkeit unter Beweis stellt. In der Studie von Pogranova, Brauchli & 

Elmiger (2017a) stehen andere Qualitätsmerkmale im Vordergrund: den 
Wortschatz und theoretische Begriffe integrieren, den Fortschritt gewährleisten, 

die Kenntnisse der Schüler*innen als Ausgangspunkt für die Arbeit mit 
Sprache betrachten, Sprachkompetenzen entwickeln, Aufgabenvarietät 

anbieten, mit Freude lernen und am Unterricht teilnehmen. Die Autoren*innen 

schliessen die Studie mit der Frage, was einen guten Fremdsprachenunterricht 
auszeichnet: für wen, in welcher Zeitspanne und mit welchem Blick einer 

externen Person? Imgrund (2015) hat bei der Untersuchung der Qualitätsmerkmale 
im Französischunterricht in der Deutschschweiz vier Lehrer*innentypen 

identifiziert, und zwar den Lernbegleiter, den Steuermann, den Kapitän und 
den Conférencier. Nach der Autorin lässt sich die Qualität des Unterrichts an 

Merkmalskonfigurationen feststellen. Die Conférencière / der Conférencier 
verstehen es zum Beispiel, die Schüler*innen kompetenzorientiert zu fördern 

und den Unterricht zu differenzieren, während die Kapitänin/der Kapitän die 
Klassen besonders effizient führen. Die Arbeit zeigt unter anderem, dass der 

von den Schüler*innen aus dem Fremdsprachenunterricht gezogene Nutzen 
unterschiedlich sein kann und dass sich die Unterrichtsqualität auf diesen 

Nutzen auswirkt, was einen Beitrag zur Professionalisierung der angehenden 
Lehrer*innen in den Praktika leisten könnte. Im Anschluss an die oben 

erwähnten Studien stellt sich die Frage nach der Professionalisierung der 
angehenden Lehrer*innen indem vierwöchigen Schulpraktikum im Rahmen 

des Bachelorstudiums in Genf, nämlich hinsichtlich der Merkmale eines guten 
Deutschunterrichts. 

4 Fragestellungen  

Folgende Forschungsfragen stehen im Mittelpunkt der Studie:  
1) Welche Vorstellungen haben die Praktikumslehrpersonen von einem 

guten Unterricht im Fach Deutsch als Fremdsprache?  
2) Decken sich die Vorstellungen der Lehrpersonen mit den Unterricht-

splanungen der angehenden Lehrer*innen? 

5 Methode  

5.1    Forschungsdesign und Stichprobe 

Das vierwöchige Praktikum des Moduls fachdidaktische Studienfächer im 

Frühlingssemester erfolgt nach zwei bestandenen Praktika im Herbst 
(insgesamt sechs Wochen Schulpraxis) und ist somit das dritte Praktikum im 
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zweiten Studienjahr des Bachelorstudiums.1 Das Semester beginnt mit einer 
drei- bis vierwöchigen universitären Ausbildung, nach der die Studierenden 

einer Primarschule zugewiesen werden, um dort ihre Professionalisierung 
fortzusetzen. In der Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache besteht die 

Aufgabe aus der Beobachtung der Praktikumslehrperson beim Deutsch-
unterricht (mit Fokus auf die Unterrichtsgestaltung, die Aktivitäten und die 

Förderung der mündlichen Kompetenzen der Schüler*innen), einem Interview 
über den beobachteten Unterricht (Lernziele, Material, Arbeitsformen, usw.) 

und den erwünschten, als « gut empfundenen und gelungenen » Unterricht. Im 

zweiten Praktikumsteil stehen nach dem Besuch weiterer mehrwöchiger 
Lehrveranstaltungen die Planung und der Unterricht im Vordergrund.2 Mit 

den gezogenen Schlussfolgerungen und der formativen Bewertung seitens der 
Praktikumslehrpersonen wird das Praktikum abgeschlossen.  

Das Forschungsdesign basiert auf zwei erhobenen Datentypen, die 

sich spezifisch auf die Übergangsphase zwischen dem ersten und dem zweiten 

Praktikumsteil (in der Zeitspanne zwischen März und Mai 2021) beziehen: ein 

semi-direktes Interview (Blanchet, 2015) mit der Praktikumslehrperson über 

einen „guten“ Unterricht und schliesslich die Unterrichtsplanung eines 

Deutschunterrichts der zukünftigen Lehrer*innen. Die Stichprobe umfasst je 

                                                 
1 Für mehr Informationensiehe https://www.unige.ch/fapse/bsep/. 
2 Die Unterrichtsplanung erfolgt nach zwei Planungsprinzipien: Erstens zielt das Lehren auf das 

Lernen ab, darauf, dass dieses ermöglicht, gefördert und gesichert wird und die Schüler*innen 

die Aufgaben aktiv verarbeiten; zweitens vollzieht sich der Lernprozess in der Interaktion 

zwischen den Schüler*innen und der Lehrperson und/oder zwischen den Schüler*innen 

(Schmidt, 1996). Die Planung begleiten Fragen und Überlegungen über die Kenntnisse und 

Interessen der Schüler*innen, curriculare Vorgaben, die Ausstattung der jeweiligen Klasse, die 

Verfolgung der Lernziele, die Beschaffung der Themen, Medien, Unterrichtsmaterialien und 

das methodische Vorgehen (ebd.). Laut Gehring (2018) gehören zur Tagesplanung auch die 

Berücksichtigung potenzieller Lernschwierigkeiten, die Lernbarkeit des neuen Lehrstoffes, 

seine Einbindung, die Feststellung der Leistungserwartung sowie die Vernetzung der 

Unterrichtsstunden. Die universitäre Lehre stützt sich auf die aktuelle fachdidaktische Literatur 

(Gehring, 2018; Koeppel, 2016; Brinitzer, Hantschel, Kroemer, Möller-Frorath & Ros, 2016), 

das für den Fremdsprachenunterricht konzipierte Planungsmodell von Bimmel, Kast & Neuner 

(2011) und die Prinzipien eines handlungsorientierten Unterrichts (Willis & Willis, 2007). Die 

Struktur der Unterrichtsplanung beinhaltet daher einen Lektionseinstieg, bei dem Motivation 

und Neugier geweckt, eine kommunikative Situation präsentiert und die Lernziele den 

Schüler*innen begreifbar gemacht werden. Der Unterricht ist aufgabenbasiert und auf die 

Lerner*innen fokussiert, im Vordergrund steht die Entwicklung der produktiven oder 

rezeptiven Sprachkompetenzen. Nach der Reaktivierung der aktuellen Wissensbestände der 

Schüler*innen wird ein Lese- oder Hörtext vorentlastet, in den darauffolgenden Phasen wird 

der Lernstoff in Textarbeit erschlossen und vertieft (siehe z.B. globales, selektives und 

detailliertes Hören bei Brinitzer et al., 2016). Falls eine produktive Verwendung angestrebt 

wird, werden in der Übungsphase Ausspracheübungen und kommunikative Aufgaben 

angeboten, die sich auf konkrete Modelle stützen. Vom Training rezeptiver Handlungen gelangt 

man über reproduktive Aufgaben zu einer freieren Sprachproduktion. Transferphasen und die 

Konsolidierung der verwendeten Redemittel schliessen den Unterricht ab.  
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zwölf Interviews und Unterrichtsplanungen von denselben Studierenden, die 

das Interview mit ihrer Praktikumslehrperson geführt haben. Die 

Praktikumslehrpersonen wurden zufällig ausgewählt. In einem semi-direkten 

Interview passt sich nach Blanchet (2015) der/die Interviewende dem Diskurs 

der Befragten an und stellt zusätzliche Fragen. Die Interaktion zwischen den 

Student*innen und den Lehrpersonen im Kontext der Lehrer*innenausbildung 

hat zur Folge, dass das Bedürfnis entstehen kann, ein gewisses Bild von sich 

selbst als Berufsperson vermitteln zu wollen, unabhängig von den 

Vorgehensweisen im Unterricht. Daher ist der Diskurs der Lehrpersonen mit 

Vorsicht entgegenzunehmen, wobei je nach Erfahrung ihre Wünsche, 

Erwartungen, Vorstellungen hinsichtlich eines guten Unterrichts bzw. des 

Lernens und ihre mit Deutsch als Sprache und Kultur verbundenen Bilder ans 

Licht kommen. Zu erwarten ist auch, dass ihr Diskurs teilweise ihre 

Emotionen zum Ausdruck bringt und mit konkreten Beispielen aus der 

aktuellen und/oder früheren Praxis belegt, die sie am meisten geprägt haben 

bzw. die sie für erwähnenswert erachten. Allgemeine Stellungnahmen, 

Beispiele und subjektive Empfehlungen werden verwoben. Die angehenden 

Lehrer*innen stützen sich bei der Befragung auf einen intern ausgearbeiteten 

Fragebogen (Pogranova, Brauchli & Elmiger, 2017b) zu den Kriterien eines 

guten Unterrichts. Die Antworten auf die erste Frage – Denken Sie an einen 

gelungenen Unterricht. Wie würden Sie ihn beschreiben? – wurden aus allen 

Antworten aussortiert und in diesem Beitrag bearbeitet. 

5.2    Erhebungsinstrumente und methodisches Vorgehen 

Die zwölf Transkripte der Diskurse der Praktikumslehrpersonen wurden in die 

für qualitative Analysen konzipierte Software N Vivo transferiert. Die 

induktive Herangehensweise erlaubt, die Daten sprechen zu lassen und diese 

mit der Theorie zu vergleichen, was neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

generiert (Saada-Robert & Leutenegger, 2002). Die Auswahl der kodierten 

Abschnitte jedes Diskurses erfolgte nach dem Kriterium: Was macht einen 

gelungenen Unterricht aus? Die daraus resultierenden semantischen Einheiten 

(meistens kurze Abschnitte) führten zu den, aus dem Diskurs abgeleiteten und 

kodierten Themenbereichen. So liessen sich nach der Analyse der Dateien 

Themen wie Aktivitäten, Unterrichtsvorbereitung oder professionelle Gesten 

ableiten. Die Abschnitte wurden thematisch kodiert (den Themen zugeordnet), 

wobei ein Abschnitt je nach Inhalt mehreren Themenbereichen angehören 

konnte. Die Anzahl der betroffenen Dateien und Referenzen (Zahl der 

betroffenen Abschnitte in Dateien) wurde automatisch generiert, was eine 

Klassifizierung der Ergebnisse zur Folge hatte. Zum Schluss erfolgte eine 

Kategorisierung der Themen in Hauptthemen, je nach Akteuren. Die 

Datenanalyse zielte darauf ab, allgemeine Tendenzen im Diskurs der 

Praktikumslehrpersonen über einen guten Unterricht hervorzuheben 

(gemeinsame Nenner). Schliesslich wurde im zweiten Schritt nach dem 
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Vorhandensein bzw. Fehlen der sich bei der Analyse herauskristallisierten 

Themen in den Unterrichtsplanungen der angehenden Lehrer*innen gesucht. 

Der Abgleich der genannten Themen mit der Unterrichtsplanung der 

Studierenden erlaubte die Feststellung von Gemeinsamkeiten, von Überlappungen 

oder dem Fehlen mancher Bereiche, was sich grob quantitativ (in Prozentzahlen) 

darstellen liess und qualitativ ergänzt werden konnte. Der daraus resultierende 

Erkenntnisgewinn wirft ein Licht auf das Praktikumsgeschehen und die 

Lehrer*innenausbildung, ohne als Stichprobe Repräsentativität zu beanspruchen. 

6 Ergebnisse 

Die Analyse der Interviews mit den Praktikumslehrpersonen zeigt, dass ihr 

Diskurs eine Fülle von Themen beinhaltet, von denen einige ausführlich 

erklärt und anhand von Beispielen erläutert werden, andere dagegen nur kurze 

Erwähnung finden. Das zeigt einerseits die Komplexität des Lehrer*innenberufs, 

die Abhängigkeit von zahlreichen Aspekten (so wird z.B. die Reaktion auf 

unerwartete Ereignisse in der Klasse im Zusammenspiel mit der Erfahrung der 

Praktikumslehrperson angesprochen), andererseits deutet dies darauf hin, dass 

die Professionalisierung der angehenden Lehrer*innen im Praktikum, je nach 

den Vorstellungen der jeweiligen Praktikumslehrperson von einem guten 

Unterricht unterschiedlich verlaufen kann. Der Diskurs lässt sich in drei 

Hauptthemen gliedern: Lehrkräfte und ihr Handeln, das Benehmen und 

Lernen der Schüler*innen und externe Faktoren wie Lehrmittel oder 

gemischte, aus zwei Lehrgängen bestehende Klassen, die in weitere Themen 

untergliedert werden:  

 

Tabelle 1: Themen im Diskurs der Lehrkräfte: Lehrkräfte und ihr Handeln 
 

Themen Zahl der Dateien Prozentzahl 

(%) 

Referenzen 

Aktivitäten 10 83  22 

Sprachenwechsel 10 83 11 

Unterrichtsvorbereitung 9 75 16 

Improvisationen 8 66 13 

Professionelle Gesten 6 50 13 

Unterrichtszeit 6 50 9 

Differenzierung 4 33 5 

Total 12 100 89 

6.1    Lehrkräfte und ihr Handeln 

6.1.1   Aktivitäten 

Das Thema Aktivitäten kommt in 83% der Dateien vor und ist mit 22 

Referenzen (in einem bis vier Abschnitten pro Person erwähnt) das am 

häufigsten angesprochene Thema. Die Mehrheit der Praktikumslehrpersonen 

nennt Spiele als bevorzugte Aktivitäten und betont die Wichtigkeit ihrer 
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Varietät, damit die Aufmerksamkeit der Schüler*innen nicht abnimmt. So 

werden beispielsweise Rollenspiele in einem Restaurant, einem Laden oder 

auf dem Markt gespielt oder ein Memory mit Flaggen und Ländern, 

Theaterstücke aufgeführt, eine Mindmap erstellt oder auch eine E-Mail an 

einen Brieffreund geschrieben. Laut Angabe der Lehrkräfte sind die Spiele 

und Rollenspiele sowie andere mündliche Aktivitäten, in denen die 

Schüler*innen kommunizieren sollen, meistens erfunden. Das Üben 

gesprochener Sprache erweist sich als ein wichtiger Faktor. Das Ziel dabei ist 

die Aneignung des Wortschatzes, in wenigen Fällen der Grammatik und der 

Aussprache. Die Spiele werden von Gestik, Bildern, Zeichnungen begleitet 

und regelmässig eingesetzt. Der spielerische Aspekt findet sich auch in der 

Unterrichtsplanung der angehenden Lehrer*innen (75%): Die Schüler*innen 

sollen sich ein Quiz ausdenken, beim Fragen Stellen oder Beantworten einen 

Ball werfen bzw. fangen, Rätsel lösen, etc., was auf die Berücksichtigung des 

Alters der Kinder schliessen lässt.  

6.1.2   Sprachenwechsel 

Die Praktikumslehrpersonen sprechen von einem maximalen Gebrauch der 

Zielsprache seitens der Lehrer*innen und Schüler*innen (83%) und bringen 
diese Vorstellung von einem guten Unterricht mit unterschiedlichen 

Redemitteln zum Ausdruck: viel sprechen, hauptsächlich auf Deutsch, 
Immersionsunterricht (Sprachbad), so viel wie möglich, 80% der Stunde in 

der Zielsprache, solange es geht. Realisierbar ist dies mit Hilfe der 
Lehrer*innen, aber auch mit Videos, CDs und anderen Medien. Der tägliche 

Gebrauch der Sprache ist beim Lernen wichtig.3 Nur wenig Raum wird der 

Schulsprache gegeben, nämlich bei den Anweisungen, wenn die Schüler nicht 
verstehen, bei der Ankündigung der Lernziele, bei Konzepten, wenn 

Erklärungen nötig sind, bei Übersetzungen (aber nicht Wort für Wort) und 
schlussendlich, um Zeit zu sparen. Die Hälfte der Lehrpersonen erwähnt in 

diesem Zusammenhang auch andere Verständigungsmittel wie Gestik, 
Pantomimen, Beispiele in einen Kontext setzen, Fragen nach dem Grad des 

Verstehens stellen, dieselben Sätze verwenden und alles nutzen, was schon in 
der Klasse implementiert wurde.4 

Die Analyse der geplanten Sprachverwendung der angehenden 
Lehrer*innen in der Unterrichtsplanung offenbart die Tendenz zum 

Sprachenwechsel: Zwei Drittel der Planungen sehen die Verwendung der 

                                                 
3 Eine Lehrkraft gibt an, Deutsch auch ausserhalb des Sprachenunterrichts zu sprechen. Sie zählt 

die Kinder im Schwimmbad auf Deutsch, verwendet die Zielsprache beim Start eines Wettbewerbes 

(auf die Plätze, fertig, los) oder beim Ankommen in der Klasse und beim Abschied. 
4 Eine Lehrkraft gibt zu, über nicht ausreichend Sprachkompetenz zu verfügen und da die 

Klasse viele Erklärungen verlangt, mehr Französisch zu sprechen als erwünscht. Wünsche und 

Realität stehen also manchmal im Widerspruch und werden bewusst angesprochen. 
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Ziel- und Schulsprache (und selten anderer Sprachen) vor, bei einem Drittel 
ist dies nicht identifizierbar, denn die Studierenden beschreiben Aktivitäten, 

ohne die Verwendung der Sprache(n) zu präzisieren. Ihr geplanter Gebrauch 
der Schulsprache deckt sich mit dem Diskurs der Praktikumslehrpersonen 

oder geht darüber sogar hinaus: die Lektion einführen, den Wortschatz oder 
das von einer CD Gehörte übersetzen, die Lernziele erläutern, den vorherigen 

Lernstoff ins Gedächtnis zurückrufen, die Sprachgebrauchsstrategien 
besprechen oder Erklärungen geben.  

6.1.3   Vorbereitung des Unterrichts 

Die Vorbereitung des Unterrichts interessiert und spaltet zugleich die 
Praktikumslehrpersonen. Zwei Drittel (75%) sprechen das Thema in den 

Dateien an, was mit 16 Referenzen das am zweithäufigsten angesprochene 
Thema darstellt. Nach Ansicht zweier Lehrkräfte besteht ein direkter 

Zusammenhang zwischen der Planung und einem erfolgreichen Unterricht. 
Dies bedeutet konkret, je besser man vorbereitet ist, desto besser kann man 

auf die Reaktionen der Schüler*innen eingehen. Die Unterrichtsgestaltung 
erscheint ihnen daher wesentlich, denn sie stellt für sie den roten Faden dar. 

Weitere zwei Lehrpersonen halten eine gute Vorbereitung für sehr wichtig. 
Dazu gehören ihrer Meinung nach nicht nur die Vorbereitung der Materialien, 

sondern auch das Durchdenken der Arbeitsformen, die Klarstellung der 
Lernziele, die Wahl der Aktivitäten und ihr logischer Zusammenhang. Zwei 

andere Personen behaupten hingegen, mit zunehmender Erfahrung müsse die 
Lehrerin/der Lehrer nicht mehr so viel vorbereiten, nicht alles planen. Jeder 

Jahrgang würde sich ohnehin anders verhalten. Sie geben aber zu, dass die 
Vorbereitung eine gewisse Rolle spielt, da die Lehrperson den Lehrstoff nicht 

erst zugleich mit den Schüler*innen entdecken sollte. Die letzte Lehrkraft 
relativiert die Rede: Die entsprechende Planung trägt zu 50% zu einem guten 

Deutschunterricht bei. Abgesehen davon finden einige, dass ein Durchspielen 

der Aktivitäten im Vorfeld des Unterrichts notwendig ist, um potenzielle 
Lernschwierigkeiten der Schüler*innen zu identifizieren und die Aktivitäten 

nach Effizienz aussortieren zu können.  
In der Unterrichtsplanung werden zwei der von den Praktiku-

mslehrpersonen genannten Aspekte von allen angehenden Lehrer*innen 
(100%) berücksichtigt: das geplante, vorbereitete Material und die 

formulierten Lernziele, letztere meistens den Lehrmitteln entnommen. Das 
Material erweist sich als sehr abwechslungsreich: Geplant wird die Arbeit an 

der Tafel, am Whiteboard oder Computer, mit Arbeitsblättern, Umschlägen, 
Bildern, Bällen, Texten als Modellen, Rastern, Kärtchen, Postern, Kartons 

sowie mit verschiedenen Schulsachen (Heften, Radiergummis, Kleber, usw.) 
und den zur Verfügung stehenden Lehrmitteln (Kursbuch, Arbeitsbuch und 

Glossar). Dies macht deutlich, worauf die Aufmerksamkeit der Studierenden 
gelenkt wird. Die Lernschwierigkeiten der Schüler*innen hingegen werden 

nicht bearbeitet. 
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6.1.4   Improvisationen 

Die grössere Mehrheit (66%) der Praktikumslehrpersonen zählen die 
Improvisation zu einem Wesensmerkmal eines gelungenen Unterrichts und 
halten sie auch für unvermeidlich. Die professionelle Erfahrung der Lehrkraft 
spielt dabei eine grosse Rolle, bestimmt 20% bis 30% des Unterrichts. Dank 
ihr weiss sie, wie sie sich verhalten soll: neu durchstarten, etwas anders 
machen, Lehrgegenstände erneut aufgreifen, sich von Lernmitteln entfernen, 
erfinderisch sein oder in der letzten Minute nach Instinkt handeln. Einige 
unerwartete Ereignisse lassen sich vorhersehen, zum Beispiel mögliche 
Lernschwierigkeiten der Schüler*innen, andere sind aber unvorhersehbar, wie 
ihre Reaktionen oder Fragen. Diese unerwarteten Ereignisse sollten im 
Unterrichtsverlauf reguliert werden. Im Gegensatz zum Diskurs der 
Praktikumslehrpersonen findet das Thema Improvisation in der Planung der 
angehenden Lehrer*innen keinen Platz. 

6.1.5   Professionelle Gesten 

Professionelle Gesten werden von der Hälfte (50%) der befragten 
Praktikumslehrpersonen angesprochen. Die Ansichten erweisen sich wie beim 
Thema Unterrichtsvorbereitung als durchaus unterschiedlich. Ein Drittel 
vertritt die Meinung, dass die Lehrerin/der Lehrer am Anfang des Unterrichts 
das vorhandene Wissen (Wortschatz, Konzepte) der Schüler*innen 
auffrischen sollte. Das ermöglicht den Lehrer*innen zu sehen, was bis dahin 
gelernt wurde und bietet den Schüler*innen die Gelegenheit, den Lernstoff zu 
wiederholen. Nach Ansicht einer Lehrperson bestehen die Gesten aus der 
Unterrichtseinführung, dem Stellen komplexer Aufgaben, die zur Lösung 
eines Problems führen, der Regulation der Lernhindernisse und dem 
Unterrichtsabschluss. Hinsichtlich der ersten Geste betont eine Lehrkraft die 
Wichtigkeit kurzer, auf ein Minimum reduzierter Anweisungen. Eine andere 
Person meint, der Unterricht ist dann gelungen, wenn die Schüler*innen am 
Schluss richtige Antworten geben können. Die Lernziele seien damit 
jedenfalls erreicht. Bei der Regulation der Lernhindernisse sollte sich die 
Lehrkraft neutral verhalten, nicht immer mit richtig oder falsch den 
Lernprozess zu steuern versuchen, meint eine andere Lehrerin. 

Das Vorhandensein professioneller Gesten in der Unterrichtsplanung 
der angehenden Lehrer*innen ist nachvollziehbar. Mit einer Ausnahme (also 
92%) planen alle zukünftigen Lehrer*innen die Wiederholung des 
Lernstoffes. Dies geschieht auf unterschiedliche Art und Weise: Aufschreiben 
des Wortschatzes an die Tafel, Diskussion über Bilder, Ergänzung eines 
Rasters mit bekannten Informationen, Fragen zu den Merkmalen eines Briefes 
(Inhalt, Struktur), die Ergänzung eines Lückentextes auf einer Website. Im 
Vordergrund stehen dabei der Wortschatz, Sätze und Textsorten als 
Lerngegenstände. Der Unterrichtsabschluss ist auch durchdacht (92%): Die 
Lernziele werden wieder aufgegriffen und ihr Erreichen mit Hilfe von 
Befragungen durch die Lehrperson oder konkreter Aktivitäten überprüft. Es 



Pogranova, S.: Predstavy učiteľov základných škôl o vzorových hodinách počas praxe budúcich 

učiteľov v predmete didaktika nemčiny ako cudzí jazyk 

 58 

wird gefragt, was die Schüler*innen im Unterricht gelernt haben, welche 
Konzepte sie im Gedächtnis bewahren sollten. Die Schüler*innen sollen 
Beispiele geben, Dialoge führen, Rätselspiele spielen (z.B. einen Schüler 
beschreiben und den Namen raten), den erlernten Wortschatz auf ein 
schwarzes Brett notieren oder beim Hör- und Leseverstehen angewandte 
Lernstrategien im Plenum auflisten. Ein Feedback der Lehrerin/des Lehrers 
wird gelegentlich geplant (beobachtete Stärken und Schwächen). In dieser 
Hinsicht übertrifft das geplante Handeln der angehenden Lehrer*innen den 
Diskurs der befragten Lehrkräfte.  

6.1.6   Verwaltung der Unterrichtszeit 

Exakt die Hälfte der Praktikumslehrpersonen (50%) beschäftigt auch das 
Thema Verwaltung der Unterrichtszeit. Es herrscht (bei ihnen) Einigkeit 
darüber: Die Lehrer*innen orientieren sich am Rhythmus der Schüler*innen. 
Die Reaktivität der Schüler*innen im Unterricht ist das Kriterium, nachdem 
sie ihre Entscheidungen treffen. Denn in höheren Schulstufen oder in 
gemischten Klassen steht viel auf dem Programm, daher kann der Lernstoff 
manchmal zu schnell durchgenommen werden. Bei den angehenden 
Lehrer*innen findet das Thema bei der Planung unterschiedliche 
Berücksichtigung: Die Hälfte begnügt sich mit groben Zeitangaben (vier 
Zeitangaben), ein Drittel detailliert zeitlich jeden Moment (sechs bis neun 
Zeitangaben), der Rest kommt ohne Zeitangaben aus.  

6.1.7   Differenzierung 

Ein Drittel der Praktikumslehrpersonen (33%) befasst sich in kurzen 
Abschnitten mit dem Thema Differenzierung, ohne es oft zu erwähnen 
(5 Referenzen). Drei Lehrkräfte detaillieren mehrere Möglichkeiten, für eine 
Person ist die Differenzierung nicht wichtig, da sie ihrer Meinung nach in 
gemischten Klassen schwer umzusetzen ist. Als Möglichkeiten der 
Differenzierung wird die Setzung unterschiedlicher Lernziele je nach 
Schüler*in genannt (deutschsprachige Schüler*innen sollten andere Lernziele 
verfolgen als Kinder mit anderen Herkunftssprachen oder Dyslexie). Die 
Unterstützung kann individuell erfolgen, in kleinen Gruppen mit denselben 
Lernbedürfnissen (und versammelt an einem Tisch), im Plenum oder in Form 
von zusätzlichen Aktivitäten. Dabei ist der Schwierigkeitsgrad entscheidend: 
Die Lehrer*innen gestalten die Aktivitäten einfacher oder schwieriger.  

In der Unterrichtsplanung wird die Differenzierung von 25% der 
angehenden Lehrer*innen vorgeschlagen. So wie im Diskurs der Lehrkräfte 
finden sich diese Praktiken aber eher selten: Eine zukünftige Lehrperson hat 
zwei Versionen eines Rasters zum Hörverstehen vorbereitet; zwei angehende 
Lehrer*innen schlagen eine Aktivität für schnellere Schüler*innen vor 
(z.B. passende Bilder auf einem Tablett auswählen und diese dann mit der 
Klasse teilen).  
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7 Schüler*innen, ihr Benehmen und Lernen 

Tabelle 2: Themen im Diskurs der Lehrkräfte: Benehmen-Lernen 

der Schüler*innen 

Themen Dateien Prozentzahl 

(%) 

Referenzen 

Teilnahme und Motivation 12 100 30 

Lernen und Fortschritte 10 83 20 

Arbeitsformen 10 83 15 

Total 12 100 65 

7.1   Teilnahme und Motivation 

Im Bereich Benehmen und Lernen der Schüler*innen scheint die aktive 

Teilnahme das wichtigste Kriterium eines als erfolgreich angesehenen 

Unterrichts zu sein. Sie wird (mit 30 Referenzen, und zwar ein- bis sieben 

Abschnitte pro Person) von allen Praktikumslehrpersonen (100%) auf die eine 

oder andere Weise angesprochen. Ihrer Ansicht nach nehmen idealerweise 

alle Schüler*innen am Unterricht teil. Alle sind aktiv, viel Interaktion findet 

statt. Die Teilnahme geht mit der Motivation einher. Der Diskurs lässt sich in 

zwei Teile teilen: Was motiviert die Schüler*innen und was können die 

Lehrkräfte dazu beitragen. Folgende Aspekte dienen der Motivation der 

Schüler*innen: Neues (Neugier an einer neuen Sprache, v. a. bei jüngeren 

Schülern, da diese noch keine schlechten Gewohnheiten und Vorurteile 

haben), Evaluation der Arbeit (Wunsch nach guten Noten), Präsentation der 

eigenen Arbeit vor der Klasse, Spiele und die Möglichkeit, in der Klasse 

herumzulaufen, interessante Themen, abwechslungsreicher und dynamischer 

Unterricht, das Wohlbefinden der Schüler*innen, die keine Hemmungen 

empfinden, begriffene Lernziele, die dem Lernen Sinn geben, Spass und 

Unterhaltung im Klassenzimmer, eigenes, von zu Hause mitgebrachtes 

Material (z.B. Lebensmitteletiketten, Fotos) und konkrete Gegenstände. 

Seitens der Praktikumslehrpersonen stehen die Vorschläge zur Schaffung von 

Motivation durch die Lehrer*innen im Vordergrund: motivierte, von sich 

selbst überzeugte und selbstbewusste Lehrer*innen, die wissen was sie tun, 

die alle Beiträge der Schüler*innen valorisieren, inklusive jene der scheuen 

und fragilen, Lehrer*innen, die zahlreiche Möglichkeiten zum Sprechen 

schaffen, die auf die bestehenden Kenntnisse der Schüler*innen aufbauen und 

diese mit dem passenden Material fördern, die die Regelmässigkeit der Arbeit 

mit Wortschatz garantieren und nicht zu komplexe Aufgaben stellen.5  

                                                 
5 Hinsichtlich der Motivation stellen zwei Praktikumslehrpersonen fest, dass die Schüler*innen 

andere Kriterien des Erfolgs haben können (z.B. scheint ihnen ein Unterricht dann gelungen, 

wenn sie eine Frage der Lehrerin/des Lehrers beantworten konnten) oder den Unterricht anders 

wahrnehmen. Ihre Motivation kann auch verschiedene Phasen durchlaufen, so kann ihnen zum 

Beispiel das Thema Tiere interessant vorkommen, das Lernen der Körperteile dagegen schwerfallen. 
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Der Wunsch nach aktiver Teilnahme der Schüler*innen am Unterricht 
findet sich auch in der Unterrichtsplanung der angehenden Lehrer*innen 
wieder (100%). Für jeden Unterricht werden zwischen ein und vier 
Vorschläge zur Schaffung von Motivation präsentiert. Zwei Aspekte werden 
dabei von allen genannt: viel Interaktion und Momente zum Üben anbieten. 
Jede Unterrichtsplanung beinhaltet wenigstens eine oder zwei Aktivitäten, die 
das Üben auf Deutsch ermutigen sollen. Zwei sehen für ihre Schüler*innen 
zahlreiche Anlässe zum Deutsch-Sprechen vor. Ein Drittel plant die Arbeit 
mit konkreten Gegenständen, wie zum Beispiel einen Brief vorlesen oder den 
Geschmack von Lebensmitteln identifizieren und auf diese Weise den 
Wortschatz lernen. Andere Aspekte kommen hingegen seltener vor: die 
Präsentation der Arbeit vor der Klasse, eine gute Atmosphäre schaffen, in der 
sich die Schüler*innen wohlfühlen oder eine Evaluationsmöglichkeit beim 
Schreiben eines Briefes an eine andere Klasse anbieten, damit sich die 
Schüler*innen mit Hilfe eines Rasters selbst bewerten können.  

7.2    Lernen und Fortschritte 

Das Lernen und die erzielten Fortschritte sind das zweitwichtigste Thema im 
Hinblick auf die Schüler*innen (83%). Die Interviews mit den Praktikums-
lehrpersonen zeigen eine Verknüpfung zwischen Erfolg und Fortschritt, die 
Erwartungen der Lehrpersonen bezüglich der Fortschritte in der Primarstufe, 
ihre Konzeption des Lernens sowie das gewünschte bzw. angestrebte Niveau. 
Für 25% der Lehrkräfte bedeutet Lernen, dass man den Wortschatz lernt und 
in den Folgestunden verwendet, einen Text versteht und korrekte Sätze 
formuliert. Das Niveau, auf dem Lernen stattfindet, ist allgemein definiert: 
Die Schüler*innen sollten keine zu komplizierten, sondern einfache Sätze 
bilden, in denen sie bekannte Wörter kombinieren. Ein guter Unterricht 
besteht darin, dass am Ende der Stunde ein Fortschritt festgestellt wird. Die 
Erwartungen der Lehrpersonen bezüglich der Fortschritte differieren: Eine 
Lehrerin hat keine Erwartungen, ihre Absicht ist es nicht, an gewisse Stellen 
im Lehrmittel zu gelangen. Sie orientiert sich an den Schüler*innen. Ein(e) 
andere(r) meint, Fortschritt sei nicht in jeder Stunde möglich, manchmal geht 
es um Wiederholung und Konsolidierung des gelernten Stoffes. Nach Ansicht 
von 25% der Praktikumslehrpersonen ist ein Unterricht gelungen, wenn die 
Schüler*innen etwas gelernt haben, die Lernziele erreicht wurden und die 
Mehrheit der Klasse den Inhalt wiedergeben kann. Die Praktikumslehrpersonen 
betonen darüber hinaus die Bedeutung der Wahrnehmung der Fortschritte 
seitens der Schüler*innen.6 Diese Aspekte sind in der Unterrichtsplanung der 

                                                 
6 Ein Drittel behauptet, dass der Fortschritt von den Schüler*innen nicht immer wahrgenommen wird 
und sie darauf aufmerksam gemacht werden müssen. Beim Wortschatzlernen ist dieser leicht zu 
erkennen (die Schüler*innen beherrschen ihn oder nicht), beim Lese- oder Hörverstehen sei der 
Fortschritt dagegen etwas schwieriger wahrzunehmen. Die Wahrnehmung der Fortschritte der 
Schüler*innen gibt diesen das Gefühl, erfolgreich zu sein. Fortschritt und Erfolg beeinflussen sich 
gegenseitig: Wenn die Schüler*innen ihre Fortschritte wahrnehmen, möchten sie mehr lernen, was 
wiederum zu neuem Erfolg führt. 
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angehenden Lehrer*innen nicht mess- und erkennbar und es wird daher nicht 
näher darauf eingegangen. 

7.3    Arbeitsformen des Unterrichts 

Die Arbeitsformen des Unterrichts stellen ein Thema dar, das die Praktikums-

lehrpersonen ebenfalls für wichtig erachten (83%). Ungefähr die Hälfte 

spricht auch die Notwendigkeit des Wechsels der Arbeitsformen an und lenkt 

den Diskurs auf die Gründe, die dafür sprechen: Die Schüler*innen können 

sich gegenseitig korrigieren, die Aufmerksamkeit bleibt aufrechterhalten und 

sie üben. Sie präzisieren die bevorzugten Arbeitsformen: individuell, zu zweit, 

zu dritt oder in kleinen Gruppen. Einer Person zufolge sollte ein gelungener 

Unterricht mindestens in zwei bis drei unterschiedlichen Gruppierungen 

stattfinden. Die Kriterien, nach denen ein Wechsel der Arbeitsformen erfolgt, 

werden ebenfalls thematisiert, 25% von ihnen behaupten, dass sie im 

Klassenzimmer gut funktionieren: Die Schüler*innen werden nach Effizienz 

gruppiert, je nach dem, was gut läuft. Die Lehrpersonen stützen sich auf ihre 

Kenntnisse der Schüler*innen und heben hervor, dass keine Arbeitsform 

gültiger wäre als eine andere. Alles hängt ihrer Ansicht nach von der 

Dynamik in der jeweiligen Klasse ab.  

Die Analyse der Unterrichtsplanung der angehenden Lehrer*innen 

zeigt, dass sich ihre Pläne mit dem Diskurs der Praktikumslehrpersonen 

überschneiden. Alle Studierenden (100%) planen die Arbeit der Schüler*innen 

in mindestens zwei bis drei Arbeitsformen oder mehr. Ungefähr die Hälfte 

bleibt bei zwei, die andere Hälfte bei drei Gruppierungen; eine Person schlägt 

vier Arbeitsformen vor. Das Plenum ist meist die bevorzugte Arbeitsform, 

gefolgt von individueller Arbeit, der Arbeit zu zweit und in kleinen Gruppen 

von drei bis vier Schüler*innen.  

8 Externe Faktoren 

Tabelle 3: Themen im Diskurs der Lehrkräfte: Externe Faktoren 

Themen Dateien Prozentzahl 

(%) 

Referenzen 

Lehrmittel 9 75 14 

Gemischte Klassen 1 8 1 

Total 12 100 15 

8.1    Lehrmittel 

Die Verwendung von Lehrmitteln wird von 75% der Praktikumslehrpersonen, 

mit 14 Referenzen (ein bis zwei Abschnitte pro Person), erwähnt, wobei sie 

diese durchaus positiv bewerten: Die Lehrmittel sind logisch, kohärent, 

strukturiert, die Einheiten spiralförmig aufgebaut, man bewegt sich vom 

Einfachen zum Komplexen. Die Lehrpersonen betonen zwei weitere Aspekte: 

die Notwendigkeit, den Inhalt in einer 45-minütigen Unterrichtsstunde zu 
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variieren und die Adaptabilität der Lehrer*innen hinsichtlich der Wahl der 

Aktivitäten nach den Bedürfnissen der Klasse und der Änderung der 

geplanten Unterrichtsgestaltung falls nötig. Die Lehrmittel spielen bei der 

Planung und der Evaluation eine führende Rolle. In der Unterrichtsplanung 

der angehenden Lehrer*innen werden deckungsgleiche Ansichten vertreten: 

83% der Studierenden orientieren sich bei der Unterrichtsgestaltung an den 

Lehrmitteln, weil der Unterrichtsinhalt spiralförmig durchdacht und der 

Verlauf vom Einfachen zum Komplexen geplant wird.  

8.2    Gemischte Klassen 

Gemischte Klassen werden nur von einer Praktikumslehrperson angesprochen: 

Wenn mit einer Stufe gearbeitet wird, müssen die Schüler*innen der anderen 

Stufe autonom lernen können. Die Lärmbewältigung sei in diesem Fall eine 

Herausforderung, besonders während der Hör- oder Sprechaktivitäten, wenn 

die Schüler*innen der autonom lernenden Gruppe Fragen stellen möchten. In 

der Unterrichtsplanung eines Studierenden wird eine gemischte Klasse 

erwähnt, ein konkretes Unterrichtsverfahren aber nicht ausgearbeitet.  

9 Diskussion und Schlussfolgerungen 

Die Untersuchung der Diskurse der Praktikumslehrpersonen und der 

darauffolgende Abgleich mit den Unterrichtsplanungen der angehenden 

Lehrer*innen im Fach Deutsch als Fremdsprache zeigen die Vorstellungen der 

Praktikumslehrpersonen von gutem Unterricht und mögliche Übereinstimmungen 

bei den Studierenden in der Vorbereitungsphase auf den zweiten Teil des 

Praktikums. Zudem eröffnen sie Forschungsdesiderate, zum Beispiel 

dahingehend, ob und wenn ja, inwiefern sich bestimmte Vorstellungen von 

Praxislehrpersonen auf die Professionalisierung von Studierenden auswirken. 

Einerseits zeichnen sich allgemeine Tendenzen beziehungsweise Themenbereiche 

ab, über die sich die Lehrkräfte in der Gesamtheit einig sind, andererseits 

werden Meinungsunterschiede deutlich, die die Professionalisierung erschweren 

können. In einigen Themenbereichen lassen die Antworten Komplementarität 

erkennen, liefern aber kein vollständiges Bild der Schulrealität und des 

professionellen Handelns. Im Zusammenhang mit dem Lernpotenzial in den 

Praktika ruft Hascher (2012) zu bescheideneren Erwartungen auf, da sich dort 

sowohl erwünschte als auch unerwünschte Entwicklungen vollziehen 

(können).  

Die Untersuchung der Besprechungen mit den Lehrkräften zeigt, dass 

sie pädagogische und fachdidaktische Wissensbereiche beinhalten. Zum 

ersten Bereich zählen die Motivation und die Teilnahme der Schüler*innen, 

eine generische Vorbereitung auf den Unterricht und das Zeitmanagement, 

zum zweiten professionelle Gesten der Fremdsprachenlehrer*innen, der 

Sprachenwechsel, kommunikative Kompetenz aufbauende Aktivitäten 

und/oder die Lehrmittel. Pädagogische und fachspezifische Themen stehen im 
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Diskurs nebeneinander, sind stark verwoben, wobei eine klare Abgrenzung 

nicht immer gelingt. 

Was die Überschneidungen in allen Dateien betrifft, spiegelt sich die 

Auswirkung auf die Professionalisierung der angehenden Lehrer*innen in den 

Aktivitäten wider. Angestrebt wird, den Ratschlägen der Praktikumslehrpersonen 

folgend, ein spielerisches Vorgehen beim Lernen der Fremdsprache Deutsch 

(Lundquist-Mog & Widlok, 2015), eine durch Rollenspiele in die Klasse 

gebrachte Authentizität und die Entwicklung des gelenkten Sprechens als 

Mittlerfertigkeit (Brinitzer et al., 2016). Das Material und die in der 

Unterrichtsplanung der zukünftigen Lehrer*innen formulierten Lernziele 

zeigen den Willen zur Nachahmung des professionellen Handelns der 

Praktikumslehrpersonen. Die Orientierung an den Lehrkräften und die 

Übernahme ihres Handelns als Modell wurde in der Literatur oft erläutert 

(Hascher, 2012) und kommt auch in dieser Studie zum Ausdruck.  

Die Vorstellungen im Zusammenhang mit der Verwendung von 

Lehrmitteln seitens der Praktikumslehrpersonen und der angehenden 

Lehrer*innen bilden einen weiteren gemeinsamen Nenner. Das deckt sich mit 

den Studien von Waltermann & Forel (2014) und Gassmann (2013, zitiert in 

Scholl & Plöger, S. 25, 2020): Der ersten Studie zufolge gehören die 

Lehrmittel zu Faktoren, die mobilisiert werden, um in der Klasse Wissen zu 

vermitteln; der zweiten zufolge finden sich in den Planungen der angehenden 

Lehrer*innen mit wenig Unterrichtserfahrung einige Merkmale wie 

unökonomische Zeitverwaltung, eine Unterrichtsausrichtung nach Lehrmitteln, 

Mangel an Bezugnahme auf die Voraussetzungen der Schüler*innen oder 

Entscheidungen, die nicht in Beziehung gesetzt werden.  

Die Unterrichtsplanung scheint für die angehenden Lehrer*innen ein 

wichtiger Faktor zu sein. Wie im Interview mit den Praktikumslehrpersonen 

besprochen wird auch in den Unterrichtsplanungen das Vorwissen der 

Schüler*innen reaktiviert und am Ende das neu erworbene Wissen 

zusammengefasst und den Schüler*innen bewusst gemacht. Dieses geplante 

Handeln der Studierenden kann vom Diskurs der Lehrkräfte abgeleitet werden 

und verleiht ihrer Unterrichtsgestaltung eine gewisse Struktur.  

Die letzte Überlappung zeigt sich am Fehlen zweier sich im Diskurs 

herauskristallisierter Themen, nämlich den Differenzierungsmöglichkeiten 

und dem Unterricht gemischter Klassen: Weder von den Praktikumslehrpersonen 

noch von den angehenden Lehrer*innen wird diesen Aspekten grosse 

Aufmerksamkeit geschenkt. Im Gegensatz dazu zeigen Brauchli, Elmiger & 

Pogranova (2019) in ihrer Studie, dass dieses Thema (wie und warum Kinder 

fördern?) die Hälfte der Lehrkräfte (N=50) beschäftigt, wobei einige 

Lehrer*innen die Hilfestellungen gegenüber schwächeren Schüler*innen als 

Teil ihrer Arbeit betrachten, ohne dies als Differenzierung wahrzunehmen. 

Deswegen lässt sich vermuten, dass auch in dieser Studie gewisse Themen 

seitens der Lehrkräfte als implizit angesehen wurden. 
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Die beobachteten Unterschiede zwischen dem Diskurs der 

Praktikumslehrpersonen und der Unterrichtsplanung der Studierenden 

offenbaren Bereiche, in denen keine oder wenige Überschneidungen 

vorkommen. Sie zeigen, dass sich die diesbezüglichen Vorstellungen der 

Praxislehrpersonen auf die Professionalisierung der Studierenden nicht 

auswirkten, dass sich die Studierenden diese Bereiche nicht angeeignet, ihre 

Aufmerksamkeit nicht darauf gelenkt haben oder sie nicht umsetzen konnten. 

Eventuell deuten sie auch auf seitens der angehenden Lehrer*innen für 

schwierig gehaltene Bereiche hin.  

Ein deutlicher Unterschied zeichnet sich an der Schnittstelle zwischen 

der Vorstellung des gewünschten maximalen Gebrauchs der Zielsprache in 

einem guten Unterricht seitens der Praktikumslehrpersonen und der geplanten 

Verwendung der Schulsprache der angehenden Lehrer*innen ab. Der 

Sprachenwechsel in der Lehrer*innenbildung gilt als häufig auftretendes 

Phänomen angehender Deutsch- und Englischlehrer*innen (Pogranova, 2020). 

Der Gebrauch der Zielsprache als wesentliches Kommunikationsmittel gehört 

jedoch nach den Vorstellungen angehender Primar- und Sekundarschullehrer* 

innen zu den Kriterien eines gelungenen Fremdsprachenunterrichts (Wokusch, 

2017; 2013).  

Hinsichtlich der Analyse potenzieller Lernschwierigkeiten der 

Schüler*innen im Vorfeld des Unterrichts offenbaren sich weitere 

Unterschiede, da die Praktikumslehrpersonen diesem Aspekt Aufmerksamkeit 

schenken, wohingegen er in den Unterrichtsplanungen der angehenden 

Lehrer*innen keine Erwähnung findet. Die Lernhindernisse erweisen sich 

dabei als unterschiedlich: Sie können epistemologischer Natur sein (mit dem 

Vorwissen der Kinder zusammenhängen), ontogenetische (z.B. kognitive oder 

die soziale Kompetenz der Schüler*innen betreffende) oder didaktische 

Gründe haben (schlecht formulierte Anweisungen, komplexe Organisation, 

unpassende Arbeitsformen, schwieriges Material) (Tobola Couchepin, 2017). 

Diese scheinen in der Praxis von Bedeutung zu sein, da die Regulation der 

Lernhindernisse eine häufig eingesetzte professionelle Geste darstellt 

(Pogranova, 2020). Schlussendlich findet sich auch bei der Berücksichtigung 

des Wohlbefindens der Schüler*innen im Klassenzimmer keine Überlappung 

(siehe die Abwesenheit dieses Themas in den Unterrichtsplanungen), was 

Studienergebnissen zuwiderläuft, denen zufolge das Wohlbefinden der 

Schüler*innen eine wichtige Voraussetzung für das Lernen ist (Hascher, 

2008). 

Zum Schluss stellt sich die Frage, wieso sich während des Praktikums 

in einigen Themenbereichen Auswirkungen auf die Professionalisierung der 

angehenden Lehrer*innen zeigen und in anderen nicht. Ein Grund dafür 

könnten im Diskurs erwähnte, abstraktere Themen sein wie die Improvisation 

der Lehrer*innen und die damit in Verbindung gebrachte Erfahrung, die 

Verwaltung der Unterrichtszeit nach der Reaktivität der Schüler*innen oder 

die Wahl der Arbeitsformen, je nach dem, was spontan in der Klasse gut 
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funktioniert. Die Improvisationen finden in den Unterrichtsplanungen 

zukünftiger Lehrer*innen keinen Platz. Die Adaptabilität der Lehrerperson 

erweist sich als wichtiger Faktor eines guten Deutschunterrichts; diese ist aber 

seitens der angehenden Lehrer*innen ohne die Unterstützung der 

Praktikumslehrkräfte, die Analyse konkreter Situationen, die Erläuterung der 

Gründe für das jeweilige professionelle Handeln und letztlich die eigene, 

langjährige Berufserfahrung schwer erwerbbar. Eine Lösung dafür stellt die 

Schaffung von Tandems dar, bei der je ein(e) Dozent(in) und eine 

schulbasierte Lehrperson gemeinsam Verantwortung für die berufspraktische 

Lehrer*innenbildung der angehenden Lehrer*innen übernehmen (siehe Kreis, 

Krattenmacher, Wyss, Galle, Ha, Locher & Fraefel, 2020) und diese 

Partnerschaft idealerweise auf das Fach Deutsch als Fremdsprache abgezielt 

weiterentwickelt wird.  
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Úvod 

Encyklopédia spisovateľov sveta (ESS) bola dlhé roky, a prakticky ešte 
stále je (ak odhliadneme napr. od súčasného projektu SAV Encyclopaedia 
Beliana) jediným zdrojom informácií o svetovej literatúre spracovaným 
encyklopedicky v troch vydaniach od roku 1978 a posledným vydaním z roku 
1987. Tretie, prepracované a doplnené vydanie obsahuje vyše 3 300 hesiel, 
podávajúcich prehľad o živote a diele najvýznamnejších prozaikov, básnikov 
a dramatikov národných literatúr. Encyklopédia má, samozrejme, svoju 
dobovú ukotvenosť, prízvukuje dôležitosť socialisticky orientovaných literatúr, 
na farebnej obálke nechýba okrem portrétu W. Shakespeara podobizeň 
Maxima Gorkého, doplnená o niekoľko biografických informácií. V úplnom 
závere encyklopédie sa nachádza zoznam spisovateľov, zostavený podľa 
národných literatúr v chronologickom prehľade. Zaujímať nás bude zostavenie 
nemeckej literatúry a následné preskúmanie špecifík recepcie literatúry NDR 
u vybraných autorov. Výsledný obraz si, pravdaže, nenárokuje na všeobecnú 
platnosť, zvolení spisovatelia sú súčasťou autorovho subjektívneho výberu 
z radu nemeckých spisovateľov v treťom vydaní encyklopédie. 
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Príslušnosť k národnej literatúre 

 V obidvoch encyklopédiách z roku 1978 a 1987 sa pod názvom 
Nemecká literatúra nachádzajú heslá počínajúc gótskym biskupom Wulfilom 
(311 – 383), ktorý preložil bibliu do gótčiny, a dlhým radom sa cez nemeckú 
klasiku posúvajú až do 20. storočia. Posledným autorom v zozname je 
prozaik, dramatik a básnik Wolfgang Borchert (1921 – 1947). Zoznam hesiel, 
mená konkrétnych autorov, je v obidvoch encyklopédiách takmer identický, 
čo svedčí o tom, že recepcia nemeckej literatúry do roku 1945 prebiehala 
pomerne bezproblémovo – jadro literárneho kánonu narušené nebolo. 
Nachádzajú sa v ňom napr. Ch. F. Gellert, G. E. Lessing, H. von Kleist alebo 
neskôr T. Mann či G. Benn. Problémom je v niektorých prípadoch priradenie 
alebo príslušnosť niektorých autorov ku konkrétnej národnej literatúre, 
respektíve k nemeckej literatúre. Napríklad P. Celan (1920 – 1970), ktorý sa 
narodil v Rumunsku, žil nejaký čas vo Viedni, sa v roku 1948 presťahoval do 
Paríža, kde aj umrel. V Malej encyklopédii spisovateľov sveta (MESS) z roku 
1978 je začlenený k autorom „rakúskej literatúry“. V poslednom treťom 
vydaní je jeho meno už súčasťou „nemeckej literatúry“. Obdobný prípad 
predstavuje aj ďalší exilový autor P. Weiss (1916 – 1982). Roku 1934 
emigroval do Prahy (predchádzala mu cesta do Londýna, ktorá v ESS uvedená 
nie je), od roku 1939 žil vo Švédsku, kde aj umrel. Vo vydaní z roku 1978 
jeho meno v záverečnom zozname autorov uvedené nie je, o deväť rokov 
neskôr figuruje v zozname „nemecká literatúra“ hneď pred P. Celanom. Tieto 
dva príklady poukazujú na problematické začlenenie po nemecky píšucich 
exilových autorov. Po rozdelení Nemecka neboli súčasťou ani literatúry NDR 
ani SRN, ani rakúskej, ani švajčiarskej literatúry. Boli správne zaradení 
k autorom „nemeckej literatúry“, avšak ich prítomnosť v zozname „nemeckej 
literatúry“ sprevádza pocit, že ich dielo vzniklo pred rokom 1945.  
Antifašistická literatúra 
 V porovnaní s vydaním z roku 1978, ktoré v rámci zoznamu „Nemecká 
demokratická republika“ zahŕňalo dvadsaťdva autorov1 a dve autorky (Annu 
Seghersovú a Christu Wolfovú), je jeho tretie vydanie rozšírené už na 
tridsaťpäť mien.2  

                                                 
1 Konkrétne ide o týchto autorov: Arnold Zweig (1887-1968), Friedrich Wolf (1888-1953), 

Erich Weinert (1890-1953), Hans Marchwitza (1890-1965), Johannes R.  Becher (1891-1958), 

Hans Fallada (1893-1947), Bertolt Brecht (1898-1956), Ludwig Renn (1889-1979), Carl F. 

Weiskopf (1900-1955), Bruno Apitz (1900-1979), Anna Seghersová (1900-1983), Willi Bredel 

(1901-1964), Bodo Uhse (1904-1963), Georg Maurer (1907-1971), Louis Fürnberg (1909-

1957), Erwin Strittmatter (1912-1994), Stefan Heym (1913-2001), Stephan Hermlin (1915-

1997), Johannes Bobrowski (1917-1965), Günter Deicke (1922-2006), Hermann Kant (1926-

2016), Dieter Noll (1927-2008), Christa Wolfová (1929-2011), Erik Neutsch (1931-2013). 
2 Pribudli dve autorky, Brigitte Reimannová (1933-1973) a Irmtraud Morgnerová (1933-1990). 

Nové mená medzi autormi sú: Günter Bruyn (1926-2020), Helmut Baierl (1926-2005), Rainer 

Kerndl (1928-2018), Armin Müller (1928-2005), Peter Hacks (1928-2003), Heiner Müller 

(1929-1995), Rudi Strahl (1931-2001), Ulrich Plenzdorf (1934-2007) a Volker Braun (1939). 
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Zoznam v prílohe otvárajú nasledovné mená: Arnold Zweig (1887 – 1968), 

Friedrich Wolf (1888 – 1953), Erich Weinert (1890 – 1953), Hans 

Marchwitza (1890 – 1965), Johannes R. Becher (1891 – 1958) a Hans Fallada 

(1893 – 1947). Prvých päť autorov spájajú podobné životné okolnosti, ako 

skúsenosti s exilom, členstvo v Komunistickej strane Nemecka a iných 

politických a kultúrnych organizáciách. Arnold Zweig sa vrátil do Nemecka 

z exilu v Palestíne, v rokoch 1950 až 1953 bol predsedom Nemeckej 

akadémie umenia. V hesle nie je spomenutý jeho záujem o psychoanalýzu 

(okrem iného aj korešpondencia so S. Freudom) alebo jeho obhajoba 

sionizmu. Naopak, je vyzdvihnutá jeho pozícia ako „predstaviteľa kritického 

realizmu“ (ESS: 601), pričom jeho politickú angažovanosť prízvukuje aj 

posledná veta: „dostal medzinárodnú Leninovu cenu za upevňovanie mieru 

medzi národmi“ (ESS: 602). Wolfova divadelná hra Cyankáli z roku 1929, 

v tom čase najúspešnejšia hra v nemeckom jazyku, problematizujúca umelé 

prerušenie tehotenstva, je charakterizovaná ako „angažované umenie“ (ESS: 

580). Namiesto hry Cyankáli sú vyzdvihnuté jeho antifašistické drámy 

Floridsdorf (1935), Trójsky kôň (1936) alebo Loď na Dunaji (1938). Erich 

Weinert bol od roku 1929 členom Komunistickej strany Nemecka a tiež 

jedným zo zakladateľov Zväzu proletársko-revolučných spisovateľov 

Nemecka (1928). Roku 1933 emigroval do Švajčiarska, neskôr sa roku 1943 

stal v Moskve predsedom národného výboru Freies Deutschland. V hesle je 

charakterizovaný ako „básnik a prozaik NDR“ (ESS: 583), hoci podobne ako 

Friedrich Wolf umrel len štyri roky po založení NDR. Aj Hans Marchwitza sa 

stal roku 1920 členom Komunistickej strany Nemecka, tiež bol činný vo 

Zväze proletársko-revolučných spisovateľov Nemecka. Roku 1933 emigroval 

do Švajčiarska a v rokoch 1936-38 bojoval v Španielskej občianskej vojne. Po 

vydaní románu Návrat Kumiakovcov v poľštine v roku 1952 protestoval proti 

nemu ústredný orgán poľských komunistov Trybuna ludu s odôvodnením, že 

jeho „intelektuálna bieda je doslova trápna“.3 V ESS je uvedená trilógia 

exemplárne predstavená ako jeho „hlavné dielo“ (ESS: 355) s atribútom 

„umelecky významné“ (ESS: 355). 

Johannes R. Becher  

 Popredné miesto v encyklopédii zaujíma Johannes R. Becher (1891 – 

1958). Prvý minister kultúry NDR je v úvode predstavený ako „básnik, 

prozaik, dramatik, marxistický esejista a kultúrny politik NDR“ (ESS: 58). 

Becherova politická angažovanosť je zvýraznená informáciami o jeho 

členstve v Zväzku spartakovcov a Komunistickej strane Nemecka. Okrem 

toho bol zakladajúcim členom Zväzu proletársko-revolučných spisovateľov 

                                                 
3 https://www.zeit.de/1964/44/die-legende-vom-dichter-marchwitza 
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(1928) a šéfredaktorom časopisu Die Linkskurve (1929-33). Po návrate z exilu 

zo Sovietskeho zväzu rozvinul kultúrno-politickú činnosť za demokratickú 

obnovu Nemecka. Stal sa viceprezidentom Nemeckej akadémie umení, 

nositeľom národnej ceny I. stupňa, bol laureátom medzinárodnej Leninovej 

ceny mieru (1953) a dokonca napísal aj text hymny NDR (hudbu zložil H. 

Eisler). Aj Becherova literárna tvorba je vysvetľovaná kultúrno-politicky. 

V básnických zbierkach Hľadač šťastia a sedem bremien (1938), 

Znovuzrodenie (1940) alebo Nemecko volá (1940) „spája socialistické 

presvedčenie s láskou k trpiacej vlasti“ (ESS: 58). Jeho povojnová próza, 

zbierky Návrat (1946), Národ v temnotách (1948), Šťastie diaľav – svietiac 

blízko (1951), je „preniknutá radosťou z výstavby oslobodenej vlasti, kladie si 

za úlohu pomôcť Nemcom z duchovnej krízy“ (tamtiež). V závere je 

vyzdvihnutá jeho príslušnosť k socialistickému realizmu, je vnímaný ako 

„klasik poézie socialistického realizmu“ (tamtiež), ako človek, ktorý „prešiel 

zložitým vývinovým procesom, kým dosiahol ideovú hĺbku a formálnu 

ušľachtilosť“ (tamtiež). Pod zložitým vývinovým procesom si možno 

predstaviť Becherov prvotný záujem o literárny expresionizmus. Jeho 

expresionistické básne, poznačené religióznym pátosom, utopickými snami 

o slobode ho zaraďujú k dôležitým autorom ľavicového krídla expresionizmu. 

Jeho prvá expresionistická zbierka básní Úpadok a triumf (1914) je 

v encyklopédií síce spomenutá, avšak iba s krátkou poznámkou, že je 

„poznačená expresionizmom“ (ESS: 58) a že „predstavuje protest proti 

buržoáznym konvenciám a proti imperialistickej vojne“ (tamtiež).4 Aj napriek 

odmietnutiu expresionizmu, ktorý Becher od roku 1920 považoval za prežitý, 

si vo svojich neskorších literárnoteoretických prácach (Poetický princíp, 

1957) sľubuje literatúru s „rozmanitými druhmi a žánrami, ktoré cez seba 

prenikajú a vzájomne sa podnecujú“.5 Znamená to, že Becher neodmieta 

formálne novátorstvo, čím relativizuje výlučné situovanie vlastnej tvorby do 

oblasti socialistického realizmu. V encyklopédii nájdeme aj niekoľko 

informácií o Becherovom pôvode, to, že pochádzal zo zámožnej rodiny 

predsedu krajinského súdu, študoval filológiu, filozofiu a medicínu. Ako 

dôvod jeho rozchodu s rodinou je uvedené „politické presvedčenie“ (ESS: 

58). Tragické udalosti z jeho života, ako pokus o samovraždu alebo závislosť 

na morfiu autori encyklopédie zamlčali. 

                                                 
4 V hesle je síce spomenutý slovenský výber básní Moc poézie z roku 1959 (v prekladoch Júlie 

Májekovej, Milana Rúfusa a Elemíra Terraya), avšak chýba tu zmienka o výbere básní, ktorý 

vyšiel roku 1975 pod názvom Sedem bremien (prel. Lýdia Vadkerti-Gavorníková v jazykovej 

spolupráci s Jánom Slivkom).  
5 HEIDTMANN, H.: Becher, Johannes, R(obert). In: LUTZ, B., JEßING, B. (Hrsg.): Metzler 

Lexikon Autoren. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler, 2010, s. 42. 
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Hans Fallada 

 Po návrate z exilu v Sovietskom zväze podporoval Becher intenzívne 

finančne aj morálne Hansa Falladu, ktorý v tom čase žil v Berlíne so svojou 

druhou manželkou. Becher, ktorý sa „veľmi silno identifikoval s biedou 

Nemcov, videl vo Falladovom ľudskom a spisovateľskom osude nemecké 

pomery“.6 Obidvoch autorov okrem toho spájali podobné životné skúsenosti, 

hlboké nezhody s rodičmi, problémy s drogami, pokusy o samovraždu. Heslo 

o Falladovi v encyklopédii podčiarkuje realistické črty autorovej tvorby. Prvý 

výraznejší Falladov román Sedliaci, bonzovia a bomby (1931) o vzbure 

sedliakov v Holsteinsku v roku 1929 sa vyznačuje „dokumentárnym 

rozprávaním“ (ESS: 166). Najslávnejší Falladov román A čo teraz – človiečik? 

(1932) rozpráva o „útrapách jednoduchého človeka za hospodárskej krízy 

v Nemecku“ (tamtiež). Ďalšie dva romány sú označené ako „kritickorealistické“ 

(tamtiež): román z väzenského prostredia Kto si raz oddýchol v chládku 

(1934) a román z obdobia hyperinflácie a politických nepokojov v roku 1923 

Vlk medzi vlkmi (1937). V závere hesla je zmienka o tom, že Fallada „vynikol 

bohatstvom fabulačných myšlienok, ako aj schopnosťou utvárať realistické 

postavy“ (tamtiež). Fallada je exemplárnym príkladom autorov, ktorí počas 

vlády národného socializmu neemigrovali, zostali v Nemecku, umreli krátko 

po skončení vojny a boli zaradení do zoznamu autorov NDR. Fallada umrel 

roku 1947, teda ešte pred založením NDR, no aj napriek tomu figuruje jeho 

meno medzi autormi patriacimi k literatúre NDR. O rozhodnutí priradiť ho 

práve k tomuto prúdu nemeckej povojnovej literatúry zohráva niekoľko 

faktorov. Prvým je blízkosť jeho diel k realistickej literatúre, hoci dnes už 

vnímame Falladovo dielo ako reprezentatívnu súčasť literatúry Novej 

vecnosti. Ďalej v hesle nie sú spomenuté expresionistické romány, ktorými 

začínal svoju spisovateľskú kariéru. Fallada je ďalej, aj napriek tomu, že „pre 

cenzúru pristúpil na koncesie“ (tamtiež), štylizovaný do polohy anti-

fašistického autora, čo zrejme zohralo najdôležitejšiu úlohu pri jeho zaradení 

do literatúry NDR. Encyklopédia pripomína, že Fallada „neslúžil nacizmu“ 

(tamtiež), resp. „za nacizmu sa vyhýbal pálčivým otázkam a spracúval únikové 

námety“ (tamtiež). Záujem o Falladovo dielo na Slovensku do roku 1990 

dokumentujú v neposlednom rade aj preklady jeho najznámejších románov.7 

                                                 
6 KUHNKE, M.: Falladas letzter Roman. Die wahre Geschichte. Friedland: Steffen Verlag, 

2011, s. 14. 
7 Falladove najvýznamnejšie romány vychádzali v slovenských prekladoch od konca 50. rokov 

20. storočia: Vlk medzi vlkmi, 1957, prel. Ervín Mikula; A čo teraz, človiečik?, 1972, prel. 

Milan Žuffa; Kto si raz oddýchol v chládku, 1974, prel. Šarlota Barániková, Pijan, 1977, prel. 

František Kalina. 
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Anna Seghersová 

 Heslo o Anne Seghersovej po uvedení dátumu jej narodenia a úmrtia 

pokračuje nasledovne: „socialistická spisovateľka a esejistka NDR. Pochádzala 

z rodiny obchodníka so starožitnosťami a znalca umeleckých predmetov. 

Študovala históriu, dejiny umenia a sinológiu v Kolíne a Heidelbergu. R. 1924 

získala doktorát za dizertáciu o Rembrandtovi“ (ESS: 487). V Lexikóne 

nemecky píšucich autorov sú pre porovnanie tieto informácie: „Dcéra 

bohatého židovského obchodníka so starožitnosťami študovala v Kolíne 

a Heidelbergu dejiny umenia, históriu a sinológiu“.8 V slovenskom lexikóne 

nie je uvedený Seghersovej židovský pôvod, respektíve materiálne podmienky, 

v ktorých vyrastala. Príčin neuvedenia tejto v každom prípade nepodstatnej 

informácie  môže byť viacero, či už je to nedopatrením alebo redakčným 

krátením hesla. Zdá sa však, že tento fenomén nie je celkom náhodný, ale 

ukotvený dobovo, pretože celý názov Seghersovej dizertačnej práce znie: Žid 

a židovstvo v Rembrandtovom diele. V slovenskom hesle je však iba zmienka 

o tom, že písala o Rembrandtovi.9 Nasleduje informácia o jej vstupe do 

Komunistickej strany Nemecka a neskôr do Zväzu proletársko-revolučných 

spisovateľov. Heslo o Anne Seghersovej vyzdvihuje predovšetkým antifašistický 

ráz jej diel podporený autorkinou angažovanosťou pri založení Centra 

nemeckých antifašistických spisovateľov v exile v Mexiku v „spolupráci 

s viacerými nemeckými antifašistickými spisovateľmi sveta“ (ESS: 487). 

Román Druhovia (1932) „upozorňuje na fašistické nebezpečenstvo“ (tamtiež), 

respektíve, že Seghersová sa preslávila „antifašistickým románom Siedmy 

kríž, v ktorom sa hrdina napriek hroznému teroru vďaka solidarite antifašistov 

zachráni (tamtiež).10 Aj napriek tomu, že román je antifašistický, nejde v ňom 

v prvom rade o zúčtovanie s národným socializmom. Pretože hlavnej postave 

románu komunistovi Georgovi Heislerovi pomáhalo pri úteku z koncentračného 

tábora viacero postáv, medzi nimi bol aj záhradnícky učeň, ktorý bol vzorným 

členom v organizácii Hitlerjugend alebo starý Röder, ktorý bol s novým 

režimom tiež spokojný. Dá sa preto súhlasiť s J. Schusterom, že v centre 

románu nestojí „politicko-ideologické krédo, ale apel na nadčasové existenčné 

                                                 
8 MEID, V.: Reclams Lexikon der deutschsprachigen Autoren. Stuttgart: Reclam, 2006, s. 881.   
9 Naopak roku 1977 v doslove k slovenskému románu Mŕtvi zostávajú mladí uvádza Peter 

Hrivnák celý názov Seghersovej dizertačnej práce. HRIVŇÁK, P.: Autobiografické v diele 

Anny Seghersovej. In: SEGHERSOVÁ, A.: Mŕtvi zostávajú mladí. Bratislava: Pravda, 1977,  

s. 207. 
10 V slovenskom preklade vyšiel román v roku 1950, do slovenčiny ho preložil Jozef Funk. Por. 

aj ďalšie preklady autorky: Výlet mŕtvych dievčat, 1949, preklad Ján Rozner; Záchrana, 1952 

preklad Štefan Veselý; Línia: tri rozprávky, 1952, preklad Elena Chmelová; Tranzit, 1959, 

preklad Fedor Ballo; Verím v pozemskosť, 1975, preklad Ivan Cvrkal; Mŕtvi zostávajú mladí, 

1977, preklad Šarlota Barániková; Zvláštne stretnutia, 1979, preklad Ľudmila Rampáková; Loď 

argonautov, 1983, preklad Mária Horváthová.  
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hybné sily“.11 Román vyšiel prvýkrát v Mexiku v roku 1942, v tom istom roku 

v skrátenej verzii v USA a napokon v nemčine roku 1946. Anglický preklad 

priniesol Seghersovej svetovú slávu. Dnes sa Siedmy kríž v rámci diskusií 

o kánone nemeckej literatúry radí k textom, o „ktorých kanonickej hodnote 

vládne najčastejšie zhoda“.12 Je to predovšetkým na základe jeho formálnej 

komplexnosti13 a zásadnému etickému stanovisku. Okrem Dos Passosa 

spomína Seghersová v jednom rozhovore aj na vplyv iných moderných 

autorov svoju tvorbu,  napríklad. M. Prousta alebo F. Kafku.14 V hesle ESS sa 

nespomína ani meno vplyvného marxistického literárneho teoretika Georga 

Lukácsa, ktorý až do 70. rokov 20. storočia pretraktoval v literatúre NDR 

koncepciu nemeckej klasiky na úrok odsúdenia nemeckého romantizmu. 

Obdobie nemeckého romantizmu vnímal ako spiatočnícke a pre potreby 

socialistickej kultúrnej politiky neplodné.  Záujem o nemecký romantizmus 

podporovala a oživovala veľmi intenzívne naopak práve Anna Seghersová, 

a to už od konca tridsiatych rokov 20. storočia.  

Christa Wolfová 

 Záujem o dielo Hansa Falladu rezonuje aj u Christy Wolfovej, ktorá 

roku 1953 odovzdala záverečnú germanistickú prácu pod názvom Problémy 

realizmu v diele Hansa Falladu, napísanú v súlade s protiimperialistickými 

literárnymi teóriami Georga Lukácsa. Neskôr sa však aj Wolfová pod 

Seghersovej vplyvom venovala tradícii nemeckého romantizmu v novele 

Nikde na svete (1979), respektíve v eseji o romantickej poetke Karoline 

Günderrodeovej pod názvom Tieň sna (1978). 

 V encyklopédii z roku 1978 sú o autorke uvedené iba tri vety, ktoré 

informujú o jej živote a diele. Dozvedáme sa, kde sa narodila, že patrí  

k predstaviteľom literatúry NDR a že je autorkou novely Rozdelené nebo 

                                                 
11 SCHUSTER, J.: Deutsche Literatur 1933 – 1945 – Fragen der Kanonisierung. In: KARG, I., 

JESSEN, B. (Hrsg.): Kanon und Literaturgeschichte. Facetten einer Diskussion. Frankfurt am 

Main: Peter Lang, 2014, s. 240. 
12 SCHUSTER, J.: Deutsche Literatur 1933-1945- Fragen der Kanonisierung. In: KARG, I., 

JESSEN, B. (Hrsg.): Kanon und Literaturgeschichte. Facetten einer Diskussion. Frankfurt am 

Main: Peter Lang, 2014, s. 239. V podobnom duchu sa o kvalite Seghersovej románu vyjadril aj 

Marcel Reich-Ranicki. Por. RANICKI, M. R.: Nicht gedacht sollt ihrer werden. Marcel Reich-

Ranicki über Anna Seghers: Das siebte Kreuz (1942). In: RANICKI, M. R.  (Hrsg.): Romane 

von gestern – heute gelesen. Bd. 3, Frankfurt am Main: Fischer, 1990, s. 277 – 287, s. 287.   
13 V románe je vyzdvihnutá filmová technika rozprávania, pripomínajúca  štýl Dosa Passosa, 

prostredníctvom ktorej sa dej rozpadá na mnohé paralelné alebo protikladné samostatné 

segmenty. Por. MEID, V.: Reclams Lexikon der deutschsprachigen Autoren. Stuttgart: Reclam, 

2006, s. 883.  
14 Por. Rozhovor Christy Wolfovej s Annou Seghersovou. In: SEGHERSOVÁ, A.: Verím 

v pozemskosť. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1978, s. 121 – 133, vybral, preložil a doslov 

napísal Ivan Cvrkal. 
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(1963)15, v „ktorej metódu socialistického realizmu obohacuje o nové 

formálne postupy“ (MESS: 599). O románoch Zamyslenie nad Christou T. 

(1968) alebo Vzory detstva (1976) tu nenájdeme ani zmienku. Týchto zopár 

skromných informácií prízvukuje autorkinu príslušnosť k literatúre 

socialistického realizmu, pričom je pozoruhodné, že heslo neobsahuje 

Wolfovej prvotinu Moskovská novela (1961), ktorá je vzorovou ukážkou 

socialistického realizmu. Heslo z roku 1987 je oproti predchádzajúcemu heslu 

z roku 1978 o niečo obšírnejšie, obsahuje však veľmi strohé a neúplné 

informácie, ktoré vzbudzujú dojem o nepodstatnosti jej tvorby. V súvislosti 

s Moskovskou novelou je uvedené konštatovanie, že sa v nej prejavil Wolfovej 

„umelecký talent“ (ESS: 591), o socialistickom realizme tu však už nenájdeme 

ani slova. Prevládajú paušalizujúce výroky typu „ústrednou témou jej 

spisovateľskej tvorby je život v NDR“ (tamtiež) alebo kniha „vyvolala živú 

diskusiu“ (tamtiež). Jeden z prelomových Wolfovej románov Zamyslenie nad 

Christou T. je v tomto prípade súčasťou hesla a síce s krátkym dodatkom, že 

„opisuje  osudy nemeckej ženy“ (tamtiež). Ak odhliadneme od dobovej dikcie 

písania encyklopedických hesiel, môžeme tvrdiť, že Christa Wolfová sa takto 

v dôsledku „esencializujúcej konkretizácie z uznávanej spisovateľky stáva 

jednoducho ženou píšucou o žene, o nemeckej žene“.16 Uvedené heslo zahŕňa 

už aj román Vzory detstva, pričom je v ňom vyzdvihnutá temporálna naratívna 

stratégia, „rozprávanie v troch časových rovinách“ (tamtiež). Posledný 

Wolfovej text, novela Nikde na svete (1979), je príbehom fiktívneho stretnutia 

medzi dramatikom a prozaikom Heinrichom von Kleistom a poetkou Karoline 

von Günderrodeovou. Encyklopedické heslo ponúka nasledovnú charakteristiku: 

„O fiktívnom stretnutí s. H. Kleistom rozpráva [Christa Wolfová – J. D.] 

v poviedke Kein Ort. Nirgends (Žiadne miesto. Nikde, 1979)“ (tamtiež). 

Chýbajúcej informácii o Karoline Günderrodeovej, jej zamlčaniu, môžeme 

priradiť „rodovo príznakový charakter“.17   

Záver 

Heslá, ktoré sme uviedli ako príklad, poukazujú v prvom rade na 

problematické zaradenie autorov do vývinových línií nemeckej povojnovej 

literatúry, respektíve ich zaradenie do národných literatúr. Jednu skupinu 

                                                 
15 Novela Rozdelené nebo vyšla po slovensky už roku 1965 v preklade Perly Bžochovej. 
16 CVIKOVÁ, J: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre. Bratislava: ÚSL SAV a ASPEKT, 

2014, s. 163.  
17 CVIKOVÁ, J: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre. Bratislava: ÚSL SAV a ASPEKT, 

2014, s. 167. 

Podobne rodovo špecificky by sme mohli vnímať všeobecnú charakteristiku literárnej tvorby 

Brigitte Reimannovej: „ako jedna z prvých v literatúre NDR obrátila pozornosť na intímny svet 

človeka, najmä ženy“ (ESS: 458) alebo v prípade Irmtraud Morgnerovej: „hlása rovnaké práva 

ženy a muža, najmä v socialistickej spoločnosti“ (ESS: 383). 
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zastupuje Hans Fallada, ktorý umrel krátko po skončení vojny, no jeho meno 

figuruje v zozname literatúry NDR. Druhú problematickú skupinu tvoria 

exiloví autori, ktorí žili a tvorili v rozličných krajinách a ich príslušnosť ku 

konkrétnej národnej literatúre bola mnohokrát otázna. Vo všeobecnosti sa dá 

konštatovať, že na zaradenie autorov medzi predstaviteľov reprezentujúcich 

literatúru NDR malo veľký vplyv ich politické presvedčenie a angažovanosť 

v období od dvadsiatych rokov 20. storočia do konca druhej svetovej vojny, 

respektíve do povojnového rozdelenia krajiny. Jednotlivé heslá okrem toho 

nie vždy reflektujú už existujúce knižné preklady18, čím poukazujú na 

nedostatočnú aktualizáciu hesiel. Súčasný literárnovedný výskum, napríklad 

feministická literárna veda, dokáže v prípade niektorých autoriek poukázať aj 

na špecifické rodovo príznakové javy. Podobne aj štúdie týkajúce sa estetickej 

stránky literatúry Novej vecnosti umožňujú komplexnejší pohľad na tvorbu 

autorov daného obdobia. Encyklopédia s odstupom času neslúži iba ako 

sprostredkovateľ informácií o živote a tvorbe autorov, ale prostredníctvom 

„prázdnych miest“, respektíve „presýtenosťou“ informácií sa jednotlivé heslá 

môžu stať zdrojom úvah o dobovom uvažovaní o literatúre. 

Tretie vydanie Encyklopédie spisovateľov sveta vychádza dva roky pred 

pádom Berlínskeho múru v roku 1989 a následným opätovným zjednotením 

Nemecka o rok neskôr. Pád múru je zároveň aj „pádom“ literatúry NDR, 

zánikom jednej literárnej epochy trvajúcej vyše štyridsať rokov. Roku 2011 

umiera Christa Wolfová, 2020 Günther Bruyn. Posledným žijúcim autorom zo 

zoznamu literatúry NDR je dramatik Volker Braun, narodený roku 1939. 

Podobne aj on bol svedkom spoločensko-politických otrasov v zjednotenom 

Nemecku, ktoré sa viedli proti spisovateľom v NDR, mnohí boli nespravodlivo 

obvinení  za spoluprácu s tajnou službou Stasi, pretože až do konca verili 

myšlienke zreformovanej NDR.  
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Abstract 

The main goal of this contribution is to expand the existing knowledge 

about the largest retribution process in the history of post-war 

Czechoslovakia by looking at the commitment and attitude of the Nitra 

canon Andrej Cvinček, who at the time of its preparation and proceedings 

was the vice-chairman of the Slovak National Council and the vice-

chairman of the Democratic Party in Slovakia, that is, the association 

that participated in the creation, approval and adoption of the regulation 

on retribution courts, and played a role in the process itself. 

Keywords: Andrej Cvinček. Jozef Tiso. Democratic Party. Retributive justice. 

Cieľom príspevku je rozšíriť doterajšie poznatky o najväčšom 

retribučnom procese v dejinách povojnového Československa (ČSR) o pohľad 

na angažovanie a postoj nitrianskeho kanonika Andreja Cvinčeka, ktorý 

v čase jeho prípravy a konania bol podpredsedom Slovenskej národnej rady 

(SNR) a podpredsedom Demokratickej strany (DS) na Slovensku, teda 

orgánov, ktoré sa podieľali jednak na tvorbe, schvaľovaní a prijatí nariadenia 

o retribučných súdoch, jednak zohrávali úlohu v samotnom procese.  

Počas Slovenského národného povstania (SNP) sa kanonik Cvinček 

angažoval v odboji.1 Všetky odbojové zložky žiadali vysporiadať sa 

                                                 
1 Cvinček bol členom odbojovej skupiny, ktorú v lete 1943 sformoval Vavro Šrobár. Cvinček 

patril do jej dvanásťčlenného jadra, ktoré malo za úlohu udržiavať kontakty s prezidentom 

Benešom a predstaviteľmi exilovej vlády v Londýne. Viac k odbojovej skupine Vavra Šrobára 

a činnosti kanonika Cvinčeka v odboji: BARANOVÁ, Daniela. Odbojová činnosť Dr. Vavra 

Šrobára v rokoch 1939 – 1944. In PEKNÍK, Miroslav et al. Dr. Vavro Šrobár politik, publicista 

a národnoosvetový pracovník. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2012, s. 538 – 543; 
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s kolaborantmi a zradcami podľa právnych noriem retribučného súdnictva, 

ktoré vychádzalo z medzinárodných dohôd.2 Československá vláda sa 

Košickým vládnym programom zaviazala stíhať „vojnových zločincov, 

zradcov, kolaborantov s fašistami a maďarskými utláčateľmi“.3 V deviatom 

bode programu boli vymenované konkrétne inštitúcie a štátne orgány, ktorých 

členovia mali byť súdení retribučnými súdmi. Nebolo tajomstvom, že proces  

s prezidentom Tisom mal byť reprezentatívnou záležitosťou mimoriadneho 

súdnictva na Slovensku.4 

SNR sa usilovala presadiť vlastnú právnu normu, aby obmedzila 

platnosť prezidentovho retribučného dekrétu, ktorý podpísal Edvard Beneš 

ešte v polovici roka 1943 s platnosťou pre celú ČSR.5 Dočasná vláda deklarovala, 

že pomery oboch národov v spoločnom štáte sa budú rozvíjať na princípe 

rovný s rovným, preto retribučný predpis mal potvrdzovať štátoprávnu suverenitu 

Slovenska a osobitný právny poriadok, s čím súhlasili komunisti i predstavitelia 

 
FREMAL, Karol – MIČEV, Stanislav. Dr. Vavro Šrobár v odboji a SNP (1943 – 1945). In 

PEKNÍK, Miloslav et al. Dr. Vavro Šrobár, politik, publicista a národnoosvetový pracovník. 

Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2012 s. 544 – 566; OLEXÁK, Peter. Politický profil 

kanonika Andreja Cvinčeka. In Studia Historica Nitriensia, 2022, roč. 26, č. 1, s. 86. 
2 Retribučné súdnictvo nebolo československým špecifikom. Zástupcovia deviatich štátov 

(vrátane exilovej vlády Československej republiky) sa v Londýne 13. 1. 1942 dohodli na súdnej 

forme potrestania vojnových zločincov, čo predstavovalo jeden z hlavných cieľov spojencov 

a povojnovej politiky. Londýnska dohoda sa 8. 8. 1945 pripojila ku Charte Medzinárodného 

vojenského tribunálu, ktorá definovala zločiny proti mieru, ľudskosti a vojnové zločiny. Podľa 

toho sa riadil Norimberský proces, no tiež každému signatárskemu štátu vznikol medzinárodný 

právny záväzok vykonať retribúciu vo svojej krajine, pričom konkrétna podoba a spôsob 

realizácie mali byť záležitosťou jednotlivých štátov. Viac o retribučných súdoch napr.: 

RAŠLA, Anton. Ľudové súdy v Československu po II. svetovej vojne ako forma mimoriadneho 

súdnictva. Bratislava : SAV, 1969; PETRANSKÝ, Ivan. Retribučné súdnictvo na Slovensku po 

februári 1948. In Historický zborník, 2005, roč. 15, č. 1; PETRANSKÝ, Ivan. Ľudové 

súdnictvo na Slovensku v roku 1948. In PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří et al. Okupace, 

kolaborace, retribuce. Praha : VHÚ, 2010; MALATINSKÝ, Michal. Retribučné súdnictvo na 

Slovensku. In MULÍK, Peter a kol. Prelom dejín. Rok 1945 v slovenských a európskych 

dejinách. Martin : Matica slovenská, 2016; MALATINSKÝ, Michal. Proces s Jozefom Tisom 

v kontexte retribúcie na Slovensku. In HRABOVEC, Emília. Jozef Tiso. Kňaz a prezident. 

Bratislava : Post Scriptum, 2017; ELIAS, Erik – SKALOŠ, Martin. Činnosť súdov na našom 

území po druhej svetovej vojne. In GÁBRIŠ, Tomáš. Sudcovské rozhodovanie. Záruky 

a prekážky spravodlivého procesu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 
3 Národní archiv v Prahe (ďalej NA, Praha), fond (ďalej f.) KSČ-ÚV-KG, kartón (ďalej k.) 172, 

č. 1532. 
4 V rámci retribučného súdnictva bolo do konca roka 1947 odsúdeným 8 058 osôb, 2 905 

vysídlených, 65 popravených. Klement Gottwald označil slovenské retribučné nariadenie za 

„časovejšie“ než londýnsky dekrét. Podľa jeho slov predstavoval „nesmierne ostrú zbraň, 

ktorou môžeme podťať samotné korene buržoázie, a to v mene národa, v záujme celého národa, 

štátu a republiky.“ VARTÍKOVÁ, Marta. Komunistická strana Slovenska. Dokumenty z konferencií 

a plén 1944 – 1948. Bratislava : Pravda, 1971, s. 144.  
5 Tento dekrét vychádzal z právnej kontinuity ČSR a opieral sa o zákon č. 50 z roku 1923 

o ochrane republiky. Nový retribučný dekrét rozširoval tresty na niektoré ďalšie činy a sprísnil 

tresty pre všetky činy ohrozenia republiky v období od 21. 5. 1938. 
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DS.6 Slovenský retribučný predpis bol prijatý na plenárnom zasadnutí SNR 

15. mája 1945 a vstúpil do platnosti ako Nariadenie č. 33/1945 Zb. n. SNR 

o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov 

a o zriadení ľudového súdnictva.7  

Politická váha procesu s Tisom sa menila úmerne s blížiacimi sa 

voľbami, ktoré sa konali 26. mája 1946. Cvinček kandidoval za DS so 

súhlasom arcibiskupa Karola Kmeťka a všeobecnou podporou ostatných 

katolíckych biskupov na Slovensku.8 Predmetom predvolebnej dohody 

biskupov s predsedom DS Jánom Lettrichom bolo, že Cvinček sa po 

úspešných voľbách stane povereníkom školstva. Mal byť zárukou, že 

poštátnené cirkevné školy, internáty a iné cirkevné zariadenia (išlo o budovy 

katolíckych spolkov) sa vrátia cirkvi. Súčasťou rokovaní bola tiež téma 

procesu s prezidentom Tisom (biskupi žiadali, aby proces nebol verejný) 

a ukončenia činnosti ľudových súdov. DS napriek predvolebným dohodám 

nemohla dané záväzky splniť. Namiesto toho Cvinček sa stal podpredsedom 

SNR a  katolícky kňaz Jozef Lukačovič povereníkom pôšt.9 

Cvinčekov postoj k procesu s Tisom pred voľbami bol nejasný. Skôr 

sa usiloval vyhnúť tejto téme. Kým na jednej strane bol známym kritikom 

politiky HSĽS a mocenských štruktúr Slovenského štátu, na druhej strane si 

uvedomoval, že Tiso nebol iba najvyšším štátnym predstaviteľom, ale tiež 

katolíckym kňazom.10 O rozruch sa postarali slovenskí katolícki biskupi 

začiatkom roka 1946, keď predsedníctvu SNR adresovali spoločný list.11 

Neboli výslovne proti procesu s Tisom, ale vyjadrili obavy zo zneužitia moci 

a možných prejavov ľudovej nespokojnosti, ktoré by ho mohli sprevádzať. 

Predpokladali, že „riešenie jeho osobnej otázky bude mať ďalekosiahli vplyv 

na zmýšľanie a chovanie časti slovenského národa voči obnovenej ČSR a jej 

predstaviteľom“.12 Verejná mienka bola po Tisovom zatknutí značne 

diferencovaná.13  

                                                 
6 HALLON, Ľudovít – SABOL, Miroslav. Jozef Lettrich a vývoj slovensko-českého hospodárskeho 

vzťahu v rokoch 1945 – 1948. In GUBA, Ivan – SYRNÝ, Marek. Jozef Lettrich a jeho doba. 

Martin : Nadácia Jozefa Lettricha, 2016, s. 79. 
7 VARTÍKOVÁ, Komunistická strana Slovenska, s. 144.  
8 ŠUTAJ, Štefan. Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948). Košice : 

Spoločenskovedný ústav SAV, 2002, s. 16. 
9 Predsedníctvo bolo zvolené 3. 9. 1946. Predsedom bol Jozef Lettrich (DS) a podpredsedami 

Andrej Cvinček (DS), Ivan Horváth (KSS), Milan Polák (DS), Karol Šmidke (KSS) a od 1. 12. 

1947 aj Anton Granatier (DS). 
10 KOVÁČIK, Ján. Slovenský katolicizmus na rázcestí. In Hlas oslobodených, 1945, roč. 1, 

č. 9, s. 2. 
11 NA, Praha, f. Úřad předsednictva vlády (ďalej UPV), 11. 12. 1945. 
12 SNA, Bratislava, f. Ústredný akčný výbor Slovenského národného frontu, k. 2, č. 8. 
13 BARNOVSKÝ, Michal. K niektorým otázkam súdneho procesu s Jozefom Tisom. In 

BYSTRICKÝ, Valerián – FANO, Štefan. Pokus o politický a osobnostný profil Jozefa Tisu. 

Bratislava : Historický ústav SAV, 1992, s. 308. 
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Pred voľbami však panovala osobitná situácia. V rámci predvolebného 
boja, kedy sa KSS a DS usilovali získať hlasy katolíkov, protitisovský tábor 
takmer neexistoval.14 Celková prevaha katolíkov na Slovensku však ani 
zďaleka nebola jednoznačná v otázke procesu. Nespokojní katolíci vo vnútri 
DS sa pred májovými voľbami pokúsili založiť vlastnú stranu, ktorá by hájila 
ich záujmy. Dočasným predsedom sa stal Cvinček. Komunisti sľubovali 
hladký priebeh prijatia strany za člena NF, ale po odovzdaní prihlášky sa 
objavili prvé ťažkosti. Okrem zmeny názvu strany, ktorá sa nesmela volať 
Kresťansko-republikánska strana, pretože strany na náboženskom princípe 
boli zakázané, bolo potrebné zmeniť stanovy vrátane presného zadefinovania 
postojov k ČSR, demokracii, procesu s Tisom, poštátneniu priemyslu 
a školstva.15  Po týždňoch vášnivých diskusií, kedy celý proces etablovania 
novej strany smeroval k väčšiemu zauzľovaniu problémov a vyhraňovaniu 
protirečení tak v DS ako i medzi katolíkmi, zasiahli biskupi a rozhodli, že 
bude výhodnejšie posilniť jednotu DS. Došlo k prijatiu Aprílovej dohody 
a rozdeleniu funkcií medzi evanjelikov a katolíkov, aby vystihovalo 
konfesionálne zloženie krajiny. Cvinček po prijatí dohody sa stal 
podpredsedom DS a na kandidačnej listine vo voľbách do SNR kandidoval 
z druhého miesta.16 

Tisova otázka po víťazných voľbách pre DS dostala novú váhu. 
Komunistická tlač zaútočila na DS a jej predstaviteľov, obviňujúc ich 
z protištátnych úmyslov a buržoáznej činnosti. Cieľom útokov sa stal aj 
Cvinček. Komunisti označili Aprílovú dohodu za dohovor s ľudákmi a zradu 
ideálov SNP. Tvrdili, že jej súčasťou bola tajná klauzula alebo ústny dohovor, 
ktorým sa vedenie DS zaviazalo, že Tiso nebude prísne súdený. Malo to 
prezrádzať správanie povereníka pravosúdia a člena DS Ivana Štefánika, ktorý 
za predsedov okresných ľudových súdov dosadzoval členov zrušených 
politických strán. Gustáv Husák ovplyvnil diskusiu ideologickým tvrdením, 
že niektoré rozsudky vynesené retribučnými súdmi boli mierne. Zámerne sa 
vytvárala predstava, že DS zanedbáva, resp. zľahčuje povojnové záväzky, 
medzi ktoré patrilo vysporiadanie sa s fašistickou minulosťou.17 

Predsedníctvo DS sa bránilo a odsudzovalo útoky. Zároveň sa snažilo 
oddeliť kauzu Tisa od ostatných katolíckych aktivistov a očistiť stranu od 

                                                 
14 BARNOVSKÝ, K niektorým otázkam, s. 308 – 309. 
15 SNA Bratislava, f. ÚP SNR, k. 114, č. 116. Odpoveď predstavovalo verejné vystúpenie 

poslanca P. Blahu v Národnom zhromaždení, ktorým mal rozptýliť pochybnosti o SSl. Porov.: 

Digitálni knihovna. Dočasné NS RČS 1946 – 1948, stenoprotokoly, 45. schůze (9. 4. 1946). 

Dostupné na internete:  <http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/045schuz/s045004.htm>  
16 SYRNÝ, Marek. Slovenskí demokrati ´44 – 48. Kapitoly z dejín demokratickej strany na Slovensku 

v rokoch 1944 – 1948. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2010, 

s. 228 – 229. 
17 Príčiny náporu na Demokratickú stranu. In Demokrat, 1946, roč. 2, č. 130, s. 2; Trestná 

expedícia proti DS In Demokrat, 1946, roč. 2, č. 135, s. 1; Na okraj štvaníc proti Demokratickej 

strane. In Demokrat, 1946, roč. 2, č. 135, s. 4. 
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biľagu ľudáctva a separatizmu.18 Predsedníctvo DS usmerňovalo pozornosť 
verejnosti na spoločné povolebné prehlásenie zástupcov DS a KSS, kde obe 
najsilnejšie slovenské politické strany deklarovali, že sú za „spravodlivé 
a prísne odsúdenie všetkých funkcionárov tzv. Slovenského štátu na čele 
s Tisom [...]“ Pod vyhlásenie DS, že „ani jeden z týchto zločinov nesmie 
uniknúť zaslúženému a prísnemu trestu“, sa podpísal i Cvinček ako 
podpredseda strany.19  

Na rozdiel od verejných vyhlásení vo vnútri DS však nepanoval 
jednotný názor na proces s bývalým prezidentom. Výsledky retribučných 
procesov, najmä proces s Tukom, vyvolávali množstvo otázok. Dňa 8. augusta 
1946 sa v Belušských Slatinách zišli biskupi a predsedníctvu SNR zaslali 
spoločný list. Žiadali plnenie predvolebných sľubov daných verejnosti, medzi 
ktoré patrila „široká politická amnestia, ktorá by našla prijatie v širokých 
vrstvách národa a značne by prispela ku konsolidácii života v našej vlasti.“20 
Biskupi vyzvali Lettricha a Cvinčeka, aby odpovedali na otázky, kedy splnia 
sľuby dané pri uzavretí Aprílovej dohody, kedy zabránia procesu s Tisom 
a skoncujú s činnosťou ľudových súdov. 

Predsedníctvo DS pred začatím procesu prijalo uznesenie, že 

zástupcovia DS vo vláde a predsedníctve SNR budú hlasovať za omilostenie 

Tisa, ak by došlo k jeho odsúdeniu na smrť.21 Cvinček ako člen predsedníctva 

SNR upozornil biskupov, že bude treba počítať s prísnym trestom pre Tisa.  

Hoci podľa retribučného nariadenia súdenie prezidenta a členov vlády 

spadalo pod kompetenciu Národného súdu ako najvyššej inštancie ľudového 

súdnictva, politickú zodpovednosť za prípravu procesu mala niesť SNR. V jej 

kompetencii sa nachádzalo menovanie predsedu Národného súdu, ale mohla 

sa tiež vyjadriť k obžalobe bývalého prezidenta. Predsedníctvo SNR 

4. novembra 1946 rozhodlo, že politické strany môžu pripomienkovať 

obžalobu do 8. novembra 1946. Následne mala byť upravená a 11. novembra 

predložená Národnému súdu.  

Vedenie KSS ani ostatné nekomunistické strany okrem DS sa 

k obžalobe nevyjadrili. Jediný, kto mal pripomienky už k jej prvej verzii, bol 

Cvinček. Podľa stenografického záznamu zo zasadnutia predsedníctva SNR sa 

pripomienky týkali troch oblastí: nepresných formulácií, podsúvania 

nepodložených skutočnosti a odvolávania sa na názory novinárov namiesto 

                                                 
18 Príkladom boli články v tlačovom orgáne DS, ktoré vychádzali od mája 1946. Uvedieme aspoň 

niektoré z prvého obdobia, ktoré súviseli s Tisovým procesom: RAPOŠ, Gabo. Reakcia a DS. 

In Demokrat, 1946, roč. 2, č. 127, s. 1; Pravde a lžiam zoči-voči. In Demokrat, 1946, roč. 2, 

č. 128, s. 1; Aby človek nebol človeku vlkom. In Demokrat, 1946, roč. 2, č. 129, s. 1; 

LETTRICH, Jozef. Na Slovensku je pokoj a musí byť pokoj. In Demokrat, 1946, roč. 2, č. 129, 

s. 1; Vytrváme! Demokratická strana nedá ublížiť ani demokracii, ani národu, ani štátu. In Demokrat, 

1946, roč. 2, č. 130, s. 1. 
19 Prehlásenie NF slovenskému národu a českej verejnosti z 26. 6. 1946. 
20 SNA, Bratislava, f. ÚP SNR, Zápisnice predsedníctva, 21. 8. 1946. 
21 BARNOVSKÝ, K niektorým otázkam, s. 312. 
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faktov. Napriek detailnému rozboru obžaloby Cvinček neočakával, žeby malo 

dôjsť k oddialeniu či zastaveniu procesu. V skutočnosti bol za jeho vykonanie, 

podľa jeho vyjadrení išlo mu skôr o to, aby proces bol spravodlivý a „nebol 

hanbou, pretože tu ide o historickú vec“. 

Ukázalo sa, že vážnejším problémom bol predseda Národného súdu 

Igor Daxner. Podpredseda SNR Milan Polák nadhodil otázku jeho zaujatosti 

a pripomenul „nešťastné vedenie“ predchádzajúcich procesov.22 Karol 

Šmidke ako podpredseda SNR a zároveň v tom čase i predseda KSS sa 

postavil na Daxnerovu obranu a považoval za symbolickú vec, aby vedenie 

procesu s najdôležitejšími vinníkmi štátu bolo v rukách predsedu Národného 

súdu. Šmidke mal podchyteného Daxnera už ako predseda Zboru povereníkov. 

Trval na tom, aby Tiso bol popravený.23 Cvinček nespochybňoval Daxnerove 

zásluhy v odboji, ktoré vyzdvihoval podpredseda KSS Šmidke a predstavoval 

ako hlavný dôvod, prečo by mal byť predsedom senátu, ale namietal, že 

prideľovanie procesu sa nemôže diať na základe zásluh sudcov v odboji. 

Naopak, SNR mala byť garantom, že predseda senátu bude nestranný 

a nebude na ňom ani tieň zaujatosti. Dotknutý Šmidke zvýšil hlas a napadal 

Cvinčeka, že sám nie je samostatný a je za ním „istá strana“. Cvinček 

reagoval: „Vieš, nedám sa nikdy ovplyvňovať.“24 Polák, ktorý viedol zasadnutie 

predsedníctva namiesto neprítomného Jozefa Lettricha (v tom čase bol 

v USA), upokojoval Šmidkeho tým, že ak Cvinček svojimi pripomienkami 

k obžalobe Tisovi „nepriťažil“, ale „mu určite nepoľahčil.“25 

Kritické námietky voči Daxnerovi nemalo iba predsedníctvo SNR či 

NF, ale i komunisti, a to pre jeho blízke kontakty s prezidentom Benešom. 

Daxner totiž navštívil Beneša v letnom sídle v Topoľčiankach a oznámil mu, 

že „podľa obžaloby a podľa zákona súd nemôže vzniesť iný trest, len trest 

smrti.“ Daxner sa rovno opýtal prezidenta, či Tisovi udelí milosť. Prezident 

Beneš mu údajne odpovedal: „Pán predseda, ja som ústavný prezident a urobím 

to, na čom sa uznesie vláda.“ Správanie predsedu Národného súdu vyvolalo 

prekvapenie i v komunistickej Pravde.26 Daxner tvrdil, že v súvislosti 

s procesom koná v mene prezidenta a po procese bude vymenovaný za 

generálneho konzula v Kyjeve.27 O Daxnerovi sa hovorilo, že je psychicky 

chorý a nevie sa ovládať, čo sa ukázalo i počas procesov pred Národným 

súdom.28  

                                                 
22 SNA, Bratislava, f. ÚP SNR, Zápisnice predsedníctva, 8. 11. 1946. 
23 ČERNÁK, Tomáš – SYRNÝ, Marek. Husák vrcholy a pády 1945 – 1951. Bratislava : Marenčin 

PT, 2018, s. 148. 
24 SNA, Bratislava, f. ÚP SNR, Zápisnice predsedníctva, 8. 11. 1946. 
25 SNA, Bratislava, f. ÚP SNR, Zápisnice predsedníctva, 8. 11. 1946. 
26 PLEVZA, Viliam. Februárová história. Bratislava : Smena – Mladá fronta, 1988, s. 188 – 189. 
27 Archiv Kanceláře prezidenta republiky (ďalej AKPR), Praha. T, 2765/46. 
28 SNA, Bratislava, f. ÚP SNR, Zápisnice predsedníctva, 8. 11. 1946. 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2022, roč. 22, č. 4 

 87 

Cvinček to pripomenul Šmidkemu a povedal, že na čele senátu 

nemôže stáť človek, o ktorého objektívnosti a vhodnosti sú pochybnosti. 

Cvinček mal výhrady i voči štátnemu žalobcovi Rašlovi. Podľa neho bolo 

„netaktné“, keď zverejnil fotografiu Tisa v putách. Šmidke na to reagoval 

tvrdením: „To nebolo Rašlovou vinou, bola to revolučná doba.“29 V skuto-

čnosti Gustáv Husák informoval Klementa Gottwalda, že komunisti mali 

dohodu so žalobcami o stupňovaní propagandy na verejnosti, aby došlo  

k poklesu Tisovej autority v katolíckych vrstvách a verejnosť nadobudla 

všeobecné presvedčenie, že Tiso je zločinec, ktorý musí za svoje zločiny 

pykať.30 

V situácii, keď Šmidke trval na tom, že vedenie procesu musí byť 

zverené predsedovi Národného súdu, lebo inak to bude v rozpore so zákonmi, 

Polák telefonicky pozval povereníka spravodlivosti na poradu. Keď sa 

Štefánik dostavil na zasadnutie predsedníctva, potvrdil, že nič mu nebráni 

v tom, aby pridelilo vedenie procesu sudcovi podľa vlastného uváženia. 

Keďže predsedníctvo SNR sa nevedelo dohodnúť, Polák navrhol predložiť 

záležitosť NF, aby rozhodol o príslušnom senáte. Šmidke nesúhlasil ani 

s prijatím uznesenia predsedníctva, aby o výbere predsedu súdu rozhodoval 

NF. Videl v tom zámer demokratov ako dosiahnuť miernejší trest pre Tisa. 

Neskôr sa v DS zamýšľali, prečo nedal o predsedovi senátu hlasovať. Ak by 

hlasovali, prehlasovali by Šmidkeho o jeden hlas. Neskôr sa celá vina začala 

pripisovať Lettrichovi, ktorý údajne, aby sa vyhol predsedníctvu SNR, odišiel 

na návštevu USA.  

Proces s Tisom naberal podobu zápasu medzi KSS a DS. Husák 

napísal, že „volanie po prepustení vojnového zločinca Jozefa Tisu a iné 

reakčné výčiny potvrdzujú, ako búrku bude žať Demokratická strana, keď 

pred voľbami siala ľudácky vietor.“ Hovoril o snahách „znova kriesiť sily 

politického klerikalizmu“.31 Ján Ursíny na stretnutí predsedníctva DS pred 

začatím procesu trefne poznamenal: „Čakajú nás trpké časy“.32 Dva dni pred 

procesom (proces začal 2. decembra 1946) Cvinček v denníku Demokrat 

uviedol: „Žiada sa predovšetkým povedať, že proces bude pred Národným 

súdom, teda pred súdom načisto objektívnym, v ktorom bude zastúpený živel 

odborný popri živle laickom, pre ktorý však nebude platiť nič iné len právo 

a spravodlivosť. Tým sa a priori vylučuje akékoľvek ovplyvňovanie zvonka. 

Doterajšie procesy pred Národným súdom dokázali, že sa vážila objektívna 

vina a že rozsudky vyzneli práve tak objektívne.“33  

                                                 
29 SNA, Bratislava, f. ÚP SNR, Zápisnice predsedníctva, 8. 11. 1946. 
30 NA, Praha, f. ÚV KSČ, 100/24, zv. 41, č. 837. 
31 HUSÁK, Gustáv. Z bojov o dnešok. Bratislava : Pravda, 1973, s. 122 – 215. 
32 RYCHLÍK, Jan. Z neznámych pamätí Jána Ursínyho. In Historický časopis, 1992, roč. 40, 

č. 2, s. 240. 
33 Pred procesom s Dr. Tisom a spol. In Demokrat, 1946, roč. 2, č. 272, s. 1. 
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Komunisti, ktorí niekoľko mesiacov útočili proti DS, tvrdili, že iba 

vďaka prítomnosti predstaviteľov KSS v predsedníctve SNR sa podarilo 

schváliť uznesenie, že proces sa bude konať a Tiso spolu s ďalšími 

obžalovanými musí byť spravodlivo potrestaný. Považovali za potrebné 

verejnosti povedať, že pri rovnakom počte hlasov v predsedníctve SNR 

rozhodol iba hlas úradujúceho podpredsedu Šmidkeho, čo, samozrejme, nebola 

pravda. V čase konania procesu sa predstavitelia DS, v snahe prerokovať 

sporné otázky a nájsť spôsob na zlepšenie atmosféry vo všetkých sférach 

verejného života, 11. decembra 1946 zišli na spoločnej porade so zástupcami 

KSS. Za DS boli na stretnutí podpredseda vlády Ján Ursíny, podpredsedovia 

SNR Andrej Cvinček a Rudolf Fraštatský a povereník financií Matej Josko. 

KSS zastupovali podpredseda vlády a predseda KSS Viliam Široký, minister 

poľnohospodárstva Július Ďuriš, poslanci Štefan Bašťovanský a Ladislav 

Holdoš. Deň po porade Rudé právo na titulnej strane uverejnilo fotografiu 

Hitlera s Tisom a karikatúru podpredsedu vlády Ursínyho, za ktorým stáli 

gardisti a kňazi, pričom jeden z nich, predstavujúci Cvinčeka, mu podával 

papier s nápisom DS a druhý tlejúcu bombu.   

Katolícki biskupi vyzývali k rozvahe a prosili, aby v prípade rozsudku 

smrti bola Tisovi udelená milosť. Podľa Ursínyho spomienok predsedníctvo 

DS už pred začatím procesu prijalo uznesenie, že zástupcovia DS vo vláde 

a predsedníctva SNR budú v prípade jeho odsúdenia na smrť hlasovať za jeho 

omilostenie. Predseda DS Lettrich súkromne požiadal ministra spravodlivosti 

Pavla Drtinu, aby ako minister odporučil prezidentovi amnestiu. Minister mu 

to sľúbil za predpokladu, že návrh podá SNR. Lettrich diskutoval aj so 

žalobcami, že v Tisovom prípade musí byť vynesený trest smrti, ale v záujme 

získania bývalých ľudákov nesmie byť vykonaný.34 

Komunisti však kalkulovali s využitím procesu s Tisom na vyvolanie 

vnútrostraníckej krízy DS. Viedla by nielen k rozdeleniu najúspešnejšej strany 

na Slovensku, ale k oslabeniu i celého nekomunistického tábora. Predpokladali, 

že v strane dôjde k napätiu po svedectvách podpredsedu vlády Ursínyho, 

generála Čatloša a iných evanjelikov proti Tisovi. Očakávali, že katolíci začnú 

hľadať možnosť samostatného politického fungovania.35 Noviny prinášali 

výpovede svedkov. Kým komunistické denníky ich komentovali a ideologicky 

prifarbovali, tlačový orgán DS ich uverejňoval celé a bez komentára. 

Komunisti rozvinuli rozsiahlu tlačovú kampaň s prehľadným 

zámerom rozdelenia DS. V momente jej rozštiepenia na katolícku stranu 

a evanjelickú (agrárnu) sa pripravovali, že v DS dôjde k ostrému vnútornému 

boju o vedenie katolíckej strany. Najvýraznejší a najobratnejší sa im javil 

minister Ivan Pietor, ktorý, ako sa vedeniu KSS zdalo, mal pevnú pozíciu 

a značnú dôveru katolíckych biskupov. Druhou osobou, ktorá prichádzala do 
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úvahy bol Rudolf Fraštatský, vlastenecký radikál a novoľudák, ale nemal 

takmer žiadny vzťah k slovenským biskupom. Tretím kandidátom bol 

Cvinček, ktorého považovali za vhodnú a schopnú osobu zastupovať 

slovenských katolíkov. Komunisti začali v tomto smere spravodajsky 

sledovať prostredie DS. Zachytili, že v umiernených katolíckych kruhoch 

kolujú hlasy, že Cvinček bude predsedom novej strany, Pietor predsedom 

vlády a Fraštatský generálnym tajomníkom strany. Všetci traja údajne už 

bojovali o rozhodujúci vplyv v katolíckom krídle DS.  

Pokiaľ išlo o Cvinčeka, neodkláňal sa od Aprílovej dohody a bol za 

zachovanie DS s rozhodujúcim vplyvom katolíkov. Poukazoval na plány 

komunistov s rozbitím DS a verejne tvrdil, že „falšujú skutočnosti, skresľujú 

ich a prifarbujú i pristrihujú podľa svojej partajnej potreby.“36 

Akokoľvek, komunisti sa pripravovali na to, že po vynesení rozsudku 

dôjde k politickému otrasu. Počítali s dvoma možnosťami, že buď v DS dôjde 

k presunu síl v prospech katolíkov, alebo k rozpadu DS a vzniku novej 

samostatnej katolíckej strany.  

Uvedomovali si, že ak by došlo k sústredeniu všetkých katolíkov 

v jednej strane, ako sa o to údajne už pokúšal minister Pietor, bolo by to 

veľmi nebezpečné. Mohlo by dôjsť k obnove HSĽS, len pod iným názvom. 

Spočiatku by síce mohla vystupovať s umierneným československým 

programom, no čoskoro by sa zmenila na najradikálnejšiu československú 

stranu, ktorá by realizovala všetky požiadavky slovenských biskupov a po 

odstránení Pietora a Cvinčeka by išla proti záujmom republiky.  

Počas trvania procesu komunisti vytvárali podmienky, aby sa 

slovenské katolícke sily rozdelili medzi DS, kde ostával Cvinček, Stranu 

Slobody (nástupnícku stranu po neúspešnom pokuse o založenie Kresťansko- 

-republikánskej strany) a novú katolícku stranu, ktorej by predsedal Pietor. 

Takto by katolíci neboli schopní spoločného postupu a vzájomnej spolupráce, 

strany by nezískali dostatočný počet hlasov a začali by sami súperiť proti 

sebe.37  

Aby sa tomu zamedzilo, biskupi dávali súkromné pokyny kléru, aby 

sa neangažoval verejne v procese s Tisom.38 Toto opatrenie sa netýkalo 

Cvinčeka. Denník Demokrat 30. marca 1947 uverejnil jeho mimoriadne 

osobné stanovisko: „Nepatrím medzi tých verejných pracovníkov, ktorí sa 

často ozývajú v dennej tlači. Robím tak len v najvážnejších chvíľach nášho 

verejného života. Že sa teraz ozývam, musí to mať vážne príčiny. V našej 

                                                 
36 CVINČEK, Andrej. Nevytĺkať stranícky kapitál z piešťanských udalostí. In Čas, 1947, roč. 3, 
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37 AKPR, Praha. T, 372/47. 
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obnovenej ČSR slovenskí katolíci boli a sú vystavení sústredeným útokom, 

akoby komusi veľmi záležalo na tom, aby boli stále znervózňovaní.“39 

Komunisti počas procesu zaktivizovali odbojové organizácie, najmä 

Zväz slovenských partizánov, aby požadovali prísne potrestanie bývalého 

prezidenta. Súčasne vzrástla aj aktivita opačného krídla, pred čím varoval 

Cvinček a vyzýval k zachovaniu pokoja. Ilegálne skupiny odporcov ČSR 

zintenzívnili letákovú činnosť v prospech Tisa a podnecovali k verejným 

protestom. Cvinček nabádal katolíkov k rozvahe. Predpokladal, že nepokoje 

môžu byť vyprovokované buď ľavicovými či pravicovými agentmi, aby 

príslušné orgány mohli zasiahnuť proti katolíckej cirkvi. Vrcholiaci proces 

s Tisom bol vhodnou príležitosťou na podobné provokačné akcie, „spoza 

bučka naštvať niekoľko krátkozrakých mladíkov s podzemnými letáčikmi, 

použiť niekoľko pobožných ženičiek, niekoľko dobromyseľných rojkov a menej 

dobromyseľných dobrodruhov, kde-tu inscenovať ako-takú demonštráciu, 

prípadne krčmovú šarvátku.“40  

Demonštrácie za prepustenie Tisa a osamostatnenie Slovenska sa 

uskutočnili v Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom a v Chynoranoch. 

Komunistická propaganda tvrdila, že ich organizovala DS. Farbisto opisovala, 

ako sa mobilizuje ľudácke podzemie v katolíckej cirkvi a v DS. Cvinček 

opakovane vyzýval: „Nesmieme sa dať vyprovokovať.“ Pripomínal, že aj „pri 

vlaňajšej novembrovej afére, pre udavačov a našepkávačov tak hanebne 

skončenej, tykajúcej sa veľkého skladu pre masové povstanie v nitrianskych 

kláštoroch uschovaných zbraní, som nadobudol dojem, že isté živly u nás 

majú živý záujem na tom, aby použitím agentov provokatérov, vydávajúcich 

sa za povereníkov Dr. Ďurčanského, ľahkovážnych ľudí vohnali na vzbúr 

a kraválov.“41 Cvinček predvídal, že cieľom opozičných strán bude „všetko to 

dobre nafúknuť“42 za účelom ukázať vlastnú dôležitosť a nenahraditeľnosť, čo 

môže zdiskreditovať a zastrašiť slovenských katolíkov, aby sa neodvážili 

žiadať pre seba nijaké práva. Vo svojich odhadoch sa nemýlil, pretože kritika 

a hon na novoľudákov v DS sa zvýšil po tom, keď Ferdinand Ďurčanský 

29. marca 1947 poslal OSN prehlásenie v mene Slovenského akčného výboru, 

aby kompetentné orgány zasiahli proti ČSR, lebo proces proti Tisovi je 

zameraný na potlačenie práv slovenského národa.43  

Deň pred vynesením rozsudku Lettrich telefonicky pozval predsedu 

Národného súdu Daxnera, aby na zasadnutí predsedníctva SNR prediskutovali 

trest pre obžalovaného Tisa. Daxner sa ohradil, že ide o zasahovanie do 

právomoci a kompetencie trestného senátu. Lettrich mu oponoval, že „za 

                                                 
39 CVINČEK, Andrej. Slovenským katolíkom dobrej vôle. In Demokrat, 1947, roč. 3, č. 76, s. 1. 
40 CVINČEK, Andrej. Slovenským katolíkom dobrej vôle. In Demokrat, 1947, roč. 3, č. 76, s. 1. 
41 CVINČEK, Andrej. Slovenským katolíkom dobrej vôle. In Demokrat, 1947, roč. 3, č. 76, s. 1. 
42 CVINČEK, Andrej. Slovenským katolíkom dobrej vôle. In Demokrat, 1947, roč. 3, č. 76, s. 1. 
43 BARNOVSKÝ, K niektorým otázkam, s. 311. 
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následky súdom vyneseného rozsudku ponesie politickú zodpovednosť 

predsedníctvo SNR a dáva na to svoju hlavu.“44 Pravdepodobne zveličoval, 

pretože Tisov osud ani z právneho, ani politického hľadiska nezávisel od 

rozhodnutia predsedníctva SNR. Mala o ňom hlasovať československá vláda  

a na jej uznesenie rozhodnutie predsedníctva SNR nemalo nijaký vplyv. 

Možno sa skôr domnievať, že Lettrich ako predseda DS a skúsený politik 

zvažoval situáciu v strane. Išlo o taktický ťah, ktorý mal presvedčiť protisovské 

krídlo, že strana urobila maximum v prospech odsúdeného prezidenta Tisa. 

Na zasadnutí užšieho výboru DS sa rozhodlo, že v prípade trestu smrti, 

predsedníctvo SNR, v ktorom DS mala väčšinu jedného hlasu, odhlasuje 

návrh na udelenie milosti a podá ho vláde. Očakávalo sa, že vláda ich návrh 

podporí. Štátna bezpečnosť však prostredníctvom svojho agenta informovala 

o nejednotnosti v DS. V jej užšom i širšom výbore údajne prevládala mienka, 

že rozsudok treba vykonať, hoci by to znamenalo riskovať nepríjemné 

politické následky. V skutočnosti všetci členovia vlády za DS hlasovali za 

udelenie amnestie a Lettrich ešte večer 16. apríla 1947 telefonoval prezidentovi 

Benešovi, aby mu tlmočil stanovisko DS a vysvetlil svoje dôvody, prečo je 

proti poprave.45 

Národný súd 15. apríla 1947 odsúdil Tisa a Ďurčanského (v neprí-

tomnosti) na trest povrazom. Mach bol zo zdravotných dôvodov vylúčený 

z hlavného pojednávania. Senát Národného súdu neodporučil udeliť Tisovi 

milosť. Návrh však podal povereník spravodlivosti Štefánik a podľa očakávania 

celý materiál postúpil predsedníctvu SNR.  

Predsedníctvo SNR sa zišlo 16. apríla 1947 a uznieslo sa predložiť 

návrh povereníka vláde bez zaujatia vlastného stanoviska. Bolo to prekvapenie. 

Komunisti očakávali, že sa bude hlasovať, aby mohli povedať, kto hlasoval za 

udelenie milosti pre Tisa. Podpredseda Ján Horváth z KSS však argumentoval 

obsahom Druhej pražskej dohody, podľa ktorej predsedníctvu SNR 

neprislúchalo rozhodovať o udelení milosti, ale iba predkladať návrhy.46 

Vykonaním rozsudku sa politický boj o moc netratil, iba sa posunul 

do inej polohy. Cvinček pred Tisovou popravou napísal: „Keď už všetky 

pokusy diskreditovať a kompromitovať DS zlyhali, ako posledný tromf, na 

ktorý sa už dávnejšie [komunisti] spoliehali, má byť koniec Tisovho procesu, 

čím chcú zastrašiť slovenských katolíkov, počnúc s biskupmi, kňazmi  

                                                 
44 DAXNER, Igor. Ľudáctvo pred Národným súdom 1945 – 1947. Bratislava : SAV, 1961, 

s. 255. 
45 Ako to v skutočnosti bolo? In Čas, 1947, roč. 3, č. 113, s. 1. 
46 SNA, Bratislava, f. ÚP SNR, Zápisnice predsedníctva, 16. 4. 1947. Druhá pražská dohoda 

z 11. 4. 1946 upravovala otázku udeľovania milosti prezidentom republiky i vo veciach zo Slovenska 

v 1. čl. ods. b: „Prezident republiky udeľuje milosť, a to aj vo veciach patriacich pred ľudové 

súdy a Národný súd, na návrh povereníka pre pravosúdie, ktorý ho predkladá cez predsedníctvo 

SNR.“ 
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a inteligenciou, až po posledného poslíčka.“47 Komunisti považovali 

odsúdenie Tisa za víťazstvo ľudovodemokratických síl. Podľa Pravdy jeho 

poprava vyvolala medzi funkcionármi DS psychologický šok, čo vyústilo do 

hromadného podávania demisií najmä v katolíckej časti DS. Vynesenie 

a prevedenie rozsudku však neprinieslo otrasy, s ktorými počítala KSS či 

KSČ. Dňa 23. apríla tlačový orgán DS Čas priniesol dlhší komentár  

s nadpisom Ako to v skutočnosti bolo: „Hoci DS od prvého dňa svojho vzniku 

zrozumiteľne a bezvýhradne odmietala politiku Tisovu, hoci uznávala jeho 

vinu a ponechávala Národnému súdu, aby on objektívne určil spravodlivý 

trest, predsa sa DS stavala proti jeho poprave. Týmto svojim stanoviskom sa 

nestotožňovala v žiadnom smere ani s politikou Tisovou, ani nebrala do 

ochrany samého Tisu. Naopak, došlo k nemu po starostlivom uvážení záujmov 

republiky, slovenských potrieb po konsolidovaní pomerov, snahy hladko a bez 

otrasov splniť dvojročný plán a pripraviť návrh novej ústavy. Videla, že by 

popravou mohli byť tieto verejné záujmy poškodené. Tento náhľad zdieľalo 

i mnoho vážených nepolitických činiteľov, napr. i katolícka, i evanjelická 

cirkev.“48 Po uverejnení článku sa komunisti s pomocou Štátnej bezpečnosti 

odhodlali k zhabaniu celého čísla Času.49 Ústredný výbor DS ho rozposlal 

formou obežníka. Šmidke v ten istý deň na zasadnutí predsedníctva SNR 

vyhlásil, že článok hrubým spôsobom skresľuje spôsob rokovania 

predsedníctva SNR a je pokusom zdiskreditovať prezidenta a vládu.50 

Proces s Tisom mal svoju dohru v podobe odvolania predsedu 

Národného súdu počas tzv. daxneriády, s ktorou prišla DS. Na zasadnutí 

predsedníctva SNR 8. mája 1947 podpredsedovia Cvinček a Polák hlasovali 

za odvolanie predsedu Národného súdu a jeho presunutie na post predsedu 

prvého senátu. Podporili Lettrichov návrh na vymenovanie za predsedu 

Národného súdu hlavného odborného radcu Ivana Vesela.  

Touto otázkou sa zaoberalo predsedníctvo i na svojom ďalšom 

zasadnutí 20. mája 1947. Cvinček vtedy povedal, že nejde o akt pomsty, 

či potrestanie Daxnera zo strany DS za odsúdenie Tisa, ale za nerešpektovanie 

pravidiel, neodsúdenie Macha a svojvoľné posudzovanie viny odsúdených. 

Taktiež povedal, že Národný súd a ľudové súdy by mali ukončiť svoju 

činnosť do tretieho výročia SNP, čo s Daxnerom na čele Národného súdu sa 

nedalo očakávať. Po dlhej diskusii predsedníctvo odvolalo predsedu 

Národného súdu. Daxner nasledujúci deň poslal telegram predsedovi vlády 

Gottwaldovi. Informoval ho o zbavení funkcie a protestoval proti zasahovaniu 

predsedníctva SNR ovládaného DS do nezávislosti súdnictva. Vláda neprijala 

rozhodnutie predsedníctva SNR a 3. júna 1947 ho zrušila ako nezákonné 
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a zmätočné (za toto uznesenie vlády nehlasovali iba ministri za DS). Lettrich 

reagoval listom a  uznesenie vlády označil za nezákonné a neplatné, pretože 

„právo menovať a odvolávať sudcov Národného súdu spadá výlučne do 

pôsobnosti a príslušnosti SNR a nikoho iného, teda ani vlády republiky.“51 

List vyvolal pobúrenie. Okrem členov vlády za DS ho na zasadnutí vlády 

17. júna 1947 ministri odsúdili a jeho autora označili za separatistu, aktéra 

protištátneho sprisahania, ľudáka, ducha zo záhrobia a pod.52 Vláda poverila 

ministra spravodlivosti, aby zrealizoval uznesenie vlády z 3. júna 1947. 

Denníky Pravda a Rudé právo živilo verejnú mienku, že predsedníctvo DS sa 

stalo pomstiteľom Tisovho odsúdenia. Cvinčeka a Lettricha obviňovali, že 

uzatvorením Aprílovej dohody vytvorili podmienky na rozšírenie sprisahania 

proti republike. Ku kritike Cvinčeka sa pridali aj odbojové organizácie 

a znižovali vážnosť jeho činnosti v odboji.53 

Po procese s Tisom a neúspešnom pokuse o odvolanie Daxnera sa 

Cvinček vyhýbal konfrontáciám na tieto témy, ktoré keďže neboli oživované, 

postupne utíchali. Ešte v marci 1947 však hovoril arcibiskupovi Kmeťkovi, že 

proces s Tisom môže byť pokusom uškodiť katolíckej cirkvi a zmeniť 

politickú realitu na Slovensku. Predpokladal, že jeho proces sa stane ouvertúrou 

k ďalším.54 V podstate sanemýlil, pretože už v lete roku 1947 sa v KSS 

pripravoval návrh na vyvolanie vládnej krízy, pád vlády a politické procesy. 
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Abstract 

Catholic priest and canon Anderj Cvinček expect of his political 
commitment make on one important assignment, who is forgotten. The 
Apostolic Administrator of Trnava Bishop Pavol Jantausch chose him 
and appointed to the top of Administration the sacral proprieties 
Dr. Pavol Jantuasch. Under this administration belong some properties 
of Diocese Rozňava, too. And this work caused trouble with diocese 
Bishop Michal Bubnič. Andrej Cvinček was a Member of Parliament, 
member of different societies and journalist, too. By personal request of 
bishop Jantausch was Andrej Cvinček designed as the Apostolic 
protonotary. 

Keywords: Pavol Jantausch. Andrej Cvinček. Land reform. Czechoslovakia. 

Jednou z prvých vecí, ktoré bolo potrebné vyriešiť po vzniku Česko-
slovenskej republiky (ČSR) v roku 1918, bola pozemková reforma.1 Nestálo 
za tým iba nerovnomerné rozloženie vlastníctva pôdy či lepšie obhospoda-
rovanie, ale aj to, že jej časť sa nachádzala mimo republiky.2 Keďže vláda 

                                                 
1 Prvá pozemková reforma bola uvedená do praxe už v roku 1919. 
2 VOMÁČKA, M.: První pozemková reforma v ČSR a srovnání přídělů půdy v Plzeňském kraji. 

Diplomová práca. Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta. Katedra historických 

věd, 2016. s. 1 – 23. V čase vzniku ČSR celková výmera pôdy bola 14 035 190 ha, z čoho 

poľnohospodárska pôda tvorila 61,6 %. Z toho 30 % vlastnili šľachtické rody a cirkev. Pozri: 

VOŽENÍLEK, J.: Pozemková reforma v Československé republice. Praha, 1924. s. 5 – 9. 
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uvažovala o rozsiahlej pozemkovej reforme, ktorá by sa týkala i cirkevných 
pozemkov, z dôvodu komplikovanej právnej situácie vznikla zmiešaná 
komisia, ktorú tvorili zástupcovia ministerstiev a nominanti biskupstiev. 
Jedným z nich bol i nitriansky kanonik Andrej Cvinček. 

Po vzniku ČSR ostala na Slovensku časť cirkevných majetkov, ktoré 

boli zapísané v pozemkových knihách pod rôznymi menami beneficientov 

s trvalým bydliskom na území Maďarska. Išlo prevažne o poľnohospodársku 

a lesnú pôdu, ktorá sa do roku 1918 nachádzala na území Ostrihomskej či 

Jágerskej arcidiecézy. Zmenou hraníc sa však ocitla za hranicami susedného 

štátu.3 Časť majetkov jurisdikčne spravovala cirkevná vrchnosť z Maďarska, 

no časť majetkov slovenských diecéz, ktoré po vzniku republiky zostali na 

území Maďarska, patrili do správy slovenských katolíckych biskupov.4 Okrem 

toho tieto majetky boli zaťažené patronátnymi a penzijnými povinnosťami 

a boli určené na udržiavanie cirkevných inštitúcií. Napríklad majetky 

Ostrihomského arcibiskupstva boli predmetom pozostalostného pokračovania 

a navyše mali tvoriť podklad pre zabezpečenie nových cirkevných inštitúcií, 

a tak umožniť ich osamostatnenie v rámci ČSR od Maďarska.5  

Z obavy, aby maďarská strana cez tieto majetky nezasahovala do 

vnútorných záležitostí štátu a jeho fungovania6, kým nebude táto otázka 

vyriešená, Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska uvalilo na všetky 

cirkevné majetky nútenú správu.7 Československá vláda ich prevzala do 

správy v auguste 1919.8 

Ako kontrolný orgán bola zriadená Centrálna komisia pre správu 

cirkevných majetkov. Očakávaný posun však nenastal, pretože hranice 

republiky neboli totožné s hranicami biskupstiev. Úprava hraníc diecéz bola 

výhradne v kompetencii Svätej stolice a s tou nemala ešte republika 

podpísanú žiadnu diplomatickú dohodu. Aj preto Centrálna komisia so sídlom 

v Bratislave 1. novembra 1923 zanikla nariadením ministra s plnou mocou 

pre Slovensko a na jej miesto nastúpila Likvidačná komisia pri referáte 

ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave.  

                                                 
3 Išlo o lesy Ostrihomskej kapituly, časť arcibiskupských majetkov v Zbehoch, majetok tzv. 

fundacionálnej pokladnice a majetok Zircského opátstva. Archív Trnavskej arcidiecézy, Trnava 

(ďalej ATA), f. Ústredná správa cirkevných veľkostatkov, nepomenovaný dokument. 
4 Týkalo sa to majetkov Ostrihomského arcibiskupstva, kapituly a seminára, kňazského seminára 

v Trnave, opátstva v Lekýre, rábskej kapituly, rádu benediktínov v Diakovciach a niektorých 

majetkov biskupstiev Košice a Rožňava. ATA, f. Ústredná správa cirkevných veľkostatkov, 

nepomenovaný dokument. 
5 ATA, f. Ústredná správa cirkevných veľkostatkov, Generálna dohoda o prevedení pozemkovej 

reformy na rím. kat. cirkevných veľkostatkoch na Slovensku, s. 1. 
6 Ostrihomský arcibiskup Ján kardinál Csernoch intervenoval vo Vatikáne proti vyčleneniu 

Trnavskej apoštolskej administratúre a aj proti menovaniu biskupa. 
7 MORAVČÍKOVÁ, M. – CIPÁR, M.: Ekonomické zabezpečenia cirkvi a náboženských spoločností. 

Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, 2001, s. 97.  
8 Nariadenie č. 132/1919 a 6525/1919-prez. z 11. 8. 1919. Porov. Úradné noviny, 1919, č. 24 – 25. 
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Medzitým, v roku 1922, Svätá stolica vymenovala Pavla Jantauscha 

za apoštolského administrátora novozriadenej Trnavskej apoštolskej 

administratúry, aby sa angažoval i vo veci cirkevných majetkov a prevzal do 

správy katolícke pozemky nachádzajúce sa na jeho území.9  Vtedajší predseda 

Centrálnej komisie a referent katolíckych záležitostí Karol Anton Medvecký 

mu ich odovzdal verejnou notárskou listinou 2. augusta 1922, ale vláda 

nevzala na vedomie menovanie Pavla Jantauscha a zrušila toto opatrenie, 

ponechajúc majetky v správe Likvidačnej komisie pri referáte ministerstva 

školstva a národnej osvety. Hoci otázka majetkov zostala nevyriešená, vláda 

ČSR i Vatikán sa usilovali dospieť k dohode. 10   

Situácia sa čiastočne vyriešila až podpísaním medzinárodnej dohody 

tzv. Modu vivendi.11  Prvý článok Modu vivendi výslovne hovoril: „Svätá 

stolica a vláda československá sa dohodnú o novom ohraničení a dotácii 

diecéz“ a článok č. 2 pokračoval: „Správa cirkevných majetkov hnuteľných 

a nehnuteľných v Československej republike, ktorú sú nateraz zaistené 

vnútenou správou, je dočasná až do dohody, spomenutej v predchádzajúcom 

článku a je zverená komisii pod predsedníctvom episkopátu príslušného 

územia.“12 

Po prijatí Modu vivendi vláda presadzovala, aby slovenské biskupstvá 

neboli v majetkových záležitostiach zastúpené maďarskými biskupmi, ale 

výhradne slovenskými. Na základe dohody vznikla Správna komisia pod 

predsedníctvom povereníka slovenského episkopátu a po dohode s česko-

slovenskou vládou.  

Vláda chcela dosiahnuť, aby katolícke cirkevné majetky patrili do 

spoločného fondu a ten by bol následne použitý pri realizácií pozemkovej 

reformy, pričom štát by s nimi disponoval podľa svojich potrieb.13  Názor 

Štátneho pozemkového úradu bol jednoznačný: „Na cirkevných statkoch 

nebolo žiadnych stávok a správa sama je spoľahlivou oporou orgánov 

                                                 
9 Dr. Pavol Jantausch, 1922 – 1925 apoštolský administrátor, 14. 6. 1925 bol konsekrovaný za 

biskupa. 
10 OLEXÁK, P.: Marmaggiho aféra v súradniciach vzťahov ČSR s Vatikánom. In Historia 

Ecclesiastica, 2018, roč. 9, č. 2, s. 169 – 182; OLEXÁK, P.: Ein kurzer Abriss historischen 

Entwiklung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat. In Juhás P., Lapko, R., Müller, R. (eds.) 

Theokratie Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze. Berlin - Boston : De Gruyter, 2021, 

s. 290 – 293. 
11 Acta Apostolicae Sedis, 1928, roč. 20, č. 3, s. 65 – 66. V tejto zmluve sa Svätá stolica 

zaviazala upraviť hranice biskupstiev tak, aby boli v súlade so štátnymi hranicami. ČSR sa zase 

zaviazala zrušiť nastolenú nútenú správu a vydať cirkevné majetky podľa teritoriálneho práva 

jednotlivým diecézam. Zároveň Svätá stolica rozdelila Ostrihomskú arcidiecézu konštitúciou 

Ad ecclaesiastici regiminis incrementum a na jej bývalé územie v ČSR vymenovala biskupa. 
12 Acta Apostolicae Sedis, 1928, roč. 20, s. 65; OLEXÁK, P.: Stručná história vzťahov cirkvi 

a štátu. Ružomberok : Society for human studies, 2022, s. 298. 
13 HRABOVEC, E.: Snahy o cirkevnoprávne osamostatnenie Slovenska 1918 – 1928. In 

RENOVATIO SPIRITUALIS. Jubilejný zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola, 

prvého metropolitu Slovenska. Bratislava : LÚČ, 2003, s. 105. 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2022, roč. 22, č. 4 

 99 

zemských, štátnych a korporácií odborných.“14 Ako výkonný orgán pri 

spravovaní majetkov Správna komisia používala Likvidačnú komisiu, a to až 

do roku 1935, teda do vatikánskej noty, ktorú dostala československá vláda 

14. mája 1935 prostredníctvom vyslanca ČSR pri Svätej stolici. 

Po tomto napomenutí vláda vydala majetky v správe Správnej komisie 

splnomocnencovi Svätej stolice Pavlovi Jantauschovi. Splnomocnenie dostal 

17. mája 1935.15 Biskup Jantausch 1. júna 1935 so súhlasom Vatikánu a na 

základe Modu vivendi zriadil Ústrednú správu cirkevných veľkostatkov 

Dr. Pavla Jantauscha, biskupa apoštolského administrátora. 

Za svojho pomocníka a do čela tejto inštitúcie si vybral nitrianskeho 

kňaza Andreja Cvinčeka. Predurčovalo ho na to jednak jeho členstvo  

v zmiešanej vládnej komisii pre správu cirkevných majetkov, jednak post 

predsedu hospodárskej komisie v krajinskom zastupiteľstve. Nemožno však 

vylúčiť, že ho na post v Ústrednej správe cirkevných veľkostatkov odporučil 

priamo nitriansky biskup Karol Kmeťko.  

Keďže Cvinček bol nielen kňazom Nitrianskeho biskupstva, ale tiež 

kanonikom tamojšej kapituly, s jeho prácou v inej diecéze musel súhlasiť 

nitriansky biskup i samotná kapitula. Ako v jednom liste Jantausch napísal: 

„Prvý však som si zadovážil výslovný súhlas J. E. ndp. biskupa nitrianskeho, 

Dr Karola Kmeťku a sídelnej kapituly nitrianskej.“ 16 

Pre potreby práce v správe majetkov sa ako kanonik nemohol 

pravidelne zúčastňovať na liturgických sláveniach a plnení si kanonických 

povinností spoločne s ostatnými kanonikmi. Preto sa Jantausch obrátil v tejto 

záležitosti na Svätú stolicu so žiadosťou o dišpenz od povinností „servitio 

chorali“. Svätá stolica mu dišpenz udelila.17 

Cvinček okrem svojej kňazskej služby a hodnosti kanonika bol 

politicky aktívny, bol členom Československej strany lidovej a patril medzi 

predstaviteľov tzv. katolíckeho čechoslovakizmu. V období, kedy pracoval 

pre Ústrednú správu cirkevných veľkostatkov, bol aj poslancom Krajinského 

zastupiteľstva.18 Na verejných vystúpeniach prezentoval pozitívny postoj 

k pozemkovej reforme. Obhajoval potrebu sceľovania pozemkov a efektívneho 

hospodárenie, aby mali čo najväčší prínos pre cirkev.19  

                                                 
14 ATA, Generálna dohoda o prevedení pozemkovej reformy na rímskokatolíckych cirkevných 

veľkostatkoch na Slovensku, s. 3. 
15 JANIŠOVÁ, M. – KAPLAN, K.: Katolícka církev a pozemková reforma 1945 – 1948, 

Dokumentace. Praha – Brno : Ústav pro soudobé dějiny AVČR, 1995, s. 13 – 16.  
16 ATA, List Jantauscha biskupovi Michalovi Bubničovi č. 8894/36 zo dňa 4. 9. 1936.  
17 ATA, f. Trnavská apoštolská administratúra (1922 – 1977), 1936 – Rel 3/36. 
18 Od roku 1925 bol členom Československej strany lidovej a v rokoch 1928 – 1938 poslancom 

snemu. OLEXÁK, P.: Politický profil kanonika Andreja Cvinčeka. In Studia Historica Nitriensia. 

2022, roč. 26, č. 1, s. 74 – 91. 
19 OLEXÁK, P. –  ŽLNAY, S.: Realizácia Modu vivendi – aktéri a rozpory v Rožňavskej diecéze. 

In Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, Ružomberok : Katolícka 

univerzita, 2021, roč. 21, č. 4, s. 43 – 55. 
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Od samotného začiatku však jeho nomináciu napádalo vedenie 

Rožňavskej diecézy, pretože Ústredná správa cirkevných veľkostatkov mala 

za úlohu spravovať aj nevysporiadané majetky tejto diecézy. 

Dôvody vzniku sporov medzi Rožňavou a Cvinčekom boli dva. Ten 

prvý základný, že ešte ako člen prípravnej komisie pre pozemkovú reformu 

bol za zrušenie Rožňavskej diecézy. A druhý dôvod, že Jantausch neprijal 

návrh rožňavského biskupa Michala Bubniča, aby do čela správy cirkevných 

veľkostatkov menoval svojho generálneho vikára a rožňavského kanonika 

Róberta Pobožného. Hoci menovanie a pôsobenie Cvinčeka prijali aj štátne 

úrady,20 rožňavský biskup Michal Bubnič sa stále snažil, aby bol nahradený 

Pobožným. V tejto záležitosti napísal apoštolskému administrátorovi: „Týmto 

opatrením Vaša Excelencia, ako správca cirkevných majetkov neráči byť 

nijako na svojich právach ukrátená, keďže Msgr Dr. Robert Pobožný bude 

vlastne podliehať Vašej Excelencii.“21 

Bubnič nemal proti Cvinčekovi žiadne iné námietky, ani voči jeho 

odbornosti a ani proti ničomu inému. Jediným problémom bolo, že rožňavské 

majetky nespravoval kňaz Rožňavskej diecézy. Tieto odlišné postoje vyústili 

aj do výmeny názorov medzi Bubničom a Jantauschom. Obaja biskupi sa 

dokonca obviňovali z porušovania kánonov. Jantausch sa proti tomu ohradil 

v liste Bubničovi: „Nemám vedomosti o tom, žeby som bol býval niektorý 

kánon cirk. zákonika narušil. Prosím Vašu Excelenciu, aby mi ráčila láskave 

označiť, proti ktorému kánonu som sa ja alebo moj stály zástupca pre správu 

cirkevných majetkov prehrešil. V prípise Vašej Excelencie číslo kánonu nie je 

uvedené.“22     

Keď biskup Bubnič týmto listom neuspel, obrátil sa priamo na 

Cvinčekovho biskupa do Nitry so žiadosťou, aby mu odobral kánonickú misu 

na spravovanie rožňavských majetkov. Bubnič to odôvodnil aj tým, že 

Cvinček sa mu nepreukázal kánonickou misiou. Aby zdôraznil vážnosť svojej 

požiadavky, popísal nelichotivú finančnú situáciu a stav, v ktorom sa ako 

rožňavský biskup ocitol. V liste uviedol, že nielenže mu nepatrí biskupská 

rezidencia, ale ani kuchyňa, ktorú vydali do rúk gazdinej bývalého biskupa 

Ľudovíta Baláša.23 

Aj napriek snahám Bubniča o pozbavenie Cvinčeka úlohy v správe 

cirkevných majetkov, Cvinček v nej naďalej pokračoval, hoci s ťažkosťami.  

Vzhľadom k tomu, že súčasne zastával viacero funkcií, niektorých sa 

rozhodol vzdať. Možno usudzovať, že niektoré prijal alebo vstúpil do rôznych 

                                                 
20 ATA, Zápis o jednaní medzi Ministerstvom zahr. vecí a Pavlom Jantauschom, v Prahe dňa 

21. 5. 1935.  
21 ATA, f. Biskup Michal Bubnič, List Bubniča Jantauschovi vo veci Cvinček č. 3720/1935, zo 

dňa 19. 7. 1935.   
22 ATA, List č. 8894/36 zo dňa 4. 9. 1936. 
23 Ľudovít Baláš (Ľudovít Balás, Lajos Balázs) 1855 – 1920 bol rožňavským biskupom od roku 

1905. ATA, f. Biskup Michal Bubnič, List Bubniča biskupovi Kmeťkovi, dňa 12. 8. 1936. 
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spolkov viac-menej iba pre dobro cirkvi a v práci pre ňu. Jedným z takýchto 

postov bolo aj členstvo v cirkevno-politickom odbore. Odbor združoval 

kňazov angažujúcich sa v politike, išlo najmä o poslancov a funkcionárov 

strán, ktorých činnosť odobril ich biskup. Cvinček sa zriekol členstva práve 

v tomto odbore. Na zrieknutie reagoval biskup Bubnič, pričom zdôrazňoval, 

že tohto členstva sa nemožno zrieknuť. Naopak v liste banskobystrickému 

biskupovi Mariánovi Blahovi navrhol, aby sa Cvinček zriekol svojho 

poslanectva a všetkých politických funkcií, vrátane podpredsedníctva 

v Československej strane lidovej, čím by mu zanikla aj činnosť v cirkevno- 

-politickom odbore.24 

Pri správe majetkov spolupracoval Cvinček najmä s vtedajším 

tajomníkom biskupa Jantauscha a neskorším generálnym vikárom Ambrózom 

Lazíkom, s ktorým sa radil vo viacerých záležitostiach.  

Pre Ústredie cirkevných veľkostatkov pracoval aj Dr. Ing. Eduard 

Holub. Ten bol vo funkcii vedúceho kancelárie. Komunikoval so štátnymi 

úradmi a zúčastňoval sa na rokovaniach s ministrami. Či si Holuba vybral sám 

biskup Jantausch alebo ho odporučil Cvinček, prípadne Lazík, nie je zatiaľ 

známe. Známe je, že pre Ústrednú správu cirkevných veľkostatkov pracoval 

od roku 1932 do 31. októbra 1938 ako ústredný riaditeľ. V marci 1939 

Cvinček napísal už generálnemu vikárovi Lazíkovi, že Holub dal výpoveď. 

Cvinčeka to zaskočilo, že by už nemal pracovať. Myslel si, že dôvod podania 

výpovede bol plat.25 Vo veci výpovede Cvinček zaangažoval aj Dr. Karola 

Körpera, v tom čase predsedu cirkevného odboru Ministerstva školstva, 

i samotného ministra školstva Jozefa Siváka.  

Ako dopadla „kauza“ Holub tiež zatiaľ nie je preskúmané. Avšak je 

možné, že Cvinček  sa mýlil, resp. nemal dostatočne presné informácie a jeho 

intervencie v prospech Holuba boli neopodstatnené. Usudzujem tak preto, že 

dňa 21. mája 1935 bolo podpísané uznesenie, ktoré prijali biskup Pavol 

Jantuasch a minister zahraničných vecí Eduard Jelen. V uznesení stálo: „Ing. 

Eduard Holub, kterí v ní bude zároveň důvěrníkem státni správy kultové; za 

túto funkci nemá nárok na zvláštni odměnu.“26  

Mnoho vecí ohľadne pôsobenia kanonika Andreja Cvinčeka v správe 

cirkevných veľkostatkov ešte nie je úplne preskúmaných a postupne sa 

odkrývajú nové skutočnosti. Z doposiaľ vykonaného výskumu sa zistilo, že 

trnavský apoštolský administrátor biskup Pavol Jantuasch bol spokojný s jeho 

prácou. V roku 1937 požiadal Apoštolskú stolicu, aby Cvinčekovi bol udelený 

                                                 
24 ATA, f. Biskup Michal Bubnič, List Bubniča biskupovi Mariánovi Blahovi vo veci zrieknutia 

sa Cvinčeka členstva odboru cirkevnopolitického, č. 3607/1932 zo dňa 3. 9. 1932.  
25 ATA, F. Biskup Ambróz Lazík, List Andreja Cvinčeka zo dňa 29. 3. 1939. Tiež pozri: ATA, 

f. Trnavská apoštolská administratúra, 1938 – č. 15729, Int 23/96. Cirkevné majetky – Ing. Eduard 

Holub, služobné vysvedčenie. 
26 ATA, Zápis o jednaní medzi Ministerstvom zahr. vecí a Pavlom Jantauschom, v Prahe dňa 

21. 5. 1935, s. 4. 
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titul apoštolského protonotára, v tom čase mal hodnosť pápežskeho preláta.27 

Začiatkom roka 1938 Jantausch odporučil Cvinčeka na túto hodnosť opäť.28  

Ako dôvod udelenia cirkevného titulu pre Cvinčeka Jantausch 

uviedol: „Pre svoju vážnosť a autoritu zdá sa byť toho hodný. Touto 

hodnosťou bude zvýšená jeho autorita pred štátnymi úradmi, s ktorými sa 

neustále stretával.“ Jantauschovu žiadosť odsúhlasil aj nitriansky biskup. 

Apoštolský nuncius Saverio Ritter prisľúbil, že túto žiadosť ochotne vezme vo 

februári 1938 do Ríma.29  

Aj keď odpoveď z Vatikánu neprišla ihneď, žiadosti Jantuascha bolo 

vyhovené a Svätý otec Pius XI. vymenoval pápežského preláta Andreja 

Cvinčeka do hodnosti apoštolského protonotára. Biskup Jantausch o tomto 

informoval aj biskupa Kmeťka: „Rád by som ťa bol vyhľadal, ale aj šofér 

preč, aj benzínu niet nadostač, musím sa predbežne uspokojiť, že Ti tieto 

vzácne doklady poslať môžem poštou.“30 

Cvinček ďalej pokračoval v angažovaní sa vo veciach politických 

s ohľadom pre dobro cirkvi. V povojnovom období zastával vysokú politickú 

funkciu – podpredsedu Slovenskej národnej rady a aj naďalej udržiaval 

kontakt s biskupom Jantuaschom i jeho neskorším nástupcom Ambrózom 

Lazíkom a pamätal na Trnavskú apoštolskú administratúru.31   

Bibliografia a pramene 

Archívne pramene 

Archív Trnavskej arcidiecézy. 

f. Ústredná správa cirkevných veľkostatkov 

f. Trnavská apoštolská administratúra (1922 – 1977) 

f. Biskup Ambróz Lazík 

f. Biskup Michal Bubnič  

                                                 
27 Kto navrhol menovať Cvinčeka za preláta nie je známe. Ak to bol Jantuasch, tak doklad 

o tom sa zatiaľ nenašiel. V Archíve Trnavskej arcidiecézy sa nachádza jedine žiadosť biskupa 

Jantuascha (č. 6324/937, 11. 6. 1937), f. Trnavská apoštolská administratúra – 1937 – Int. 

10/60: „Andreas Cvinček, canonicus Nitriensis, qui in bonis ecclesiasticis in Slovachia administrandis 

suas vices qua comissarii Sanctae Sedis gerit, apostolicus protonotarius ad instar nominetur.“ 
28 ATA, f. Trnavská apoštolská administratúra, 1938 – č. 670, Int 10/195. Cvinček Andrej – 

návrh na menovanie apošt. protonotárom: „Andreas Cvinček, Prealatus Sanctitatis Vestrae 

domesticus, Canonicus Nitriensis, qui in bonis ecclesiasticis in Slovachia administrandis vices 

suas qua comissarii Sanctae Sedis gerit, apostolicus protonotarius ad instar nominetur.“ 
29 ATA, f. Trnavská apoštolská administratúra, 1938 – č. 670, Int 10/195. Cvinček Andrej – 

návrh na menovanie apošt. protonotárom. 
30 ATA, f. Trnavská apoštolská administratúra, 1938 – č. 12274, Int 18/113. Cvinček Andrej – 

menovanie protonotárom, taxa. 
31 ATA, f. Trnavská apoštolská administratúra, 1947 – č. 8689, Rel 4/37. Poďakovanie Cvinčekovi 

a Cvinčekova odpoveď – vo funkcii podpredsedu SNR. 
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Tlačené pramene 

Acta Apostolicae Sedis, 1922, 1928. 

Úradné noviny, 1919. 
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Life Challenges of Youth During COVID-19 

in Kyrgyzstan 

Herausforderungen im Leben von Jugendlichen während 
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Životné výzvy mládeže počas COVID-19 v Kirgizsku 
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Abstract 

Interest in youth has become a global trend in the last 10 years in 

Kyrgyzstan. Youth as a category of people differs with age, social 

position, and psychological characteristics identified by social structure, 

culture, socialization ways, and other patterns. To understand young 

people’s mentalities, it is significant to know which values are 

important in their lives, their benchmarks, their orientations, and their 

principles. The study deals with youth problems and challenges in 

Kyrgyzstan during Covid-19. The case and field study is chosen as the 

base of this research methodology. The story of a student from one of 

the universities in Bishkek is an example. 

Keywords: Youth. Pandemic. Student. Well-being. Life value. Covid-19. 

Introduction 

Kyrgyz law indicates youth as “a socio-demographic group distinguished on 

the basis of an aggregate of age characteristics, specifics of social position, 

and other conditional socio-psychological characteristics determined by the 

social structure, culture, socialization, and child-rearing patterns of society”. 

Over half of the Kyrgyzstan population is under the age of 25, and about 32 

percent is between 15 and 25. Interest in youth has become a global trend in 

the last 10 years in Kyrgyzstan (UNDP KG report, 2010). Community 

politicians, leaders, and social scientists have become more concerned about 

the gap between the political and social structures, individualism, social 

passiveness, and political indifference of youth. A few numbers of youth 

issues, like migration, unemployment, drugs, gambling, and HIV/AIDS 

sicknesses became significant impacts on the development of the country.  

International forums have started to draw the attention of governments and the 

public to the need to develop and use the capacities of the youth, directing 
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their energy into productive channels, and giving timely attention to 

demographic, social, and other problems. That’s why National Human 

Development Reports (NHDRs) focused on youth were published in various 

parts of the world (UNDP KG report, 2010). 

Youth is the real wealth of the country and its nation. This kind of truth is 

mainly replaced with notions of economic growth and decline in the focus on 

the gross domestic product (GDP) as its indicators. We try to make equal the 

well-being of youth with their welfare. However, the most hopeful progress 

indicator is the life quality of people which offers adequate income, 

education, health, and life without violence. 

Wellbeing and welfare are closely related to values in life. What do young 

Kyrgyz people consider by the word “value”? 

Values impact behavior. Hanson and Ginsburg (1988) found that young 

people were likely to have high academic achievements when they placed 

a high value on education and had parents who were concerned about their 

activities and well-being. In fact, the researchers found that even when 

socioeconomic status was taken into consideration, values had a greater 

impact on school achievement than socioeconomic status. (Myron H. Dembo, 

1994) 

Collectivizm-related values are very popular in young Kyrgyz people’s value 

universe. The tendency between young people’s value universe for 

collectivism and the individual is high. Though most young people mean 

values related to themselves, their welfare, and personal benefits, great 

emphasis is placed on the collective/community, common welfare, personal 

environment, or higher ranking dominant values (Heide Möller-Slawinski, 

2015). Patriotism issues are strong among young Kyrgyz people. They 

perceive Kyrgyzstan” as “valuable” in a patriotic context. Young people love 

and are strongly attached to Kyrgyzstan as their native country. They are 

proud of it, especially with its beautiful landscape, its natural resources, and 

its culture: language, clothes, traditions, and religion.  

Сontextual framework 

Covid-19 was found on March 17, 2019, in Kyrgyzstan, the first cases of 

unknown pneumonia were reported in the Suzak region of Jalal-Abad oblast. 

Kyrgyzstan completely closed the border and banned the entry of foreigners. 

The government banned the work of restaurants and cafes with more than 50 

seats, and the Islam mufti stopped Friday prayers in the country. 

The first 3 citizens of Kyrgyzstan who were found to be infected with the 

coronavirus flew from Saudi Arabia on March 12. It was found that there 

were 135 passengers on the flight from which they flew, and they were put 

under observation. These patients were residents of the Blagoveshchenka and 

Boston villages of the Suzak district. On March 21-24, the Government 
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declared a state of emergency in the country and imposed a curfew from 8:00 

p.m. to 7:00 a.m. (Wikipedia, 2020) 

The story of a university student from Bishkek 

Amantur Baybolsunov (pseudonym) was a 3rd-course student, (23-year-old) 

of at one of the leading private universities in Kyrgyzstan. He lived in a rented 

apartment in Bishkek with his two friends and studied psychology. He was for 

two years older than the coursemates of his job in Moscow before entering the 

university. Amantur did his best to study, but he had to work in the evenings 

to pay for his tuition contract, which was a big amount of money. He was the 

elder child in the family, where there were more than four children. He 

wanted and had to help his parents. He earned the money working in the pub 

near his apartment and payed for rent, for study, and for household expenses. 

Nothing was unusual before the pandemic, Amantur was sure of his study, his 

girlfriend who was also a student of the same university, and his job.  

Before Covid-19 

He thought and was sure the most valuable things of life are: being successful 

and rich in the society. 

After Covid-19 

He changed his ideas about values and considered that it is: being healthy and 

being supportive to people. 

Why did he change his thoughts? 

Using the case of Amantur, we may state the problems and questions: do the 

life values of Kyrgyz youth (20-25 year-olds) have a new clarity after 

pandemia? Where or how have they found recovering? How do they live 

through what they cannot change? What are the main orientations and values 

of Kyrgyz youth (before and after COVID-19)? Why are the values important 

for them and do values help them in their life? How have these past years 

(2019, 2020) reframed or reshaped their life? Do they or their family live 

differently as a result of COVID-19? How did that happen? What does that 

look like?  

Methodology of the research 

A case study “is a detailed examination of one setting, or a single subject, or 

a single depository of documents, or one particular event” (Bogdan & Bicklen, 

1998) and it enables “intensive, holistic description and analysis of a bounded 

phenomenon” (Merriam 1998). Case study research is characterized by 

“delimiting of the object of the study;” a case thus constitutes a single entity, 

a unit around which there are boundaries. The boundaries are defined by 
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“temporal, geographical, organizational, institutional, and other contexts that 

enable boundaries to be drawn around the case” (Cohen, Manion, and 

Morrison, 2000).  

The sampling was used “to increase the utility of information to be obtained 

from small samples. The power and logic of purposeful sampling are that 

a few cases studied in depth yield many insights about the topic” (McMillan, 

Schumacher, 1997).  

For the case described in this study, a psychology student from the university 

was selected. To explain the case study context, informal meetings and 

conversations were conducted with people of the wide society. The objective 

sampling was used once again, to determine skilled and strong students from 

Psychology, English, and Literature departments, Bishkek City Education 

department specialists, Professors of Humanitarian Science Faculties of 

International Ala-Too University, community members from Tunguch 

microregion in Bishkek, and parents of the students. These people made it 

possible go insight into the context, where the students were studying and 

gave the chance to different perspectives on youth problem-solving issues 

such as getting an education, migration, and the work and life of the youth 

deeply. Fieldwork was organized from 2020 to 2021. Data analysis collection 

was a challenging experience, including some travel to interview people, 

conversations and meetings, observations and reflections, and planning future 

activities. It was done with the awareness that the data was not simply waiting 

passively to be gathered through interviews and observations (Ball, 1993). 

The data was a significant and meaningful research process itself which 

encompasses the researcher’s skills and imagination, and the interactions 

between the researcher and the researched (Niyozov, 2001). The data was as 

open-minded as possible and used interviews and observations. It was 

recorded on dictaphones of the researchers’ cell phones. The interview 

transcripts, memories and field notes, reflections, and other materials were 

gathered, fixed, and noted. The description of the experiences of a 3rd-year 

student from South Kyrgyzstan, who was the witness of pandemic stories, 

struggling in his study and life against the disease. Some of the challenges he 

faced were very sad, unhappy, strange, surprising, shocking, and sometimes 

typical for that time. But these challenges were overwhelmed by the social 

and economic changes that Kyrgyzstan has faced since the pandemic began in 

March 2019.  

Amantur’s life story was similar to many other students who received their 

school education and studied at universities in Bishkek. In addition to all the 

usual challenges faced by a student (including adjusting to new rules of 

wearing masks, interval keeping, sanitizing hands and working in the 

evenings at the fast food office in Bishkek, learning how to earn money for 

the tuition of the study), he encountered challenges uniquely related to health, 

life and well being. Amantur struggled to study online through Zoom at the 

university, but it was unmotivational and boring while working in the 
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evenings as a waiter in a cafe to make his living. He struggled to interact with 

friends and relatives via what‘s app, social networks, and face-to-face. 

Amantur attempted to make his life and work meaningful during pandemia, 

and he continued studying despite all sorts of challenges. Amantur‘s initial 

unexpected and heartbreaking experience was the incident with his friend 

Urmatbek’s parents‘ death in one day. Urmatbek lived together with Amantur 

in rented flat. He took the parents from the village to Bishkek city after they 

became ill. The diagnose was: Coronavirus. The parents both were treated at 

Central Infection Diseases Hospital. The father died in the morning at 09 am 

on the 20th of July, the mother passed away at 07pm the on same date. 

Amantur could hardly stand near his friend during the funeral, he felt very 

weak and helpless. He also faced his friends‘ working in harsh hot climatic 

and poor economic conditions, with hardly family living with limited food 

and money. He began to worry about his own parents’ health and life. He 

attempted to improve the financial and material conditions of his family by 

working at: cafes, at washing car places, and fast food offices, wherever 

possible. All this in turn negatively affected his studying at the University and 

his self-education development. Amantur’s deep concerns were connected 

with his thoughts about health which is considered as the first value in life.  

Another story happened with his close friend from school, young man Seyit 

(pseudonym). The story made him change his idea about the value in life one 

more time.  

It happened on May 2, 2020, Seyit’s mother, Zhuzumkan Kokumbaeva (58 

years old), the head of the family doctors‘ group of Family Medical Centre № 3 

in Bishkek suddenly died. She was being treated for a coronavirus infection. 

In Kyrgyzstan, this was the first death among doctors infected with COVID-19. 

Less than a week ago, her son Seyit Sultakeev was discharged from the 

hospital after treatment for coronavirus. But the doctor Zhuzumkan herself 

was powerless in the face of a dangerous illness. The first signs of her disease 

began to appear on the 19th of April. 2021. 

Seyit told: “April 19 was a day off. My mother did not feel well, she said that 

she was tired, and went to bed early. On Monday, she was unable to go to 

work. She contacted her colleagues, who reported that the nurse working next 

to her had infected her with the virus. Doctors were called home to take tests. 

They arrived on Wednesday”. 

The first two tests taken showed negative results, but Zhuzumkan‘s condition 

continued to deteriorate. She was diagnosed with coronavirus on April 24. 

A week later, Kokumbaeva died in the hospital. Seyit could not hold back his 

tears and continued telling: “On Friday, PCR analysis revealed the virus in 

both of us, and we were immediately taken by ambulance to the Republican 

Infectious Diseases Hospital. Mom was getting worse, so she was put in 

intensive care. The last time I saw my mother was on April 24th. She was 

a strong but kind person. She lit up with her presence any place where she 

appeared”. 
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Gulnura Kyshtoobaeva, the doctor’s sister-in-law told: „With the onset of the 

epidemic, Zhuzum Kokumbaeva went to work on foot. She tried to persuade 

her to go on vacation, but in vain - Kokumbaeva was adamant: “She put her 

work above herself, telling that patients were waiting for her. The husband 

died a long time ago. All relatives are grieving. In case of any illness, they 

immediately ran to her, she was like a mother to us. 

Turdubay Musuraliev, a colleague of Zhuzumkan Kokumbayeva noted that: 

„she was an excellent doctor, I had been working at FMC № 3 since 1985 side 

by side with her for the last 25 years. The health sector of Kyrgyzstan suffered 

a great loss, Kokumbaeva was a great professional and experienced leader. He 

recalled: “We assume that the nurse of our FMC was infected with COVID-19 

from a patient, and she worked in the same office with Dr. Zhuzumkan. Since 

1996, Kokumbayeva was the head of a group of family doctors. She always 

treated her doctors and nurses well. I had never seen or heard a patient 

complain about her“. 

Later, in addition to Kokumbayeva, ten more employees of FMC № 3 were 

found to have coronavirus, including the head of the institution, Zhyrgal 

Sabdanbekov. All of them were hospitalized and recovered from the virus: 

“I call up all my colleagues, they are in good condition. Some are getting 

ready to leave. In the morning I barely got up, but now I feel better“. 

The Republican Operational Headquarters informed that the deceased 

Zhuzumkan Kokumbayeva had a severe illness, she was diagnosed with 

bilateral pneumonia and respiratory failure. The situation was aggravated by 

concomitant diseases: heart failure, diabetes mellitus, and multiple organ 

failure. On the morning of May 5, the total number of people infected with 

coronavirus in Kyrgyzstan reached 843, and 217 of them were doctors. At the 

same time, 600 people have recovered from the infection, including 150 

health workers. There are 11 COVID-19-related deaths have been reported on 

that date (Azattyk Radio Forecast, 2020).  

All these sad stories, sorrows, problems, and challenges made Amantur’s life 

change and reshape. He was often frustrated and often thought of life values. 

He was caught in different dilemmas and paradoxes: what is valuable in life? 

Health, wealth, or success? Amantur encouraged his friends and relatives to 

follow the sanitarian rules, not to believe some people’s talking about the lack 

of virus, and to have their own views. He wanted to admit that he knows some 

stories or news about pandemics because he feared for his future life. Because 

he had not much time for warning people about the virus and its consequences 

of it, he did not know what might happen later. He knew that people suffered 

because of it. At the end of the fieldwork, Amantur was still studying at the 

university, practicing psychology, helping his family, worrying still about the 

future, and struggling with his personal life values and challenges. He 

continued gaining respect among friends and relatives; at the same time, he 

was not sure if he would work in psychology field at graduation.  
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Conclusion 

This is the picture of a young student who is trying to make sense of his 

personal life value and well-being. Amantur’s awareness of the conflicting 

realities of Covid-19 could help him to reshape the values of life. However, 

ultimately, one student cannot continue to work and address these 

contradictions of life in isolation. The realities of the student are simply 

a reflection of the shaping values in the life of Kyrgyz. Listening to the stories 

of young people in Kyrgyzstan is an important step toward improving their 

lives, enhancing support for their self-development, and ultimately improving 

the quality of their study in Kyrgyzstan.  
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Abstract 

One needs to live one's life meaningfully1. In this context, the article 
deals with the senses of life and focuses on the profession of teachers 
working in special primary schools, while I perceive their work as 
a mission. At the end of the article, it presents concrete results that were 
verified by a quantitative method through two types of questionnaires. 
The first methodology used was the PROQOL questionnaire, also called 
the Professional Quality of Life Scale2, and the Life Meaningfulness 
Scale from the author Halama3 was used to determine the degree of 
meaningfulness of teachers. The data are interpreted in the last chapter 
Research and then compared with the theoretical findings of the paper. 

Keywords: The meaning of life. Meaningful life. The satisfaction of helping. 

Úvod 

Téma zmyslu života, smerovania v živote, prípadne jeho straty býva 
častou témou, ktorá sa v priebehu vzniknutých psychických ťažkostí jedinca 
postupne vynára. No aj najväčšie životné krízy sa môžu stať príležitosťami na 
osobný rast a opätovné nájdenie motivácie a chuti žiť. Vzniknuté náročné 
obdobia sa akceptujú oveľa ľahšie, sú menej ohrozujúce a menej ničia 
morálku človeka, keď človek zmysel svojho života pozná, alebo keď ho  
v priebehu svojho života dokáže pre seba opäť nájsť. Mnohí ľudia 
predpokladajú, že činnosti a aktivity, ktoré sú zamerané na nájdenie zmyslu 

                                                 
1 FRANKL, V. E. 2004: Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Munchen, Pipper. 
2 STAMM, B. H. 2010: The Concise ProQOL Manual, 2nd Ed. Pocatello, 78 s. 
3 HALAMA, P. 2002: Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti. In Československá 

psychologie, roč. 46, č. 3. 
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života, dostávajú hlbší a silnejší význam, keď sú sebapresahujúce, a teda 
zamerané na niečo alebo niekoho mimo samého seba. Takými sú napríklad 
láska ku konkrétnemu človeku, láska k Bohu alebo k určitému cieľu. 
V súčasnej dobe sme zvyknutí sa rozhodovať a voliť medzi možnosťami. 
Rovnako to je i pri výbere svojho povolania, kedy si zvolíme oblasť 
z pomáhajúcich profesií, ktorých poslaním je pomoc ľuďom, ktorí ju 
potrebujú4. Americká psychologická asociácia5 vníma pomáhajúce povolanie 
ako kariéru, ktorá poskytuje zdravotnícke a vzdelávacie služby jednotlivcom 
a skupinám a odporúča tento typ povolania tým, ktorí chcú podporovať rast 
jedinca a riešiť problémy fyzického, psychologického, intelektuálneho, 
emocionálneho alebo duchovného aspektu.  

Z dôvodu vyššie spomenutých skutočností sme sa rozhodli preskúmať 
významné oblasti týkajúce sa  učiteľov a ich práci so žiakmi so špecifickými 
potrebami v kontexte nájdenia ich zmyslu života. Príspevok sa zaoberá 
nájdením zmyslu života učiteľov, ktorí (ne)objavili svoj zmysel pri práci so 
znevýhodnenými deťmi. Čiastočná analýza a zrealizovaný kvantitatívny 
výskum nám zaistia informácie o tom, v čom spočíva zmysel života učiteľov, 
ktorí pracujú v základných školách a špeciálnych základných školách  
v Košiciach, a zároveň nám umožnia overiť existenciu súvislostí medzi mierou 
prežívania zmysluplnosti života a pocitom zadosťučinenia z pomáhania.  

Zámerom nášho príspevku je komparovať dimenzie životnej 
zmysluplnosti učiteľov, ktorí pracujú v špeciálnych základných a základných 
školách a overiť existenciu súvislostí medzi mierou prežívania zmysluplnosti 
života a pocitom zadosťučinenia z pomáhania.  

Učiteľ ako poslanie – práca v špeciálnych školách so žiakmi 
so špecifickými potrebami 

„Učitelia zastupujú a prezentujú svet pred očami mladých ľudí, ktorí 
musia v budúcnosti prevziať za tento svet zodpovednosť. Táto zodpovednosť 
nie je svojvoľne učiteľom uložená, ale je to istá podmienka pre realizáciu byť 
učiteľom“, objasňuje Špiner6. V našom príspevku sa zameriavame na 
špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, kde špeciálna výchova a vzdelávanie 
zahŕňa problematiku výchovy a vzdelávania detí a žiakov: 

1. so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t. j. s mentálnym, 
telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou 

                                                 
4 ELICHOVÁ, M.,  FOUSKOVÁ, E., 2014: Kresťanstvo v kontexte starostlivosti o duchovný  

a sociálny svet človeka. In Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami.  

2. ročník Košických dní sociálnej práce. Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ 

Košice, s. 209 – 215. 
5 DIENER, E. 2000: Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national 

index. In American psychologist. [online], vol. 55, no. 1. 
6 ŠPINER, D. 2004: Etický aspekt filozofie vo výchovne vzdelávacom procese. In Filozofia 

a život – život filozofie. Bratislava: Vydavateľstvo IRIS, s. 91 – 95. 

https://dictionary.apa.org/helping-professions
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schopnosťou, s autizmom, vývinovými poruchami učenia, poruchami 
správania; 

2. chorých a zdravotne oslabených; 

3. s nadaním; 

4. zo sociálne znevýhodneného prostredia v príslušných školách a škol-

ských zariadeniach. 

Jedným z hlavných princípov inkluzívneho vzdelávania žiakov nielen 

s telesným postihnutím, ochorením alebo zdravotným oslabením, je nezávislosť. 

Za nezávislosť sa nepokladá iba samostatný pohyb a sebaobsluha, ale aj voľné 

rozhodovania sa žiaka. Stratégia práce so žiakmi s telesným postihnutím, 

chorobou alebo zdravotným oslabením je postavená na presnom chápaní ich 

špecifických (najmä edukačných) potrieb. Je potrebné si uvedomiť, že 

skupina takto postihnutých jednotlivcov nie je v žiadnom prípade homogénna 

(rovnorodá), práve naopak, vyznačuje sa vysokou heterogenitou (rôznorodosťou), 

a tak všeobecne generalizovaný symbol telesne postihnutých – vozík – nie je 

jediným meradlom individuálnosti všetkých telesne postihnutých7. Pri 

výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením sa postupuje podľa 

jednotlivých vzdelávacích programov pre deti s rôznymi druhmi zdravotného 

znevýhodnenia. V neposlednom rade vzdelávacie programy obsahujú 

špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo 

všetkých školách, v ktorých sú vzdelávané8. 

Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, 

u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho 

vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové 

prostredie zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny 

prístup vo vzdelávaní9. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka 

diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie10. 

Pod pojmom špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba chápeme požiadavku 

na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov výchovy 

                                                 
7 LOPÚCHOVÁ, J. a kol. 2016: Stratégie vzdelávania študentov so špecifickými potrebami na 

vysokých školách (praktický sprievodca štúdiom). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

212 s. 
8 MŠVVaŠ SR. 2017. Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre 

predprimárne vzdelávanie. [online]. 
9 ZÁKON č. 245/2008 Z. z.: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
10 MŠVVaŠ SR, 2017: Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre 

predprimárne vzdelávanie. [online]. 
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a vzdelávania žiaka11. Požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, 

metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka sa v školskom 

zákone stala základným predpokladom pre žiakov so špeciálnou výchovno- 

-vzdelávacou potrebou. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vychádzajú 

zo zdravotného znevýhodnenia alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom 

prostredí. Práve vďaka ním sa dokáže zabezpečiť: 
1. rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo 

osobnosti; 

2. dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania; 

3. primerané začlenenie do spoločnosti.  

Nájdenie zmyslu života učiteľov, ktorí našli zmysel života pri práci 

so znevýhodnenými deťmi  

Konštatujeme, že v kontexte výchovy a vzdelávania žiakov na 

základných školách je učiteľ častokrát vystavovaný nadmernej záťaži, ktorá 

mu môže spôsobovať stres. Práve učiteľské povolanie patrí k profesiám, ktoré 

si vyžadujú neustále nasadenie jedinca, ktorý v extrémnom vyjadrení 

neoddeľuje svoju profesiu od osobného života. Z týchto, a ešte mnoho iných 

dôvodov, sa učiteľská profesia zaraďuje k pomerne neľahkým profesiám. 

Preto je veľmi zarmucujúcim faktom, že tak náročná a spoločensky významná 

práca je len vo veľmi malej miere uznávaná našou spoločnosťou12. Na 

prežívanie životnej spokojnosti, v ktorej je obsiahnutá aj spokojnosť v práci, 

má výrazný vplyv schopnosť odolávať stresu. V životnej spokojnosti je však 

zahrnutých viacero faktorov, pričom niektoré z nich sa týkajú samotnej 

osobnosti, do ktorej môžeme zahrnúť jeho schopnosť adaptácie, odolnosť voči 

stresu, temperament či povahové vlastnosti. Každý faktor súvisiaci s nájdením 

zmyslu svojho života má osobitý význam, a preto je nemožné pri skúmaní 

zmyslu života vylúčiť akýkoľvek z nich. Tu vzniká priestor na neľahkú 

analýzu činiteľov, ktoré pôsobia na prežívanie, vnímanie a celkový život 

jedinca. Pričom hľadanie účelu života človeka a jeho smerovanie by malo byť 

podporované vlastnými pocitmi radosti, spokojnosti a všeobecným porozumením. 

Pretože len vtedy človek nájde zmysel života, keď pocíti pokoj a súlad 

s okolitým živým aj neživým svetom, tvrdia autorky Roučková a Varečková. 

                                                 
11 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole. 
12 RUČKOVÁ, G., VAREČKOVÁ, Ľ. 2017. Psychologická príprava učiteľov odborných predmetov 

a rola učiteľa v kontexte povolania ako predpoklad pre zvládanie záťaže vo svojej profesii. In 

Mladá veda. Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s.r.o., Prešov, roč. 5, č. 7, s. 87 – 103. 
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Výskumná štúdia na Slovensku: Životná spokojnosť a vybrané osobnostné 

premenné učiteľov 

Slovenskí autori Popelková kol.13 vypracovali v kontexte zmyslu 

života a životnej zmysluplnosti učiteľov významné výskumy a výsledky 

interpretovali vo viacerých svojich štúdiách. V štúdii, ktorá je časťou 

komplexnejšieho výskumného sledovania životnej spokojnosti slovenských 

učiteľov (analýza životnej spokojnosti vo vzťahu k sociálnej opore  

a demografickým oblastiam a komparácia životnej spokojnosti učiteľov s 

inými profesiami), sa zameriavali autori na sledovanie vplyvu osobnostných 

charakteristík na životnú spokojnosť učiteľov. Ich zámerom bolo analyzovať 

životnú spokojnosť učiteľov vo vzťahu k vybraným osobnostným črtám. 

Výskumný súbor tvorilo 197 učiteľov (ZŠ, SŠ) z miest a obcí západného 

Slovenska. Mužov bolo 88 (43,3 %), žien 109 (56,7 %) s priemerným vekom 

41,65 rokov. Aplikovali Dotazník životnej spokojnosti od autorov Fahrenberg, 

J., Myrtek, M., Schumacher, J., Brähler, E.14, ktorý umožňuje zachytenie 

individuálnej spokojnosti v desiatich životných oblastiach: zdravie, práca 

a zamestnanie, finančná situácia, voľný čas, manželstvo a partnerstvo, vzťah  

k vlastným deťom, vlastná osoba, sexualita, priatelia, známi a príbuzní, 

bývanie. Z celého radu štúdií na pacientoch, ktorým bol administrovaný 

dotazník životnej spokojnosti, vyplýva relatívne vysoká spokojnosť všetkých 

pacientov. Výskum dokazuje významný vzťah medzi životnou spokojnosťou 

a dvomi sledovanými osobnostnými črtami: prívetivosťou a svedomitosťou, 

tvrdia autori. 

Prínos štúdie vidia Nábělková a Kardošová15 v preskúmaní vzťahu 

fenoménu flow v súvislosti s prežívaním zmysluplnosti života vysokoškolákov. 

Jedným z cieľov ich výskumu bolo zmapovať konkrétne zdroje zmyslu života 

(t. j. odkiaľ zmysel čerpajú, v čom ho vidia) a ich subjektívnu významnosť. 

Štatisticky významný rozdiel medzi odbormi zaznamenali vo vnímaní 

celkovej životnej zmysluplnosti a tiež v jej afektívnom komponente. 

„Z výsledkov sa javí ako nižšia zmysluplnosť u študentov odboru učiteľstvo 

ako u študentov ostatných odborov. Keďže afektívna dimenzia odráža pocity 

naplnenia a spokojnosti, ktoré čerpajú respondenti zo zážitkov, je väčšia 

pravdepodobnosť, že budúci učitelia častejšie zažívajú pocity nespokojnosti, 

smútku, úzkosti, pesimizmu a depresie ako študenti ostatných študijných 

                                                 
13 POPELKOVÁ, M. a kol. 2010: Životná spokojnosť a vybrané osobnostné premenné učiteľov. 

In Psychológia a jej aspekty. Vydavateľstvo: Univerzita v Ostrave, Filozofická fakulta, s 15 – 31. 
14 FAHRENBERG, J. a kol. 2001: Progress in ambulatory assessment: Computer-assisted 

psychological and psychophysiological methods in monitoring and field studies. Hogrefe & 

Huber Publishers. 
15 NÁBĚLKOVÁ, E., KARDOŠOVÁ, M. 2010: Zmysel života a fenomén flow. In Kvalita života 

v kontexte 21. storočia: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

(CD-rom), s. 153 – 163. 
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odborov. Dôvodom môže byť nízky spoločenský status učiteľov. Kým 

v minulosti bola táto profesia veľmi uznávaná, v súčasnosti badať skôr 

zaznávanie tejto profesie v spoločnosti. Ostatné odbory vykazujú približne 

rovnakú mieru zmysluplnosti vo všetkých komponentoch,“ vysvetľujú autorky. 

Vyššie spomenuté výsledky výskumov a mnoho ďalších nás primäli 

k prebádaniu problematiky zmyslu života učiteľov pracujúcich na základných 

špeciálnych školách. V danom kontexte sme pripravili a zrealizovali kvantitatívny 

výskum, ktorého výsledky interpretujeme v kapitole 3, nižšie.  

Výskum 

Atraktívnosť témy a následná teoretická analýza problematiky zmyslu 

života učiteľov, ktorí pracujú v špeciálnych základných školách so žiakmi so 

špecifickými potrebami, nás primäli k zrealizovaniu samotného sociálneho 

výskumu. Nasledujúce etapy výskumu nám pomôžu odhaliť, či a akým 

spôsobom učitelia nachádzajú svoj zmysel života vo svojej práci, a ako to 

ovplyvňuje ich pedagogickú činnosť. V našom výskume sa preto prioritne 

zameriame na: 

1. Komparáciu dimenzií životnej zmysluplnosti učiteľov, ktorí pracujú 

v špeciálnych základných a základných školách; 

2. Existenciu súvislostí medzi mierou prežívania životnej zmysluplnosti 

a pocitom zadosťučinenia z pomáhania. 

Hlavným cieľom príspevku je komparovať dimenzie životnej zmyslu-

plnosti učiteľov, ktorí pracujú v špeciálnych základných a základných školách 

a overiť existenciu súvislostí medzi mierou prežívania zmysluplnosti života 

a pocitom zadosťučinenia z pomáhania. Vo výskume sme predpokladali, že: 

1. zmysel života dosahujú učitelia na základných špeciálnych školách 

skôr ako učitelia pracujúci na základných školách.  

2. pocit zadosťučinenia z pomáhania dosahujú učitelia pracujúci na 

základných špeciálnych školách skôr ako učitelia pracujúci na 

základných školách.  

3. vyššia miera pocitu životnej zmysluplnosti zvyšuje pocit zadosťučinenia 

z pomáhania u učiteľov.  

Metodika výskumu 

Výskum bol realizovaný prostredníctvom výskumnej zostavy 

(distribuovanej osobne) pozostávajúcej z metodík na identifikovanie pocitu 

zadosťučinenia z pomáhania a zmyslu života. Demografické otázky boli 

zamerané na zistenie veku, pohlavia a pracovného zaradenia (podľa typu 

školy). Prvou použitou metodikou je PROQOL dotazník (Professional 

Quality of Life Scale, Stamm 2010) nazývaný aj Škála profesionálnej kvality 
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života (ďalej PROQOL). Ide o 30-položkový dotazník pripravený na meranie 

únavy zo súcitu, pracovnej spokojnosti a vyhorenia u pomáhajúcich 

profesionálov. Za pomáhajúcich profesionálov považuje v prvom rade 

personál zo zdravotníckych zariadení, a to sú psychológovia, zdravotné sestry 

a lekári, pracovníci sociálnych služieb, učitelia, policajti, hasiči alebo iní 

záchranári. (https://novopsych.com.au/) Faktom je, že pozitívne aj negatívne 

aspekty vykonávania práce ovplyvňujú profesionálnu kvalitu života, a preto 

sme na overenie hypotéz použili jednu z troch implikovaných škál – Škálu 

zadosťučinenia z pomáhania, zostavenú z desiatich výrokov a škálovania 

v rozmedzí od 1 – 5, pričom 1 = nikdy, 2 = zriedka, 3 = niekedy, 4 = často 

a 5 = veľmi často.  

Na zisťovanie miery životnej zmysluplnosti učiteľov sme použili 

Škálu životnej zmysluplnosti od tvorca Halamu16 založenú na trojkomponen-

tovom modeli zmyslu života. Škála disponuje troma dimenziami (kognitívnou, 

motivačnou a afektívnou), každá z nich obsahuje 6 položiek. Kognitívna 

dimenzia sa vníma ako celkové nasmerovanie v živote, životné poslanie či 

chápanie života. Podľa Žiakovej E. a Žiakovej T.17 je kognitívny komponent 

považovaný za dominantný. Motivačná dimenzia sa zaoberá cieľmi, plánmi 

a mierou angažovanosti v nich a afektívna reprezentuje životnú spokojnosť, 

naplnenosť a optimizmus (pochádzajúc z prežívania zmyslu života). Čím 

vyššia je bodová hodnota dosiahnutá v tomto dotazníku, tým možno život 

danej osoby pokladať za zmysluplnejší, tvrdí Halama. 

Pre zisťovanie vnútornej konzistencie škály sme použili Cronbachov 

koeficient alfa, ktorý bol 0,72 (resp. 0,65 pre kognitívnu, 0,54 pre motivačnú 

a 0,70 pre afektívnu dimenziu). Pomocou korelácii sme overili súvislosti 

medzi dosahovaním zmyslu života učiteľov a pocitom zadosťučinenia 

z pomáhania u pedagógov pracujúcich v oboch typoch škôl, a to základnej 

školy a základnej špeciálnej školy. 

Výber výskumnej vzorky 

Štúdia bola zameraná na učiteľov základných bežných a špeciálnych 

škôl. Výskumný súbor pozostával zo 109 respondentov, ktorí sú zamestnaní 

v meste Košice v košickej základnej alebo špeciálnej základnej škole. 

Výskumnú vzorku teda tvorili učitelia základných škôl (troch bežných 

a štyroch špeciálnych základných škôl), pričom učitelia boli oslovení 

prostredníctvom ich vedenia (riaditeľov) a zastúpenie pohlaví bolo nevyrovnané 

                                                 
16 HALAMA, P. 2002: Vývin a konštrukcia  škály  životnej  zmysluplnosti. In Československá 

psychologie, roč. 46, č. 3.  
17 ŽIAKOVÁ, E. a kol., 2014: Zborník rámci projektu VEGA č. 1/0282/12 Interdisciplinárna 

analýza zmyslu života a jeho komponentov v sociálne významných skupinách adolescentov 

z hľadiska jeho formovania a možnej intervencie. 

https://novopsych.com.au/
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(v prevahe boli ženy) = spolu bolo 102 žien (93,60 %) respondentiek 

a 7 mužov (6,40 %) respondentov. Výskum bol uskutočnený dotazníkovou 

formou – osobne – po dohode s riaditeľom (riaditeľkou) základnej školy sme 

sprostredkovali dotazníky samotným respondentom v mieste ich pracoviska.  

Výber výskumnej vzorky sme zvolili zámerným nenáhodným 

spôsobom podľa vopred stanovených spoločných znakov. Vybrané školy sa 

líšili svojou geografickou polohou a veľkosťou žiackej populácie.  

Interpretácia výsledkov výskumu 

Hodnoty dosahovania zmyslu života u učiteľov pracujúcich na 

základných a základných špeciálnych školách sú opísané v Tabuľke 1 (ZŽ 

dim1 predstavuje kognitívnu dimenziu zmyslu života, ZŽ dim2 predstavuje 

motivačnú dimenziu zmyslu života a ZŽ dim3 predstavuje afektívnu dimenziu 

zmyslu života) a hodnoty z dosahovania pocitu zadosťučinenia z pomáhania 

evidujeme v Tabuľke 2 (PROQOL dotazník). Obe tabuľky hovoria o samotnej 

štatistickej významnosti. Na základe p-hodnôt pri jednotlivých dimenziách, 

a to 0,239, 0,421 a 0,646 v prvej tabuľke a hodnoty p 0,647 v druhej tabuľke 

môžeme konštatovať, že rozdiely medzi typmi škôl a dosahovaní zmyslu 

života či pocitu zadosťučinenia z pomáhania nie sú štatisticky významné. 

 

Tabuľka 1: Hodnoty dosahovania zmyslu života učiteľov 

 ZŠ ŠZŠ Z p 

ZŽ dim1 55,54 54,06 0,239 0,811 

ZŽ dim2 54,04 56,66 0,421 0,674 

ZŽ dim3 56,47 52,46 0,646 0,518 

 

Tabuľka 2: Hodnoty z dosahovania pocitu zadosťučinenia z pomáhania 

 ZŠ ŠZŠ Z p  

PRQ 56,49 52,44 0,647 0,517 

 

Tabuľka 3 zobrazuje súvislosti medzi prežívaním životnej zmysluplnosti 

a pocitom zadosťučinenia z pomáhania, pričom Spearmanov korelačný 

koeficient nám potvrdil tesnosť vzťahov medzi danými premennými. 

Výsledkom je pozitívna korelácia: nárast hodnoty jednej premennej (životná 

zmysluplnosť) súvisí s nárastom hodnoty druhej premennej (pocit zadosťučinenia 

z pomáhania). 
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Tabuľka 3: Súvislosti medzi prežívaním životnej zmysluplnosti a pocitom 

zadosťučinenia z pomáhania 

  Z z P 

ZŽ dim1 r 

p 

0,557** 

> 0,01 

ZŽ dim2 r 

p 

0,522** 

> 0,01 

ZŽ dim3 r 

p 

0,331* 

> 0,01 

r= 0,3 – 0,49 korelácia je stredne silná* 

r= 0,5 – 1 korelácie je silná** 

> 0,01 – štatisticky významné dáta 

Záver 

Predložené výsledky výskumu z Tabuliek 1 a 2 vypovedajú o slabej 
štatistickej významnosti, a teda Hypotéza č. 1 a Hypotéza č. 2 sa nám 
nepotvrdila. Použitý Spearmanov korelačný koeficient popisuje monotónnu 
závislosť medzi životnou zmysluplnosťou a pocitom zadosťučinenia  
z pomáhania, a teda nielen lineárnu, ale jeho obecne rastúcu tendenciu. 
Z Tabuľky 3 vyplýva, že vyššia miera pocitu životnej zmysluplnosti zvyšuje 
pocit zadosťučinenia z pomáhania učiteľov, a teda môžeme konštatovať, že 
Hypotéza č. 3 sa nám potvrdila. 

Práca učiteľa, ktorá by dnes mala spĺňať vysoký morálny štandard, je 
v súčasnosti natoľko náročná, že je pre ňu niekedy neľahké dané požiadavky 
naplniť. Hvozdík18 sa o tom vyjadruje nasledovne: „Prirodzene, celý motivačný 
systém školy treba chápať ako súčasť i prostriedok prípravy mladej generácie 
na jej aktívnu účasť na budovaní spoločnosti podľa uznávaných hodnôt a jej 
ideových a morálnych noriem“. Škola by mala učiť láske, celostnému 
pohľadu na život, sebapoznaniu a hlavne slobode. Úlohou učiteľa je 
pozorovať sklony dieťaťa a jeho temperament, porozumieť jeho ťažkostiam, 
brať do úvahy dedičnosť, vplyv rodičov a zároveň ho nevnímať ako 
predstaviteľa určitej skupiny. Učiteľ by si mal uvedomovať rozsah 
pedagogickej slobody, ktorý je ale neoddeliteľne spojený s veľkou 
zodpovednosťou voči žiakom, rodičom, kolegom a v neposlednej miere aj 
voči sebe samému. Učiteľ musí chápať, že vo výchovno-vzdelávacom procese 
má veľkú moc, ktorá má pomáhať v prvom rade žiakom. Vtedy bude 
spokojný sám so sebou a jeho žiaci s ním. K ďalším dôležitým pilierom 
učiteľa patria predovšetkým jeho vzdelanie, aktívny prístup k celoživotnému 
vzdelávaniu, vzťah k pracovným povinnostiam a samotný vzťah k žiakom19. 

                                                 
18 HVOZDÍK, J. 2017. Základy školskej psychológie. Vydavateľstvo: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2017. 381 s. 
19 ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA ŠVERMU. 2019. Etický kódex učiteľa. [online]. 
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Internet Addiction. Göttingen: Hogrefe Publishing. V rámci série Advances 

in Psychotherapy – Evidance-Based Practice, Volume 41. 2019, 86 s.  

ISBN 978-0-88937-501-7. 

 

Používanie internetu sa stalo integrálnou súčasťou našich životov. 

Bez internetu si už ani nevieme predstaviť niektoré činnosti. Avšak „boom“ 

používania internetu nepriniesol iba pozitíva, ale sú s ním spojené aj viaceré 

negatíva. Jedným výrazne negatívnym dopadom je aj možný rozvoj závislosti 

na samotnom internete. V posledných dvadsiatich rokoch výskum behaviorálnych 

závislosti, medzi ktoré patrí aj závislosť od internetu, zaznamenáva bez-

precedentný rast. Téma závislosť od internetu je príťažlivá aj pre média, ktoré 

často bulvárnym spôsobom informujú napríklad o tom, ako sú všetci mladí 

závislí. Takáto medializácia témy však neprospieva nikomu, o to viac treba 

privítať knihy, ktoré o problematike závislosti od internetu informujú striktne 

vedecky, vychádzajúc z kvalitných výskumov a zároveň stále pre odbornú 

verejnosť príťažlivo. Predovšetkým ak sú autormi tejto knihy Daria Kuss 

a Halley Pontes. Ide o rešpektovaných výskumníkov, ktorí sa obaja formovali 

pod vedením profesora Griffithsa z univerzity v Nottinghame, jedného 

z najväčších odborníkov v oblasti behaviorálnych závislostí. Obaja autori sú 

vysoko citovaní a majú za sebou veľké množstvo výskumov v najprestížnejších 

časopisoch v danej oblasti. Spolu napísali knihu pre vydavateľstvo Hogrefe 

v rámci série Advances in Psychotherapy – Evidance-Based Practice. Táto 

séria kníh predstavuje výskumne overené psychoterapeutické prístupy 

a komplexný aktuálny pohľad na vybrané psychické problémy. Kniha má 

osem kapitol. V prvej kapitole autori popisujú čo sa vlastné myslí pod 

termínom „závislosť od internetu“, alebo niekedy aj „problematické používanie 

internetu“, či „excesívne používanie internetu“ a aký je medzi týmito termínmi 

rozdiel. Prvá kapitola sa venuje aj typom závislosti od internetu, najmä online 

hraniu, sociálnym sieťam/médiám a pornografii, na viacerých výskumoch 

prezentuje epidemiológiu. Zároveň sa venuje diagnostike závislosti od 

internetu, diferenciálnej diagnostike, komorbidným diagnózam a prognóze. 

Pre pochopenie vzniku závislosti od internetu je veľmi dôležité poznať teórie 

a modely, ktorým je venovaná druhá kapitola. Autori predstavujú päť 

modelov, ktoré sú v súčasnosti skúmané a overované. Začínajú kognitívno- 

behaviorálnym modelom, ktorý je jeden z najrozšírenejších prístupov 

týkajúcich sa závislosti od internetu, ale spomínajú aj komponentový model, 

za ktorým stojí už spomínaný profesor Griffiths. Veľmi zaujímavý prístup 

kombinujúci neurobiologický základ a psychické rezultáty ponúka 

nepsychologický model. Tretia a štvrtá kapitola je venovaná terapii závislosti 

od internetu. Rozoberajú indikácie a jednotlivé metódy terapie a zároveň sa 

venuje aj výsledkom výskumu efektivity terapie závislosti od internetu. 
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Nevyhýba sa ani možným problémom pri liečbe, ako je napríklad oblasť 

abstinencie, ktorá je väčšine závislostí ultimatívnym cieľom, ale pri závislosti 

od internetu je úplná abstinencia často nemožná. Piata kapitola ponúka príklad 

jednej kazuistiky liečby závislosti od internetu. Ide o prípad 15-ročného 

chlapca, ktorý je závislý na hre Word of Warcraft, bojuje s depresívnou 

náladou a samovražednými myšlienkami. Poslednou kapitolou je appendix 

nástrojov a zdrojov pri práci so závislosťou od internetu a ponúka diagnostické 

testy aj s vyhodnotením so zameraním na online hranie. Kniha je napísaná 

prehľadne a kompaktne, angličtina je zrozumiteľná a dobre sa číta. Obsahuje 

množstvo tabuliek a grafov, ktoré ilustrujú a dopĺňajú text. Je určená hlavne 

odborníkom, ktorí pracujú s deťmi a dospievajúcimi a stretávajú sa 

s problematikou nadmerného používania internetu, ako psychológovia, detskí 

doktori, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, ale aj motivovaní 

pedagógovia a ďalší pracovníci s mladými, ako aj angažovaní rodičia. Ako 

úvod do problematiky je kniha ideálna aj pre študentov spomínaných 

odborov, napríklad na predmetoch ako aplikovaná sociálna psychológia, 

poradenstvo alebo psychoterapia. Knihu možno vrelo odporúčať.  

 

Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 
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