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Abstrakt
Po roku 1989 sa uskutoèòuje
komplikovaný zápas o podobu obèianskej
výchovy mládee v škole i mimo nej.
Výskum študentov stredných škôl v rokoch
2005 a 2007 potvrdil, e uèebné predmety
obèianska výchova, ale aj náuka
o spoloènosti zaujali dôleité miesto
vo formálnej edukácii o parlamentnej
demokracii a participácii obèanov na
fungovaní politického systému. Po roku
2003 sa v zmysle zákona o školskej
samospráve rozvíja aj neformálna
edukácia študentov stredných škôl
prostredníctvom iackych školských rád.
V roku 2007 vzrástol poèet iackych
školských rád z 35% na 50% stredných
školách v SR. Práve tak sa uskutoèòuje
participácia študentov na samospráve
vysokých škôl prostredníctvom
akademických senátov. Poslaním rozvoja
samosprávneho ivota na školách
s úèasou študentov nie je iba „uèenie sa
demokracii hrou na demokraciu v škole“,
nie je to iba neformálná edukácia pre
budúci obèiansky ivot. Je to
predovšetkým nástroj riešenia
kadodenných i perspektívnych
problémov v škole, ktorá nie je iba
výchovno−vzdelávacou inštitúciou, ale aj
komplikovanou administratívnou
organizáciou s príslušnou de¾bou práce
a pravidiel vládnutia.
IUVENTA uskutoèòuje metodicko−
vzdelávacie podujatia s cie¾om objasni
poslanie participácie mladých ¾udí na
samospráve škôl a prispie tak k rozvoju
neformálneho vzdelávania v oblasti výchovy
mládee k demokratickému obèianstvu.

1. uskutoènila sa I.celoslovenská
konferencia študujúcej mládee na tému
SAMOSPRÁVNOS A VÝCHOVA
K DEMOKRATICKÉMU OBÈIANSTVU NA
STREDNÝCH ŠKOLÁCH V SR
(NR SR, 15. 11. 2005, 120 študentov).
2. Stretnutie uèite¾ov obèianskej výchovy
a náuky o spoloènosti s koordinátormi
SR na stredných školách
(15. 11. 2005)
3. Metodické publikácie Aj nás sa to týka,
IUVENTA 2005, 12 s. (2000 ex.) Tretia
vlna, IUVENTA 2006 (2000 ex.)
4. Publikácia z výskumu Participácia
študentov na samospráve školy.
IUVENTA 2005,s.58 (1000ex.)
5. Zborník z konferencie Participácia
mládee na samospráve školy,
IUVENTA, 2006, s.120 (350 ex.)
6. 8 fokusových stretnutí študentov
v krajských mestách Slovenska (pribline
100 uèastníkov)
7. Prieskum názorov študentov a uèite¾ov
na SR v stredných odborných školách
a uèilištiach (18 škôl)
8. Neformálne vzdelávanie stredoškolákov
v rozlièných regiónoch Slovenska v roku
2006 a 2007 Prešov, Košice, B.Bystrica,
ilina, Trenèín)
9. Sociologický výskum študentov
stredných a vysokých škôl na Slovensku
v rokoch 2005 a 2007
10. II. Celoslovenská konferencia
študujúcej mládee o školskej
samospráve, Bratislava 14. 11. 2007,
(úèas 120 študentov a koordinátorov).
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1. Situačný kontext
Čo sa dialo v našej spoločnosti v rokoch 2005 až 2007?
Pre èitate¾a, ktorý bude ma príleitos oboznámi sa
s týmito výsledkami z výskumu s väèším èasovým
odstupom, treba pripomenú, e parlamentný rok 2006
oddelil dve obdobia vládnutia na Slovensku:
a/ obdobie vlády koalície politických strán SDKU, KDH
a SMK v pravicovo−liberálnej a konzervatívnej vláde pod
vedením premiéra M.Dzurindu
b/ zaèiatok vládnutia koalície politických strán Smer, HZDS
a SNS, v ktorej dominantné postavenie má politická
strana SMER so sociálno−demokratickou orientáciou
a vedie ju premiér R. Fico.
Na jeseò v roku 2005,
keï sme realizovali prvý výskum stredoškolákov
a vysokoškolákov, vrcholili komplikácie udriavania vládnej
väèšiny v parlamente a konflikty vo vládnej koalícii medzi
SDKU a KDH sa vyostrili a nato¾ko, e došlo
k predèasným parlamentným vo¾bám v roku 2006.
Pravicovo−liberálne reformy neprinášali bezprostredné
výsledky v sociálnej oblasti a mnohé sociálne skupiny
(invalidi) a stavovské zdruenia (zdravotníci) permanentne
protestovali na verejnosti voèi vládnym reformám.
Na jeseò roku 2007
bola pri vláde nová koalícia (Smer, HZDS, SNS) u
celý rok. Jej opatrenia u od prvých jej krokov (aj keï nie
vdy „systémových“) zmieròovali sociálne dopady
reforiem, s príchodom da¾ších investorov sa zmenšovala
nezamestnanos, prièom postupujúca európska integrácia
(zrušenie kontrol na hranièných priechodoch) otvárala nové
monosti pre mladých ¾udí v získavaní nových študijných
a pracovných príleitostí. Napokon aj konkurencia medzi
mládeou o miesta na vysokých školách sa zniovala,
nako¾ko poèet mladých ¾udí v jednotlivých roèníkoch klesal
a tak, e niektoré „neatraktívne“ fakulty a študijné odbory
museli obmedzova poèty uèite¾ov.

2

Skutoènos, e v roku 2006 sa odohrali predèasné
parlamentné vo¾by, je dôleitým faktorom, ak
porovnávame výsledky politickej a obèianskej participácie
študujúcej mládee alebo sa snaíme objasni niekedy a
prekvapujúce rozdiely v ich názoroch a postojoch na
rozmanité aktuálne otázky fungovania politického systému
na Slovensku, ale u v novom európskom priestore.
Na rozdiel od výskumu stredoškolákov (september
a október 2007) sa zber pre výskum vysokoškolákov
uskutoèòoval neskoršie (november a december 2007).
To má vdy ve¾ký význam pri zisovaní tak citlivých
skutoèností ako sú politické názory a postoje.
V tomto období sme u zaznamenali na európskej
úrovni úspešné výsledky rokovania EK o tzv. európskej
zmluve v Lisabone a na národnej úrovni vrcholila kríza
novej vládnej koalície kauzou okolo Slovenského
pozemkového fondu.
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A. Formálna edukácia k demokratickému
občianstvu v škole
Na pôde školy sa diskutovalo o existencii
špecializovaného predmetu „obèianska výchova“, aj keï
problém skôr spoèíval v nedôvere k jeho uèite¾om
a k tomu, èo bolo jeho pôvodným obsahom pred rokom
1989. Napokon sa predmet zachoval a pod rozliènými
názvami existuje aj v iných krajinách EÚ1.
Postupne sa uskutoènila jeho vnútorná prestavba,
stanovili sa nové štandardy ako pre obèiansku výchovu
na základných školách, obèiansku náuku na stredných
odborných školách a uèilištiach, tak aj pre náuku

o spoloènosti na gymnáziách2.
Osobitne pripomíname, e na vysokých školách sa
uskutoèòuje príprava uèite¾ov ako pre obèiansku výchovu
na základných školách (PF UK), tak aj pre náuku
o spoloènosti na stredných školách (FF UCM v Trnave).
V našom výskume sme museli predovšetkým
konštatova, e obèianska výchova, ale aj náuka
o spoloènosti zaujali dôleité miesto medzi vyuèovacími
predmetmi, ak sa zaujímame o klasické otázky

Vyučovacie predmety
parlamentnej demokracie, fungovania politického systému,
volieb do zastupite¾ských orgánov na rozlièných úrovniach,
prezidentských volieb, referenda, obèianskych práv
na zhromaïovanie a zdruovanie, petièného práva
a pod.
Dokonca náuka o spoloènosti v roku 2007 si
u stredoškolákov vylepšila svoju pozíciu oproti roku 2005
o celých 20 %.(pozri graf 1)
Na základe odpovedí iakov stredných škôl
i vysokoškolákov na tú istú otázku (pozri graf 2 a graf 3)
mono vysoko hodnoti aj pozíciu dejepisu. Prekvapujúce
je, ako hodnotia študenti zemepis alebo slovenèinu.
V oboch odborných predmetoch sú isté potencionálne
monosti, ktoré aj pod¾a výsledkov nášho výskumu niektorí
uèitelia dokáu vyui a tak, e študenti si spomínajú na
preberanie alebo objasòovanie témy „demokracie“ ako
v slovenskej literatúre, tak aj v zemepise.
Osobitnú zmienku si zaslúi hodnotenie predmetov
„etická výchova“ a „náboenská výchova“. Aj keï tento
výchovný predmet má dotáciu iba 1 hodinu týdenne

Graf 1. Obèianska výchova a náuka o spoloènosti pod¾a
stredoškolákov
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treba ju organizova zoskupovaním iakov z viacerých
roèníkov (Podmanický, I., 2005), aj v reflexii
vysokoškolákov si etická výchova v roku 2007 udriava
svoje miesto z h¾adiska témy „demokracia“, ktorej
dôkladné objasnenie nielen v politických a právnych, ale aj
morálnych súvislostiach môe ma vplyv na ich súèasnú
a budúcu obèiansku a politickú participáciu.

1 Orientácia mladých muov a ien na európske obèianstvo a európsku identitu. Zost.L.Macháèek, SÚ SAV, Bratislava 2004, 44 s.
2 VZDELÁVACÍ ŠTANDARD S EXEMPLIFIKAÈNÝMI ÚLOHAMI Z NÁUKY O SPOLOÈNOSTI PRE GYMNÁZIÁ. Vypracovali: PhDr. Anna Bocková, PhDr. Daniela Ïurajková,PhDr. Zdenka
Janasová.Ministerstvo školstva SR schválilo vzdelávacie štandardy s exemplifikaènými úlohami pre gymnáziá so štvorroèným štúdiom dòa 11. januára 2002 pod èíslom 045/2002−4. Štát−
ny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava
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A. Formálna edukácia k demokratickému
občianstvu v škole
Graf 2/ „Demokracia“ v akademických predmetoch u stredoškolákov v roku 2007
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Pri hodnotení náboenskej
výchovy si nemôeme klás obdobné
otázky. Chápeme ho ako výchovný
predmet s odlišným poslaním
a špecifickými témami spojenými
s takými hodnotami ako viera, láska,
solidarita, úcta a pod. Vyjadrenia
vysokoškolákov i stredoškolákov
potvrdzujú (11 %/13 %), e ide
skutoène o osobitný predmet, ktorý
nemôe zastupova iné predmety, ale
môe ma k nim významnú
komplementárnu povahu.

Graf 3/ Demokracia na hodinách pod¾a vysokoškolákov v roku 2007
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2. Politické vedomosti

Predpokladá sa, e záujem o politiku sprevádza
aj istá úroveò vedomostí o politických faktoch
a udalostiach. Je to nielen dobrý indikátor håbky
„záujmu o politiku“, ale aj indikátor „predpokladu“
obèianskej a politickej participácie.
Fenomén „vedomosti“ skúmame s rovnakou
metodikou u od roku 2004. Vo výskume
EUYOUPART3 sme tento smer výskumu rozpracovali
prostredníctvom systému testu elementárnych
znalostí o európskej (4 otázky) a o národnej
(4 otázky) politike v participujúcich krajinách výskumu
EUYOUPART (Francúzsko, Rakúsko, Estónsko, VB,
Slovensko, Taliansko).

Výsledky na Slovensku vtedy ukázali
znaènú orientáciu mladých ¾udí vo veku od 18 do 26 rokov
v politických reáliách s výnimkou prebiehajúcej výmeny
R. Prodiho J.Barrosom na pozícii vedúcej osobnosti
Európskej komisie. Tu boli odpovede „neviem“ najvyššie.
V roku 2005 sme uskutoènili prvý výskum
vysokoškolákov na Slovensku s tým, e sme otázky
aktualizovali v súlade s diskutovanými skutoènosami
v európskej a národnej politike: Srbsko sme nahradili
Tureckom a pozmenili sme poèet èlenov EÚ z 25 v roku
2005 na 27 v roku 2007 a podobne.
1. Turecko je èlen Európskej únie
2. EÚ má 25/27 èlenských štátov
3. Vlajka EÚ je modrá s bielymi hviezdièkami
4. EÚ má schválenú tzv. ústavnú zmluvu
5. SNS je/nie je parlamentnou stranou?
6. Na Slovensku sa konajú parlamentné vo¾by kadé 4 roky
7. Prezident SR je ...?
8. Premiér má právomoc rozpusti parlament
9. Parlament má právomoc odvola premiéra
(len v roku 2007)

Výsledky testu dokumentujú (pozri Graf 5, 6 a 7),
e vyššie znalosti dosahujú študenti v prípade
najelementárnejších politických skutoèností na
Slovensku, ku ktorým sme zaradili poznanie prezidenta
SR ako aj skutoènos, e parlamentné vo¾by sa na
Slovensku uskutoèòujú kadé 4 roky. Slovenské politické
reálie dokázali úspešnejšie identifikova stredoškoláci
v roku 2007.

Graf 4 Úroveò vedomostí mládee v SR (2004) o politických reáliách na Slovensku a v EÚ
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3 EUYOUPART Politická participácia mladých ¾udí v Európe.L.Macháèek. UCM Trnava 2005, 64 s.
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A. Formálna edukácia k demokratickému
občianstvu v škole
Graf 5 Úroveò vedomostí o politických reáliách stredoškolákov (2005−2007)
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Relatívne dobré výsledky dosiahli študenti
v prípade otázky o vlajke EÚ alebo otázky o krajine
nepatriacej medzi jej èlenov (Turecko). Predsa však
pozorujeme, e európske reálie identifikuje súèasná
generácia stredoškolákov v roku 2007 menej úspešne
ako to dokázali jej rovesníci v roku 2005.
Diskusia o Turecku ako aj pristúpenie Bulharska
a Rumunska za èlenov EÚ zvláštnym spôsobom zneistili
aj vysokoškolských študentov v roku 2007. Európske
reálie identifikuje súèasná generácia vysokoškolákov
v roku 2007 menej úspešne ako to dokázali jej rovesníci
v roku 2005.
Najobtianejšou sa ukázala otázka, èi má EÚ
schválenú tzv. ústavnú zmluvu. V roku 2005 práve tak
ako v roku 2007 odpovedalo správne (nie) málo
študentov. Iba pre zaujímavos uvedieme, e zber údajov
pre výskum v roku 2007 sa uzavrel tesne pred stretnutím
EK v Lisabone, na ktorom sa dosiahla istá pozitívna
dohoda o tejto skutoènosti, aj keï jej pomenovanie je
odlišné (nehovorí sa o ústave EÚ, ale o ústavnej
zmluve).
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Graf 6/ Úroveò vedomostí o politických reáliách
vysokoškolákov v SR 2007

Graf 7/ Úroveò vedomostí o politických reáliách
vysokoškolákov v SR 2005
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Z oblasti národnej politiky sme v roku 2005 predloili
respondentom tvrdenie, e SNS je parlamentnou stranou.
Vtedy správnou odpoveïou bolo, e nie je takouto politickou
stranou (52%). V roku 2007, aby sme dodrali dikciu
pôvodnej otázky sme tvrdili, e SNS nie je parlamentnou
stranou, napriek tomu, e od roku 2006 sa takouto stranou
stala a dokonca je súèasou vládnej koalície. Respondenti
mali teda „správne“ odpoveda, e nemáme pravdu.
Dokázali to ešte úspešnejšie ako v roku 2005 a správne
identifikovali, e SNS je parlamentnou stranou (72,5%).
Tradiène najproblémovejšou otázkou z h¾adiska
úspešnosti respondentov vo vedomostnom teste je u od
poèiatku otázka skúmajúca vzah dvoch mocí v demokracii
− exekutívnej (vláda na èele s predsedom vlády, t.j.
premiérom) a zákonodarnej (parlament). V zásade sme
vdy poloili identickú výskumnú otázku „premiér môe
rozpusti parlament“ a respondent mal monos štandardne
odpoveda neviem, správne, nesprávne. Úlohou
respondentov bolo odpoveda, e je to nesprávne.
V roku 2004 dokázali 18− a 25−roèní mladí ¾udia4
v Rakúsku a Estónsku odpoveda správnejšie o 10 % viac
ako na Slovensku (58 %/48 %).
Pokia¾ sa to týka vysokoškolákov (Graf 6 a 7) v roku
2005 správne odpovedalo iba 21,6 %, ale v roku 2007 u
31,4 %. Ostatní odpovedali „neviem“ alebo dali nesprávnu
odpoveï.

Stredoškoláci na Slovensku v roku 2005 a 2007
(pozri graf 8) boli na tom podstatne horšie. Ich úspešnos
klesla na úroveò 31 − 35 %. Vysokoškoláci však
nedosiahli lepšie výsledky ako stredoškoláci. V prípade
iakov a študentov vo veku 16, 17 i 18 rokov môe by
akceptovate¾nou odpoveï „neviem“, ktorá sa dostala na
prvé miesto (43 % − 46 %) v oboch prípadoch výskumu.
Dôleitý je však aj podiel odpovedajúcich, ktorí
vyjadrujú súhlas s monosou, aby predseda vlády
rozpustil parlament. V tomto prípade mono usudzova,
e „neznalos“ právnej regulácie dvoch mocí mono
interpretova aj ako vlastný postoj vyjadrujúci tendenciu
k naivnému autoritarizmu, teda akémusi h¾adaniu
rýchlejšieho riešenia problémov, v horšom prípade
k h¾adaniu „silného mua“, ktorý by nahradil pri
rozhodovaniach o veciach verejného záujmu chaosom
sa zmietajúci parlament, ak napr. nedokáe dlhodobo
prija (odhlasova primeranou väèšinou) akéko¾vek
rozhodnutie vo veci.
Tu mono konštatova, e všetky výskumné
skupiny prezentované na grafe 8 majú takýchto mladých
obèanov na úrovni 18−27%. Teda kadý piaty mladý
obèan by prípadne akceptoval alebo dokonca aj
podporil nejakého silného mua pri h¾adaní riešení
spoloèenských problémov aj v Rakúsku. Týka sa to však
aj slovenských vysokoškolákov (Graf 6 a 7).

4 Macháèek,L.2005:Political knowledge and the political attitudes of youth in EU.In: The Central European Dimension of Youth Research. Ed. By L.Macháèek, UCM Trnava 2005, s.36−46s.

7

akosaucidemo.qxd

26.3.2008

22:38

Page 8

A. Formálna edukácia k demokratickému
občianstvu v škole
Graf 8/ Predseda vlády môe rozpusti parlament a opaène
(stredoškoláci)
parlament SŠ 2007

34

premier SŠ 2007

19

48

43

premier SŠ 2005

22

46

Slovensko 2004

25

35

23

31

27

48

Estónsko 2004

22

19

59

Rakúsko 2004

24

18

58

20%

40%

0%
neviem

zle odpovedali

60%

80%

100%

dobre odpovedali

Napokon v grafe 6 a 8 nájdeme aj novú otázku
pripravenú iba pre výskum v roku 2007: môe parlament
odvola premiéra? Výsledky ukazujú, e klesla úroveò
nesprávnych odpovedí ako aj odpovede neviem.
Správne odpovede poskoèili u stredoškolákov o viac ako
10% (t.j. na 48%) a u vysokoškolákov o 20% ( t.j. na
54,8%).
Túto otázku sme zaradili z „didaktických“ dôvodov
ako prvú, aby sme umonili študentom uvedomi si
podstatu problému vzahu dvoch mocí s oèakávaním, e
ich to ovplyvní aj pri h¾adaní správnej odpovede na
otázku o premiérovej monosti rozpusti parlament.
Výsledky nás však nepotešili. Didaktický experiment
v roku 2007, teda akási „barlièka“ so správnou
odpoveïou v jednej predchádzajúcej otázke zásadnejšie
nezmenil štruktúru odpovedí stredoškolákov
i vysokoškolákov na otázku o právomoci premiéra ani
v porovnaní s rokom 2005.
To mono interpretova aj tak, e otázka
respondentov podnecuje k vyjadreniu nie toho, èo o veci
vedia alebo èo vedia, e je správne z h¾adiska
politologických teórii o demokracii, ale snaia sa
prezentova svoj postoj alebo presvedèenie, ako by to
malo by pod¾a konkrétnej spoloèenskej situácie v ich

8

krajine. Je tu ešte monos interpretácie týchto výsledkov,
ktorá sa spája s èitate¾skou gramotnosou (najmä študentov
stredných odborných uèilíš), teda s neporozumením
otázke, nako¾ko obsahuje neznáme pojmy a ich
súvzanosti. To však nemono tolerova u vysokoškolákov.
V kadom prípade je vedomostný test prínosný
z h¾adiska poznania, e študenti vedia správne odpoveda
predovšetkým na otázky týkajúce sa elementárnych
a v dlhšom èasovom období nemeniacich sa politických
reálií − faktov (prezident, parlamentné vo¾by). Problémy im
nerobia akéko¾vek zmeny alebo iba rýchlo sa meniace
politické reálie a ich pomenovania. Problémy predstavujú
„jadrové“ problémy zastupite¾skej demokracie, fungovanie
politického systému, súvzanos zdrojov mocí −
zákonodarnej, výkonnej a súdnej. Výskum potvrdil, e
študenti majú v tejto oblasti politických znalostí relatívne
ve¾ké medzery alebo „manká“.
Ako sa ukazuje, v poslednom období sa situácia
nezlepšuje. Je to oblas, ktorá by si zaslúila
systematickejšiu a aj väèšiu pozornos v špecializovaných
predmetoch, akými sú obèianska výchova a náuka
o spoloènosti, èi dokonca v neformálnej edukácii
k demokratickému obèianstvu.
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3. Čitateľské kompetencie vysokoškolákov
Otázke èitate¾skej gramotnosti študentov sme sa
venovali v danej oblasti aj preto, e Slovensko sa v testoch
PISA ocitlo na najhorších pozíciách nielen v roku 2002, ale
aj 2006. Zhodou okolností sme práve v èase príprav na
výskum v roku 2005 dostali k dispozícii aj sadu 5 otázok,
ktoré sa pouili vo výskume Civic education study aj na
Slovensku (ŠPU v Bratislave) na súbore 14−roèných iakov
v roku 1998.

Vo výskume stredoškolákov a vysokoškolákov na
Slovensku sme tento blok uviedli osobitným príhovorom:
Správne pochopi a rozumie èo sa deje
v politickom ivote znaèí ma isté vedomosti o tom ako
funguje parlamentná demokracia v našej spoloènosti,
ako sa uplatòujú záujmy rozlièných zoskupení obèanov,
èo je dovolené a èo je protizákonné, a pod.

Test 1
Dvaja ¾udia vykonávajú tú istú prácu. Jeden z nich dostáva
nišiu mzdu. Pod¾a vás sa PRINCÍP ROVNOSTI poruší
a takýto postup zamestnávate¾a je nesprávny iba
v prípade, ak pracovník, ktorý dostáva nišiu mzdu

A)
B)
C)
D)

má nišiu kvalifikáciu
má menej pracovných skúseností
pracuje menej hodín
má iné pohlavie

Vysokoškoláci − test 1 − princíp rovnosti

2007

15,3 9,4

14,2 10,6

9,2

12,8

Výsledky ukazujú, e správnu odpoveï „má iné
pohlavie „si zvolilo 62,4% vysokoškolákov a 46,4%
stredoškolákov v roku 2005 a 66,1% vysokoškolákov
a 44% stredoškolákov v roku 2007. Take platí, e niè
podstatnejšieho sa neudialo v škole alebo mimo nej, èo
by výraznejším spôsobom posunulo študentov
k správnej odpovedi.

Stredoškoláci − test 1 − princíp rovnosti

66,1

2007

62,4

2005

26,1

12,5

17,4

44,0

26,2

11,9

15,5

46,4

2005

0%

20%

40%

60%

má nišiu kvalifikáciu
má menej pracovných skúseností
pracuje menej hodín
má iné pohlavie

80%

100%
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má nišiu kvalifikáciu
má menej pracovných skúseností
pracuje menej hodín
má iné pohlavie
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A. Formálna edukácia k demokratickému
občianstvu v škole
Z nasledujúcich 4 struèných viet tri z nich vyjadrujú
nejaký NÁZOR a iba jedna z nich má podobu
TVRDENIA. Pokúste sa nájs túto vetu. Je to veta:
A) ¾udia s nízkymi príjmami by nemali vôbec plati dane,
B) v krajine XY platia bohatí ¾udia rovnaké dane ako
chudobní,
C) je správne, ak bohatí platia vyššie dane ako tí ostatní,
D) najlepší spôsob ako rieši problém chudobných je
zvýši dotácie charitatívnym organizáciam.

Ide o ve¾mi špecifickú testovú otázku, ktorej úlohou je
preskúma schopnos logického myslenia a kompetenciu
porozumie formulácii mnohých otázok vo výskumoch
verejnej mienky. Aj v tomto prípade preukázali
vysokoškoláci relatívne lepšie porozumenie otázke ako
stredoškoláci a našli medzi 4 monosami odpovedí tú,
ktorá predstavuje „tvrdenie“, prièom sme znovu potvrdili, e
v roku 2005 (50,9 % a 63,4 %) sme zaznamenali rovnaké
výsledky ako v roku 2007( 53,1 % a 63,7 %) a ani jedna
študentská skupina nedosiahla nejaké zlepšenie
v porozumení formulácii otázky.

Test 2 − vysokoškoláci − tri z viet sú názor, tvrdenie je:

Test 2 − stredoškoláci − tri z viet sú názor, tvrdenie je:

Test 2

13,1

63,7

13,8

9,4

2007

10,1

63,4

17,0

53,1

13,6

50,9

18,2

9,4

2005

20,0

13,6

11,0

2005

0%

20%

40%

60%

80%

100%

¾udia s nízkymi príjmami by nemali vôbec plati dane
v krajine XY platia bohatí ¾udia rovnaké dane ako chudobní
je správne, ak bohatí platia vyššie dane ako tí ostatní
najlepší spôsob ako rieši problém chudobných je zvýši dotácie
charitatívnym organizáciam
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63,4

2007

0%

20%

40%

60%

80%

100%

¾udia s nízkymi príjmami by nemali vôbec plati dane
v krajine XY platia bohatí ¾udia rovnaké dane ako chudobní
je správne, ak bohatí platia vyššie dane ako tí ostatní
najlepší spôsob ako rieši problém chudobných je zvýši dotácie
charitatívnym organizáciam
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Test 3
Ktorá z nasledujúcich situácii by najviac spôsobila, e
VLÁDA BUDE OZNAÈOVANÁ AKO NEDEMOKRATICKÁ:
A) ¾udia nemajú dovolené kritizova vládu,
B) politické strany sa èasto medzi sebou hádajú,
C) ¾udia musia plati vysoké dane,
D) kadý obèan má právo na prácu.

Test 3 − vysokoškoláci −vláda bude nedemokratická, keï:

Test 3 − stredoškoláci − vláda bude nedemokratická, keï:

100 %

100 %

83,2

90 %
80 %

90 %

77,0

80 %

70 %

70 %

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

30 %

62,3 67,9

30 %

8,6 6,9

20 %

11,0 11,1

20 %

6,4 5,5

10 %

8,1 4,3

0%

15,1 11,1

11,5 9,8

¾udia musia
plati vysoké
dane

kadý obèan
má právo na
prácu

10 %
0%

¾udia nemajú
dovolené
kritizova vládu

politické
strany sa
medzi sebou
hádajú

¾udia musia
plati vysoké
dane

kadý obèan
má právo na
prácu

¾udia nemajú
dovolené
kritizova vládu

2005

2005

2007

2007

politické
strany sa
medzi sebou
hádajú

Testová otázka predloila študentom nieko¾ko
moností, ktoré predstavujú moné odpovede, keï sa
hovorí o tom, e vláda je alebo nie je demokratická.
Pochopite¾ne správnou je iba jedna z nich. V tomto
prípade išlo o odpoveï „¾udia nemajú právo kritizova
vládu“ a vysokoškoláci dokázali identifikova správnu
odpoveï v roku 2007 (83,2 %) viac aj v porovnaní
s rokom 2005 (77 %).
Stredoškoláci dokázali identifikova správnu
odpoveï v roku 2007 viac aj v porovnaní s rokom 2005,
ale podstatne sa odlišujú od vysokoškolákov.

11

akosaucidemo.qxd

26.3.2008

22:38

Page 12

A. Formálna edukácia k demokratickému
občianstvu v škole
Test 4
Ked sa pozrieš na NAJNOVŠIE UÈEBNICE
DEJEPISU, zdá sa, e v súèasnosti najpodstatnejšie, èo
sa s nimi deje, by mohlo by to, e:
A) knihy pre iakov musia by krajšie ako pre dospelých,
B) sa menia v nich názory na niektoré historické udalosti,
C) knihy o histórii sú plné nezaujimavých informácií,
D) knihy o histórii by mali ma viac obrázkov ako iné
uèebnice.
Test 4 − vysokoškoláci

5,0
21,5
14,3

53,3

21,7
66,5

6,8

10,8
2007

2005

Test 4 − stredoškoláci

6,6

16,7

24,6

16,8
54,9 11,6

2007

62,7

2005

knihy pre iakov musia by krajšie ako pre dospelých
sú plné nezaujímavých informácií
menia sa v nich názory na niektoré historické udalosti
knihy o histórii by mali ma viac obrázkov ako iné uèebnice
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6,1

Testová otázka zisuje schopnos iakov stredných
škôl zaznamena dôleitý proces permanentného
prehodnocovania historických udalostí v školských
uèebniciach v porovnaní so zmenami, ktoré sa týkajú
formálnych, vonkajších, a teda nepodstatných zmien
v uèebnicach. V tomto teste dosiahli vysokoškoláci relatívne
vysokú úroveò v oboch rokoch, ale v roku 2007 je
podstatne nišia (53 %) ako v roku 2005 (66,5 %) na úkor
tých odpovedí, ktoré poadujú, aby v uèebniciach dejepisu
bolo viac obrázkov a mali by by celkovo krajšie ako iné
uèebnice.
Obdobne stredoškoláci dosiahli dosiahli v roku 2007
podstatne nišiu (55 %) úroveò oèakávaných odpovedí ako
v roku 2005 (62,7 %) na úkor tých odpovedí, ktoré si
povšimli, e v uèebniciach dejepisu by malo by viac
obrázkov a mali by by celkovo krajšie ako iné uèebnice.
Tento výsledok si zasluhuje podrobnejšiu
interpretáciu. Predovšetkým študenti majú pravdu, ak
zdôrazòujú formálne poiadavky na uèebnicu dejepisu. Zdá
sa však, e majú pravdu aj v tom, e po roku 2005 sa u
názory na historické udalosti podstatnejšie nemenia alebo
sa nemenia tak, ako to bolo pred rokom 2005.
Pozoruhodne to dokladá aj zvláštna zhoda smeru zmien
vo výsledkoch testu u oboch skupín študentov.
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Test 5
Dostal si do rúk PREDVOLEBNÝ LETÁK nejakej
politickej strany. Je na òom nasledujúci text:

MY OBČANIA MÁME TOHO UŽ DOSŤ
Nevoľte striebornú stranu
znamená to vyššie dane, ekonomickú stagnáciu
a mrhanie národnými zdrojmi!
Voľte zlatú stranu
znamená to ekonomickú prosperitu, voľnú súťaž,
hlasujte pre viac peňazí v každej peňaženke,
nepremárnite daľšie 4 roky.
Tento letáèik napísala a vám pravdepodobne poslala:
A) strieborná strana,
B) strana, ktorá je v opozícii k striebornej strane,
C) skupina, ktorá sa dohliada nad tým, aby vo¾by boli
v súlade s právom,
D) strieborná a zlatá strana spoloène.

V ostatnej testovej otázke sa skúmala schopnos
študentov identifikova správnu odpoveï, ktorou je, e
jedna z politických strán sa snaí získa hlasy volièov na
úkor inej. Aj keï z letáku je odpoveï celkom zrejmá,
v prípade rozlièných predvolebných aktivít politických strán
v masovokomunikaèných prostriedkoch, na verejných
priestranstvách (plagáty, bilboardy), ale aj prostredníctvom
letákov vhadzovaných do poštových schránok obèanov nie
je vdy jasné, v prospech koho je poskytovaná informácia
a èi politický subjekt postupuje v duchu „fair play“.
Nielen mladší (ale aj starší) ¾udia nedokáu
niekedy správne identifikova program politických strán
a správne sa rozhodnú, koho budú voli, pod¾a toho,
aké záujmy bude tento subjekt obhajova a presadzova.
Aj v tomto prípade ide v testovej otázke o to, ako
študenti porozumeli textu na predvolebnom letáku.
Kompetencia vysokoškolákov ako èitate¾ov
„odhali“ autora predvolebného letáku sa pod¾a týchto
výsledkov v odstupe dvoch rokov zlepšila z 77,1 % a
na 84,9 % a obdobne aj kompetencia stredoškolákov
ako èitate¾ov letáku sa pod¾a týchto výsledkov zlepšila
z 65 % a na 75 %.

strana, ktorá je v opozícii k striebornej strane
strieborná strana
skupina, ktorá sa dohliada nad tým, aby vo¾by boli v súlade s právom
strieborná a zlatá strana spoloène

Test 5 − vysokoškoláci − predvolebný leták:

Test 5 − stredoškoláci − predvolebný leták:
3,0 8,2

3,9

6,0
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11,7 6,5
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A. Formálna edukácia k demokratickému
občianstvu v škole
Celkový poh¾ad na výsledky vedomostných testov naznaèuje, e
vysokoškoláci dokáu správne odpoveda na všetky otázky. To však neznaèí, e
nie sú medzi nimi tí, ktorí otázke neporozumeli alebo nechcú porozumie. Aj keï
je èasový odstup medzi rokmi 2005 a 2007 neve¾ký, politické zmeny spojené
s parlamentnými vo¾bami boli zjavnou „školou“, ktorá našla výraz v lepších
politických vedomostiach tak stredoškolákov ako aj vysokoškolákov. Napokon
treba pripomenú, e rovnako obidve skupiny študentov signalizujú, e uèebnice
dejepisu si zasluhujú v kadom prípade formálne i obsahové zmeny.
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B. Neformálna edukácia
k demokratickému občianstvu v škole
I. Samospráva na stredných školách
V roku 2004 výskum participácie mladých ¾udí vo
veku od 18 do 25 rokov potvrdil, e všetky sledované
ukazovatele „participácie na školskej demokracii“ mali
mladí ¾udia v Rakúsku vyššie (napr. funkcia hovorcu
triedy, zúèastòoval sa študentských mítingov, èlenstvo
v študentskej rade, participoval na protestoch).
Vysvetlenie sa zdá by jednoduché:
a/ Samospráva na školách v Rakúsku funguje pod¾a
obdobného zákona u viac ako 15 rokov.
b/ Rakúsky zákon neurèuje poèet èlenov SR na škole ako
je to na Slovensku, ale jednoducho kadá trieda školy si
volí triedneho hovorcu a jeho zástupcu do iackej
školskej rady. Take je v tejto funkcii kadý rok viac
iakov.
c/ Okrem iackej školskej rady existujú v Rakúsku aj
Krajínske iacke zastupite¾stvo (má najmenej
12 a najviac 30 èlenov z rozlièných typov stredných škôl)
a Federálne iacke zastupite¾stvo (pozostáva
z 27 oblastných školských hovorcov a hovorkýò
a z 3 èlenov zo škôl, ktoré sú priamo podriadené
Spolkovému ministerstvu školstva) ako partneri školskej
správy na svojej úrovni.
d/ Tieto iacke zastupite¾stvá si volia na svojom prvom
zasadnutí zo svojho stredu predsedu (predsedkyòu)
tzv. Krajínskeho alebo Spolkového školského hovorcu
resp. (hovorkyòu).
e/ Krajínska, ale aj federálna iacka školská rada má
monos prezentova záujmy iakov vis−a−vis školským
úradom. Prezentuje ich aj na vlastnej internetovej
stránke, aby získala podporu širšej odbornej verejnosti
expertov, uèite¾ov a rodièov, predkladá vlastné projekty
a námety na zlepšenia (napr. formou petícií
Ministerstvu školstva), poskytuje aj sluby pri riešení
školských problémov, konzultácie pri výchovných
problémoch, publikuje pravide¾ný spravodaj.

16

To, èo sa oceòuje v zahranièí na našom procese
prehlbovania participácie iakov na školskej samospráve, je
jeho dobrovo¾nos a z toho vyplývajúca charakteristická èrta
„spontánnosti“ typická pre obèianske hnutie. Ak nie je
záujem medzi iakmi o participáciu na školskej
samospráve, nemusí iacka rada vzniknú, prípadne ak sa
ukazuje, e jej èinnos neprináša oèakávané výsledky,
mono jej existenciu ukonèi.
Empiricky je overené, e vo väèšine prípadov je
iniciátorom vzniku iackej samosprávy niekto z uèite¾ov
alebo dokonca vedenie školy. Sú však aj prípady, e iaci
majú záujem o vznik iackej rady, ale vedenie školy to
odmieta.
Prieskum UIPŠ v Bratislave potvrdil, e v roku 2007
vzrástol poèet škôl so ŠR oproti roku 2005 z 1/3 na 1 pri
celkovom poète 800 stredných škôl na Slovensku.
V mnohých európskych krajinách (Nemecko,
Holandsko) majú skúsenos, e po istom èase sa
sformovaná štruktúrna príleitos participácie formou iackej
samosprávy zmení na formálnu inštitúciu bez ivota,
o ktorej všetci vedia, e nejde o skutoènú demokraciu, ale
iba o „hru“ na demokraciu.
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1. Očakávania študentov od participácie na samospráve školy
Ve¾mi dôleitou otázkou teda je, aké oèakávania
spájajú študenti so samosprávnymi orgánmi na ich školách,
ktoré úlohy by im vloili do vienka predovšetkým. (Graf 7)

Graf 7/ Oèakávané aktivity iackých školských rád v rokoch
2005 a 2007

Naše výskumy stredoškolskej mládee v roku 2005
a 2007 potvrdzujú, e:
A) Dve elementárne oèakávania: špeciálne sluby pre
iakov a podmienky pre mimoškolskú záujmovú
aktivitu nielene zostávajú ako hlavné oèakávanie
od ŠR, ale si v roku 2007 upevnili svoje prvé miesta.
B) Do popredia sa dostávajú, aj keï iba o trochu viac,
oèakávania spojené s hodnotením uèite¾ov a riešením
problémov školy so sídelným mestom.
C) Také oèakávania, ako sú rozvíja odbornú a vedeckú
èinnos alebo vybavi školy didaktickou technikou, si
udriavajú svoju naliehavos.
D) Problematika školského rozvrhu, školského poriadku
alebo vyuèovacieho procesu v oèakávaniach
študentov pre nás prekvapujúco o nieèo málo, ale
poklesla.

rozhodne áno / 2005
rozhodne áno / 2007
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B. Neformálna edukácia
k demokratickému občianstvu v škole
Je zrejmé, e niektoré problémy alebo úlohy
spadajúce do „portfólia“ ŠR sa dajú ¾ahšie identifikova
a naformulova. Iné si vyadujú expertné poradenstvo
a spoluprácu uèite¾ov, koordinátorov, výchovných
poradcov, psychológov. K nim patria tie, ktoré sa týkajú
akejko¾vek inovácie obsahu vyuèovacieho procesu,
problematiky hodnotenia uèite¾ov, prípravy na maturitné
skúšky. Take sa neèudujeme, e práve túto oblas
stredoškoláci nevedia zhodnoti z h¾adiska jej
naliehavosti.
Pre súèasných zástupcov iakov stredných škôl je
k dispozícii tzv. katalóg poiadaviek, ktoré v priebehu
15 rokov sformulovali iaci v Rakúsku
(www.iackerady.iuventa.sk). Našli sme tu nieko¾ko
mimoriadne aktuálnych a prekvapujúco inovaèných
námetov. Na prezentáciu sme vybrali z nich tri, aby sme
dokumentovali, e nemusí ís vdy o témy, ktoré by mali
vyvoláva nejakú konfrontáciu s vedením školy, ale práve
naopak. Dokladajú spoloèný záujem iakov a uèite¾ov
na skvalitnení vyuèovania v záujme úspešnej prípravy
študentov pre štúdium na vysokých školách alebo
pre ivot v práci.

Ponuka osvojenia si rétorickej
a prezentaènej techniky pre maturitné
triedy. Pre závereèné triedy musí by vytvorená
ponuka pre vzdelávanie v oblasti rétoriky, komunikácie
a prezentaènej techniky. iaèky/iaci majú poui svoje
schopnosti, aby vytvorili referát, vo¾ne sa vyjadrovali
a mohli dobre obstá pred skúšobnou komisiou.
Takúto ponuku musí škola poskytnú záväzne.
iaèky/iaci, ktorí ukonèia svoju školu, obdria
fundované vzdelanie v rétorike, ktorá im poslúi nielen
pri ich závereèných skúškach, ale aj na ich ïalšej
vzdelávacej a pracovnej ceste.
Písomná práca na nieko¾ko fáz.
iaèkam a iakom sa má poskytnú monos ešte raz
si preèíta vlastnú písomnú školskú prácu a opravi
pravopisné a štylistické chyby. Samozrejme, je to
moné len v urèitých predmetoch (jazyky) a pri urèitých
tematických oblastiach. Trvanie fázy korektúry by malo
by 10 − 20 minút (závisí od dåky) a chyby sa musia
opravi perom takej farby, ktorá sa bude odlišova od
farby, ktorou bola napísaná školská práca. iaèky/iaci
získavajú odstup od témy a môu sa koncentrova na
„chyby z nepozornosti“. Tým je moné vyhnú sa
chybám, ktoré sa nevyskytujú za normálnych okolností.
Vo fáze korektúry mono pracova koncentrovanejšie
a efektívnejšie. Nemono u meni základný koncept
svojej práce. Aj v praxi je to predsa tak, e èlovek
dostane monos v pokoji si preèíta a opravi napísaný
text.
Lepšie vzdelávanie uèiteliek/uèite¾ov.
Uèite¾ky/uèitelia potrebujú lepšie vzdelávanie.
Predovšetkým didaktická a pedagogická èas v ich
vzdelávaní je príliš krátka. Je pravdou, e mnohé/í
uèite¾ky/uèitelia, to tie kritizujú. Preto iadame, aby sa
táto oblas masívne podporila v ich vzdelávaní!
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Nepripomíname tento okruh úloh školskej
samosprávy náhodou. Skutoèné praktické uèenie sa
demokracii jej robením „learning by doing“ môe stredná
škola iakom poskytnú iba vtedy, ak sa ŠR bude bra
váne ako partner vedenia školy nielen v oblasti záujmovej
mimoškolskej èinnosti, ale vtedy, ak pôjde o podstatnejšie
otázky, ktoré zveril zákon do vienka ŠR a ktoré sa budú
dotýka aj záujmov a rutiny èi pohodlia uèite¾ov vo
vyuèovaní, èi stereotypov riadenia školy jej vedením.

Je príznaèné, e prezentácie pozitívnych príkladov
na druhej celoslovenskej konferencii ŠR
(Bratislava,14.11.2007) ani v jednom prípade sa
nezamerali na tieto otázky (pozri www.iuventa.sk). Naše
rozhovory s nimi potvrdili, e svojou èinnosou nechcú
vyvoláva konflikty alebo problémy, ale chcú urobi pre
svojich spoluiakov a školu to, èo nikto zatia¾ nerobil
a o èo majú všetci záujem, èo spája aj iakov s uèite¾mi
a rodièmi. To sú práve aktivity v mimoškolskej oblasti.
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B. Neformálna edukácia
k demokratickému občianstvu v škole
2. Motivácia činnosti študentov v žiackej školskej rade
Na prvom celoslovenskom stretnutí stredoškolákov
v NR SR (Bratislava 15.11.2005) sme sa zhodli tie na tom,
e je málo študentov so záujmom kandidova a e aj voli
prichádza iba malý poèet študentov. Mali by sme vychádza
z toho, e podiel skupiny študentov s preferenciou
rozvíjania skupinového ivota a uplatnenie svojich
schopností v prospech fungovania tejto skupiny, teda
mladých ¾udí zameraných na uplatnenie svojich bytostných
síl aj v oblasti politickej alebo obèianskej, je relatívne malý.
To potvrdil opakovane aj výskum v roku 2007
Dôveryhodnos motivácie èlenov iackej školskej rady
a jej zástupcu v školskej rade je oporou pri „zastupovaní“
iakov pri dôleitých rozhodnutiach, ktoré sa ich
bezprostredne týkajú. Pre súèasných èlenov iackej
samosprávy je dôleité poznanie, e ich kolegovia ich
prácu uznávajú a pripisujú im prevane pozitívne
motívy.

Porovnanie dvoch výskumov ukazuje predovšetkým
relatívnu stabilitu štruktúry motivácie (Graf 8). Dôleité je,
e sa zlepšilo chápanie „motívov“ èinnosti èlenov
zvolených do SR medzi iackou obcou na stredných
školách. Priznávajú im ako prioritné tri skupiny motívov.
V prvej skupine sú to motívy „by uitoèný“,
„pomáha iným“, „sebarealizova sa v zmysluplnej
èinnosti“, „neby sám“. V druhej skupine sa nachádzajú
motívy ako „vyuíva svoje schopnosti“ a súèasne
„získava skúsenosti pre budúcu kariéru“, „ovplyvòova
chod vecí“ alebo „zai, e sa nieèo mení“. V tretej
skupine motívov je aj monos „získa si uznanie“ a ma
aj“ isté výhody“, ktoré z takejto práce vyplývajú.
To všetko sú motívy obèianskej alebo dokonca
politickej participácie, s ktorými môu aktívni študenti
zdôvodòova svoju organizátorskú prácu vo vlastnom
vo¾nom èase a ktoré sa akceptujú ako legitímne.
19,40 %
22,30 %

Chápu to ako monos získava „kompetencie“ a ...

rozhodne áno 2007

13,80 %
15,90 %

Získavajú uznanie a vïaènos svojich kolegov

rozhodne áno 2005

17,70 %
12,80 %

Chápu to ako zmysluplne strávený vo¾ný èas

28,00 %
26,30 %

Teší ich, ak môu niektoré veci reálne ovplyvni
9,70 %
8,90 %

V ich rodine takáto org. aktivita má svoje tradície

23,00 %
24,20 %

Majú u nejaké organizaèné skúsenosti, a tak ich vyuívajú

26,40 %
25,30 %f

Myslia si, e ¾uïom treba pomáha

Cítia sa by uitoèní a potrební

36,10 %
29,40 %
0%
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3. zástupca študentov v školskej rade
Pripomenme si, e Zákon NR SR 596 z 5. novembra
2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v ustanovení §26 „iacka školská rada“ tohto zákona
umoòuje:
 aby sa iacka rada vyjadrovala k podstatným otázkam,
návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a
vzdelávania,
 aby sa podie¾ala na tvorbe a dodriavaní školského
poriadku,
 aby zastupovala iakov vo vzahu k riadite¾ovi a vedeniu
školy,
 aby volila svojich zástupcov do rady školy.
Na prvej celoslovenskej konferencii sme vyslovili
obavu, ako prebieha vo¾ba študentov do rady školy. Mali
sme isté informácie, e niektorí riaditelia si vyberajú do
školskej rady nejakého ochotného študenta bez toho, aby
bol zvoleným èlenom ŠR, alebo bez toho, aby ho
existujúca ŠR aspoò delegovala èi s takýmto návrhom
súhlasila.
Takéto praktiky sú hrozbou demokracie a niekedy aj
príèinou, e študenti strácajú motiváciu pre participáciu
v školskej samospráve. Pritom môu by motívy oboch −
riadite¾a i študenta − tie najèistejšie. Najnovšie poznatky
z výskumu stredoškolákov v roku 2007 ukazujú, e
pod¾a ich odpovedí majú študenti zastúpenie spolu
v 45% školských rád a z nich 35% sú èlenmi ŠR. Iba
10% študentov v školskej rade nie sú èlenovia ŠR.
Pravda, o èinnosti a problémoch študentov v školskej
rade všeobecne zatia¾ nevieme ve¾a.
V roku 2008 sa uskutoènia osobitné stretnutia
predsedov školských rád a študentov pôsobiacich v týchto
samosprávnych orgánoch ako aj špecifická prieskumná
akcia s touto cie¾ovou skupinou študentov a s predsedami
rady školy.
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B. Neformálna edukácia
k demokratickému občianstvu v škole
4. Informačné zdroje samosprávneho hnutia stredoškolákov
Pokia¾ sa to týka zdrojov vedomostí o poslaní
a èinnosti školskej samosprávy, obsadzujú uèebné
predmety pod¾a vyjadrenia študentov ve¾mi dôleité
postavenie. Budeme musie však podrobnejšie
analyzova, èo sa skutoène uèí v obèianskej výchove
o ŠR na jednotlivých školách a odkia¾ majú svoje
informácie uèitelia.
Hodnovernejšie sú u preverené informácie
o vyuívaní dostupných metodických materiálov
publikovaných Iuventou z jej internetového portálu na
diskusných stretnutiach a seminároch. To všetko má
v ostatných dvoch rokoch svoju materiálnu podobu.

Aj na základe odporúèaní sociologického výskumu
UIPŠ MŠ SR v Bratislave (Bošnáková,M., 2004) sa
uskutoèòujú metodicko−vzdelávacie podujatia s cie¾om
objasni poslanie participácie mladých ¾udí na samospráve
škôl a prispie tak k rozvoju neformálneho vzdelávania
v oblasti výchovy mládee k demokratickému obèianstvu.
Napokon je tu aj vedenie školy, ktoré spolupôsobí na
študentov prostredníctvom svojich uèite¾ov−koordinátorov.
Spoloène to predstavuje pribline 30% diverzifikovaných
informaèných zdrojov. V ich štruktúre bude rás úloha novej
webovskej stránky iackych školských rád
(www.ziackeskolskerady.sk).

II. Samospráva na vysokých školách
1. Informovanosť a participácia na tvorbe samosprávy
Mnohí vysokoškolskí študenti majú svoje osobné
skúsenosti s èinnosou školskej samosprávy na
stredných školách a svoje skúsenosti môu uplatni na
vysokých školách. Na vysokých školách má
samosprávna demokracia svoje zákonitosti a upravuje ju
príslušný zákon o vysokých školách.

22

Domnievam sa, e legislatívny rámec
participácie študentov upravuje v adekvátnej miere.
Napriek tejto skutoènosti je dôleitá aj faktická
realizácia zámerov zákonodarcov v reálnom
„akademickom“ ivote. Mnohokrát ide len o formálnu
úèas, èastokrát aj neúèas na zasadnutiach
a podobne. V histórii však boli aj svetlé príklady
aktívnych študentov, ktorí boli ve¾kým prínosom pre
samosprávu školy. Ve¾mi individuálne... Èasto sa
stávajú nevinnými obeami v manipulatívnych hrách
niektorých záujmových skupín (z radov pedagógov)
a slúia len ako ideálne ideologické krytie.
Hlas študenta, vox dei.
AS Univerzita Sv.Cyrila a Metoda v Trnave
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Naše výsledky naznaèujú, e v roku 2007 pribline
80% študentov vedelo o existenci študentského parlamentu
alebo akademického senátu (AS) na svojej fakulte alebo
univerzite. Ich úèas na vo¾bách študentov do AS sa v roku
2007 významne zvýšila (41,5 %) a dokonca aj viac
študentov kandidovalo vo vo¾bách do AS (9,1 %).
Dokazuje to i skutoènos, e medzi študentmi je
relatívne znaèné zastúpenie osobnostného typu
oznaèovaného ako Martin (9,7 % v roku 2005 a 11,5 %
v roku 2007), u ktorého sa orientácia na dobré študijné
výsledky spája s pripravenosou venova svoje vo¾noèasové
kapacity svojim kolegom alebo èlenom študijného krúku
pri zabezpeèovaní potrebných informácií, pri spolupráci
s uèite¾mi, èi inými funkcionármi školy a dokonca pri
organizovaní spoloèných katedrových alebo fakultných
akcií.
Mali by sme vychádza z toho, e podiel skupiny
študentov s preferenciou rozvíjania skupinového ivota
a uplatnenia svojich schopností v prospech fungovania
tejto skupiny, teda mladých ¾udí zameraných na uplatnenie
svojich bytostných síl aj v oblasti politickej alebo
obèianskej, je relatívne malý aj na strednej škole.

Napriek vytvorenému priestoru nie je záujem
o èinnos v samosprávnych orgánoch ve¾ká. Je
problémom získa kandidátov na senátorov z radov
študentov, zväèša je to výsledok „tlaku“ uèite¾ov.
Záujem študentov o samotné vo¾by je ve¾mi malý, aj
keï sú vdy vytvorené dobré èasové a priestorové
podmienky pre ich úèas na vo¾bách. Èinnos
èlenov študentskej komory ASF je závislá
od osobnostných vlastností zvolených senátorov.
Zo skúsenosti v terajšom funkènom období ASF
môem konštatova, e iniciatívy zo strany
študentov−senátorov nenašli výraznejšiu podporu
medzi študentskou èasou akademickej obce.
Prejavilo sa to napr. aj v èase, keï sme sa snaili
získa názory a postoje študentov napr.
k pripravovanému zákonu o študentských
pôièkách, alebo k iným otázkam, vyadujúcim
širšiu diskusiu.
Fakulta špeciálneho ininierstva U v iline

Graf 9/ Úèas študentov na vo¾bách do AS poèas štúdia v roku 2007
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9,1
Kandidát 2005
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Kvantitatíne prevaujú dva
typy, z ktorých jeden (Pavol)
spája orientáciu na dobré
študijné výsledky
s najrozliènejšími vo¾noèasovými
záujmovými aktivitami športového
a kultúrneho zamerania a druhý
(Jozef) skôr s takými, ktoré mu
prinesú isté finanèné prostriedky,
aby mohol uhrádza rastúce
náklady na štúdium a študova
vôbec alebo aby si prilepšil
na dosiahnutie istej finanènej
nezávislosti od rodièov
a prípadne aj ivotného
štandardu a štýlu ostatných
študentov.
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B. Neformálna edukácia
k demokratickému občianstvu v škole
Jeho partnerom je toti nielen typ
(Peter), ktorého mono oznaèi za
typického workoholika, ale aj typ (Janko),
ktorý je skôr opak workoholika
a jednoznaène uprednostòuje radosti
študentského ivota pred študijnými
povinnosami. Ak Peter je pre Martina
oporou, tak Janko je jeho zlomyse¾ným
kritikom, ktorému prekáa, e participácia
na samosprávnom ivote mu prináša isté
„výhody“ vyplývajúce z toho, e preniká
fungovania školy, má kontakty
s uèite¾mi v riadiacich a kontrolných
štruktúrach, má z toho aj isté reálne (napr.
ubytovanie) alebo pomyselné (skúšky)
výhody.

Graf 10/ Študentské typy pod¾a ich zamerania na štúdium a vo¾ný èas
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2. Očakávania vysokoškolákov od participácie na samospráve školy
Ve¾mi dôleitou otázkou teda je aké oèakávania
spájajú študenti so samosprávnymi orgánmi na ich
školách, ktoré úlohy by im vloili do vienka
predovšetkým. (Graf 11)
Na rozdiel od stredoškolákov, kde boli v popredí
dve elementárne oèakávania: špeciálne sluby pre iakov
a podmienky pre mimoškolskú záujmovú aktivitu, sa
oèakávania vysokoškolákov rozmanitými spôsobmi
spájajú viac so samotným edukaèným procesom
a jeho efektívnosou v úspešnosti pri výkone
budúceho povolania:
A. Do popredia sa dostáva zlepšenie informovanosti
študentov o èinnosti AS, prípadne študentského
parlamentu prostredníctvom jej vlastnej webstránky
(60 − 70 %).
B. Študenti oèakávajú, e na rokovaniach AS budú ich
zástupcovia predklada ich návrhy a rieši ich sanosti
(rozhodne áno 45 % − 50 %)
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C. Podpora vedeckej èinnosti študentov, vybavenie školy
didaktickou technikou, budovanie kninice a pod.
si udriavajú svoju naliehavos na takej istej úrovni ako je
poiadavka hodnoti systematicky a efektívne uèite¾ov
(rozhodne áno 35 % − 40 %).
D. Problematika mimoškolských aktivít, pracovného servisu
a údrby školy je na ve¾mi nízkej úrovni z h¾adiska
naliehavosti (20 − 34 %).
E. Napokon ostatné miesto v tejto ponuke zaujíma
organizovanie finanèných zbierok (16,8 %).
Je zrejmé, e táto hierarchia problémov spadajúca do
„portfólia“ AS plne zodpovedá potrebám a záujmom nielen
študentov, ale aj uèite¾ov, koordinátorov štúdia a poradcov,
vedenia fakulty a školy.
K tým rozhodujúcim patrí urovnávanie a riešenie
problémov a sporov medzi študentmi a príslušnými
oddeleniami fakulty alebo univerzity, ktorých je neúrekom
nako¾ko postavenie študentov, ich práva a povinnosti nie sú
vdy jasne definované a akceptované.
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Graf 11/ Oèakávané aktivity študentov od akademických senátov (2007)
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Dovolím si však spomenú príklad úspešnej aplikácie evaluaèného dotazníka,
prostredníctvom ktorého majú študenti monos anonymne sa vyjadri ku
vzdelávaciemu procesu na VŠ. Spomínaný dotazník bol v minulosti podávaný
papierovou formou, voèi ktorej mali študenti ve¾kú nedôveru. Na podnet
študentskej èasti AS sa evaluaèné dotazníky transformovali do elektronickej formy −
formuláre a následne boli umiestnené na e−learningový portál VŠ. Avšak rozsah
dotazníka, mnostvo a formulácia otázok vyvolali u študentov opaèný ako
iadaný efekt. Poèet študentov, ktorí sa vyjadrili k priebehu vzdelávacieho procesu
a vyplnili spomínané dotazníky, bol kadoroène niší. Riešenie sme našli vo vybratí
najdôleitejších otázok, ktorých formulácia bola obmenená, zníení poètu otázok
a pridali sme na e−learningový portál monos výberu krátkej prípadne rozšírenej
formy evaluaèného dotazníka. Otázky boli pripravené tak, aby odpovede na ne
poskytovali základné informácie o vnímaní predmetu zo strany študenta, o spôsobe
podania a vedenia prednášky a seminárov zo strany vyuèujúceho a taktie aby
odpovede poskytli podnet na moné riešenia vzniknutých problémov. Úspešnos
zmeny bola zaznamenaná vyšším poètom vyplnených dotazníkov. Nako¾ko
bola však uvedená zmena prevedená len v uplynulom akademickom roku,
nemono detailnejšie analyzova výsledky evaluácie.
Študent−èlen AS ilinská univerzita v iline
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B. Neformálna edukácia
k demokratickému občianstvu v škole
3. Hodnotenie a spokojnosť študentov s prácou svojich zástupcov v AS
Študenti vysoko oceòujú èinnos svojich zástupcov
v AS (skoro 70%). Naznaèujú, e informovanie o tom, èo
sa deje v AS a aké rozhodnutia prijíma, patrí k dôleitým
povinnostiam èlenov AS za študentskú èas
akademickej obce. Vcelku sa zdá, e dokonca èinnos
študentov−èlenov AS sa oceòuje vyššie ako ostatných
èlenov v zmysle ich zodpovedného prístupu k úlohám.
Niektorí študenti poznajú prípady, keï návrhy
študentov−èlenov AS pomohli vyslovi a vyrieši nejaký
skutoèný problém (30%), èi dokonca sú známe prípady
študentov−èlenov AS, ktorí hlasovali proti návrhu, ktorý
predkladal dekan alebo vedenie fakulty (25%).
Na druhej strane, aj keï je ich ove¾a menej ako
v prvom prípade, sú prezentované prípady, ktoré
èlenstvo študentov v AS nestavajú do najlepšieho svetla.
Predovšetkým je tu dos rozšírený názor o „výhodách“
èlenov AS pri skúškach, ktoré získavajú, nako¾ko ich
uèitelia poznajú a predpokladá sa kompenzovanie alebo
bonifikovanie v tejto oblasti (36%). Iní študenti sa viac
domnievajú, e úèas študentov v AS je vlastne iba hra
na demokraciu (25%), kede zákon stanovuje taký
pomer hlasov študentov a uèite¾ov v AS, ktorý
neumoòuje prija rozhodnutie v prospech študentov
bez súhlasu ostatných èlenov. Prípadne sa vie, e
so študentmi sa manipuluje pri hlasovaniach.

Problém prichádza pri akceptovaní
demokratických princípov zo strany niektorých
(našastie ich je menšina) pedagógov a vedenia.
Nieko¾kokrát som bol napríklad po hlasovaní
„upozornený“, e nie je pekné hlasova proti fakulte
a obávam sa, e v budúcnosti budem nútený hlasova
aj proti svojmu presvedèeniu. Záujem a informovanos
študentov o práci v akademickom senáte je nízka.
Èasto aj samotní kandidáti majú o fungovaní a o práci
v akademickom senáte skreslené predstavy.
„Vytriezvenie“ príde a po prvých schôdzach.
AS LF UPJS Košice

Graf 12/ Študenti o svojich zástupcoch v AS
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Graf 13/ Spokojnos študentov so svojimi zástupcami v AS

Iste by stál za uváenie fakt, e v AS èi u
univerzity alebo fakúlt majú študenti 1/3 zastúpenie, èo
kvázi znamená, e pokia¾ by chceli prejs s vlastnou
iniciatívou v nejakej oblasti, ktorá by bola ich prioritou,
prípadne ak by chceli vetova nejaký návrh zo strany
zamestnaneckej èasti, prakticky nemajú dosah
na výsledok hlasovania, keïe ich zástupcovia
zamestnaneckej èasti môu prehlasova, pretoe majú
nadpoloviènú väèšinu v senáte. Preto by stálo za
uváenie vymedzi niektoré prioritné oblasti, o ktorých
rozhodujú AS, ktoré by sa museli schva¾ova minimálne
2/3 väèšinou + 1 jeden hlas. Tak by sa participácia
študentov na dôleitých rozhodnutiach školy preniesla
z formálnej do praktickej roviny.
AS UKF Nitra
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Napokon sú tu i názory, ktoré reflektujú skutoènos, e
študenti nemajú príliš ve¾a èasu, aby sa oboznámili
s príslušnými podkladmi na rokovania, èi vôbec
s pravidlami fungovania senátov (15%). Je tu aj skúsenos,
e niektorí študenti sa nechajú zvoli, ale potom sa u
o nich ich volièi niè nedozvedeli, èi vôbec pracujú v senáte
a aké je prípadne ich argumentovanie v diskusii alebo ako
hlasujú ak ide o prospech študentov (18%).

Graf 13 ukazuje, e najviac študentov pravdivo
priznáva, e nevedia posúdi èinnos študentov v AS,
lebo ich to nezaujíma a nevedia, èo študenti v AS robia.
Na druhej strane sú spokojní študenti (43%) v prevahe
nad poètom nespokojných (19%), èo plne zodpovedá
iným informáciám, ktoré máme k dispozícii.
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Graf 14 Motivácia študentov−èlenov AS pod¾a študentov vysokých škôl
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na príslušné obdobie. Pozitívna
motivácia èlenov akademických
senátov je oporou pri
„zastupovaní“ študentov − èlenov
akademickej obce pri dôleitých
rozhodnutiach, ktoré sa ich
bezprostredne týkajú.
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Záujem študentov o prácu v AS je mierne nevzrušivý. Vo všeobecnosti
môem poveda, e väèšina študentov sa o prácu AS príliš nezaujíma.
Pokúšame sa vtiahnu do práce AS práve tie typy aktívnych študentských
osobností, ktoré sa ojedinele nájdu v kadom roèníku, ktoré sa ve¾mi prirodzene
zaujímajú o všetko, èo sa školy týka, ich záujmový diapazón je spravidla ove¾a
širší. Sú to proste od základu ve¾mi aktívni a èinorodí ¾udia. Práve pre svojou
neutíchajúcu aktivitu a názorovú priebojnos a nekompromisnos bývajú
zvyèajne navrhovaní do senátu aj študentskou èasou akademickej obce, lebo
znaèná èas tých ostatných vie, e potom u sama nebude musie vyvíja iadne
zbytoèné aktivity, e sa môe na nich spo¾ahnú v zmysle zastupovania.
Zvyèajne to bývajú aj lídri roèníkov. Úroveò zvolených zástupcov študentov je
ve¾mi slušná, zo štyroch študentov je najvýraznejšia a najaktívnejšia najstaršia
z nich, má skúsenos s fungovaním AS na inej škole, kde študovala,
zodpovedne si naštudováva materiály pred zasadnutím a velmi puntièkársky
a podrobne má pripravené pripomienky, ostatní traja nebývajú pripravení vdy,
najmä ak AS prerokováva rozsiahlešie materiály, na ich reakciách k jednotlivým
problémom je vidite¾né, e si materiály letmo preleteli. Niekedy. Dokáu sa však
ve¾mi aktívne zasadzova za študentské výhody a aktivity, ich postoje
k všeobecnejším témam, týkajúcich sa zákonov, vnútrofakultných predpisov èi
pedagogickej problematiky ich a tak ve¾mi neoslovujú. Väèšinou sa pravidelne
zúèastòujú zasadnutí AS.
AS FTF VŠMU
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Pre súèasných èlenov AS je dôleité poznanie, e ich
kolegovia ich prácu uznávajú a dôverujú im:
1. V prvej skupine sú to motívy „by uitoèný“, „pomáha
iným“, „sebarealizova sa v zmysluplnej èinnosti“, „neby
sám“.,
2. V druhej skupine sa nachádzajú motívy ako „vyuíva
svoje schopnosti“ a súèasne „získava skúsenosti pre
budúcu kariéru“, „ovplyvòova chod vecí“ alebo „zai, e
sa nieèo mení“.
3. V tretej skupine motívov je aj monos „získa si uznanie“
a ma aj“ isté výhody“, ktoré z takejto práce vyplývajú.

Do AS kandidujú aj študenti, ktorí èlenstvom
v AS získajú výhody v ubytovaní na Študentských
domovoch, ale o prácu v AS v skutoènosti záujem
nemajú, nepoznajú èo práca v AS obnáša.
Na zasadnutiach AS sú neaktívni, študenti univerzity
o nich potom u vôbec nepoèujú a nevedia, za kým
majú monos ís v prípade problému. Na našej fakulte
je to s aktivitou èlenov študentskej èasti AS tak
50 na 50 %. V AS pracujú èlenovia, ktorí záujem
v skutoènosti majú, ale bohuial aj èlenovia, ktorí sú
tam len preto, e im èlenstvo v AS prináša výhody.
V šk. roku 2004/2005 náš AS LF spolu s èlemni
študentskej èasti pripravil novú závanú zmenu
Študijného a skúšobného poriadku, ich výsledok práce
môem povaova za výborný.
AS Technická univerzita Zvolen
Lesnícka fakulta

To všetko sú motívy obèianskej alebo dokonca
politickej participácie, s ktorými môu aktívni študenti
zdôvodòova svoju obetavú organizaènú prácu navyše
a ktoré sa akceptujú aj v iných oblastiach spoloèenského
ivota ako legitímne.
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1.4.Informačné zdroje študentov o AS na vysokých školách
Pokia¾ sa to týka zdrojov vedomostí o poslaní
a èinnosti samosprávy na vysokej škole, je to trochu
odlišné ako v prípade SR na stredných školách.
Budeme musie podrobnejšie analyzova èi vôbec a ak
áno, èo sa skutoène uèí v náuke o spoloènosti o vysokej
škole a fungovaní akademických senátov, najmä na
gymnáziách.
Isté informácie máme o propedeutike do
vysokoškolského štúdia, v rámci ktorej sa na niektorých
vysokých školách novoprichádzajúci študenti môu
nieèo dozvedie o samosprávnom charakter školy.
Inou je otázka, ako sa dozvedajú o rokovaniach AS
na fakulte, prípadne ich rozhodnutiach. Jednoznaène je
tu web−stránka konkrétnej školy, kde sú zväèša
k dispozícii uznesenia ako verejne dostupné dokumenty
pre všetkých èlenov akademickej obce (56%).
O výsledkoch sa mono dozvedie aj priamo na ich
rokovaniach alebo z informácií vedenia fakulty.

Záujem študentov o prácu v AS je skutoène
ve¾mi nízky, a èo je po¾utovaniahodné, mnohí
(a nielen študenti niších roèníkov) ani nevedia, e
táto inštitúcia vôbec existuje. O èinnosti èlenov
AS LF za študentov (v 2004/2005) nemám iadne
informácie! Dokonca ani to, èi boli pasívni.
Pripisujem to nízkej informovanosti akademickej
obce o èinnosti v AS LF. Na internetovej stránke LF
nie sú zverejnené zápisnice a chýba kontakt na
jednotlivých èlenov ASLF (výnimkou je kontakt na
predsedu AS LF). Navrhujem, aby bola kadému
èlenovi AS LF za študentov pridelená internetová
schránka, pretoe na LF v súèasnosti neexistuje
iaden spôsob, aby sa študenti mohli obráti na
svojich zástupcov v AS LF.
AS LF UPJŠ Košice
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Špecifické miesto v štruktúre univerzitnej samosprávy
má Študentská rada vysokých škôl, ktorá pôsobí pod¾a
zákona o vysokých školách a predstavuje partnera štátnej
správy v oblasti školstva.

Myslím si, e jednania senátov (fakultného
i univerzitného) na Ekonomickej univerzite prebiehajú
pod¾a zákona o VŠ, a keïe priebeh senátov nám,
študentom, vyhovuje, nemám k nemu iadne výhrady.
Ako èlen ŠRVŠ som bol na zasadnutiach rady so
zákonom o VŠ ve¾mi dobre oboznámený a všetky
výhrady (i keï neboli tak závané) som prerokovával
s predsedníctvom rady. Z toho dôvodu by som
osobne nenavrhoval iadne jeho zmeny, ani
neodporúèal konkrétne zmeny znenia zákona v tejto
oblasti. Preto by som všetky otázky kladené týmto
smerom ponechal na predsedníctvo ŠRVŠ, ktorému
v danej oblasti prináleí asi najväèšia zodpovednos.
AS EU Bratislava

Vo výskume sme získali orientaènú informáciu, e
znaèná èas študentov nevedela o existencii ŠRVŠ (23,8 %)
a aj tá èas, ktorá nieèo o nej poèula, nevie niè blišie o jej
poslaní a konkrétnej èinnosti (35,9 %).
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Graf 15/ Študenti vysokých škôl o Rade študentov vysokých škôl
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Ostatní študenti, t.j. pribline 40% nielene poznajú
ŠRVS, ale zaznamenali jej stanoviská k niektorým
aktuálnym problémom (31%), navštevujú jej webovskú
stránku (2,5%) a dokonca osobne poznajú jej èlena
(7%).
Relatívne vysokú znalos o existencii jej
internetovej stránky potvrdzuje aj iný údaj z tohto
výskumu, kde sa preukazuje ako v poradí druhý
najznámejší portál po vlastnej univerzite.
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Graf 16/ Webovské stránky, ktoré nepoznajú vysokoškoláci
na Slovensku
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Závery
Zisovanie rozlièných úrovní participácie študentov
na samosprávnom ivote školy v roku 2007 potvrdilo, e
sa u utvára akási participaèná pyramída, ktorá vyjadruje
logiku zastupite¾skej demokracie.

INFORMOVANOSŤ
75 %stredoškoláci
80 % vysokoškoláci
vedia o tom, e na škole je samospráva

VOLILI
30 %stredoškolákov
41,5 % vysokoškolákov
svojich zástupcov do ŠR alebo AS

KANDIDOVALI
11 % stredoškolákov
9,1 % vysokoškolákov
za èlena ŠR alebo AS na svojej škole

Participácia študentov na èinnosti samosprávnych
orgánov škôl nadobúda klasickú hierarchickú podobu −
najviac študentov je informovaných o ich existencii,
podstatne menej sa zúèastòuje na vo¾bách, ešte menšia
èas sleduje ich èinnos a výsledky aj prípadnou osobnou
úèasou na rokovaniach, najmenej z nich sa uchádza
o kandidatúru vo vo¾bách a napokon skutoène aj
po vo¾bách pracuje v samosprávnych orgánoch.
V tom je však podstata zastupite¾skej demokracie.
Nako¾ko nemôeme a nechceme by všetci permanentne
na uliciach, demonštrova na námestiach alebo pred
školou èi inak prejavova svoju obèiansku vô¾u na
verejnosti, volíme si svojich zástupcov. Oèakávame od
nich, e sa postarajú o to, aby sa odstraòovali drobné
prekáky a nedostatky pri štúdiu, riešili spory a konflikty
iakov a uèite¾ov, zlepšovala kvalifikovanos uèite¾ov
a vybavenos škôl didaktickou technikou a pod.
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Študenti majú mnostvo problémov, s ktorými sa
obracajú prostredníctvom AS na vedenie fakulty −
v minulom roku to bolo riešenie oddychových zón
vo vstupných priestoroch fakulty a internátu. Vedenie
našlo finanèné prostriedky a vyšlo poiadavke
študentov v ústrety. V závere akademického roka
2004/2005 predniesli študenti v AS poiadavku na
úpravu štátnych skúšok a obhajobu závereènej práce.
Vedenie fakulty vypracovalo nový Študijný a skúšobný
poriadok FHV UMB a na výjazdovom zasadnutí
9. − 10. 6. 2005 sme prediskutovali návrhy
a pripomienky všetkých èlenov AS (vrátane študentov)
a zapracovali do koneèného znenia študijného
poriadku. Bol to výrazný krok v zmene štúdia, ktorý
iniciovali študenti. Vedenie fakulty sa snaí vychádza
študentom v ústrety a berie ich ako rovnocenných
partnerov.
FHV UMB v Banskej Bystrici

Èlenovia ŠR ale aj AS prechádzajú dôleitou
ivotnou skúsenosou obèianskej socializácie, uèia sa
nielen aké zloité je dospie k spoloènému rozhodnutiu.
Uèia sa aj to, e od rozhodnutia o nejakej dobrej veci k jej
realizácii je väèšinou ïaleko. Napokon sa musia vyrovna
s tým, e moc chutí niekedy „trpko“. Najmä ak zistia, e
strácajú dôveru tých, ktorí ich zvolili, e ich skvelé nápady
nikto nechápe a nepodporuje. Ale aj to patrí do záitkovej
pedagogiky pri uèení sa demokracii „jej robením“.

akosaucidemo.qxd

26.3.2008

22:39

Page 33

Snail som sa o mnoho vecí, ale väèšinou som
naráal len na pasivitu študentov + obmedzenos
(alebo svoju vlastnú nemohúcnos „presvedèi“
o dobrej myšlienke?!). Niektoré veci sa podarili, ale to
sú len také detaily. Na predmete Marketingový
informaèný systém som − po dovolení vyuèujúceho −
urobil projekt prestavby Študentskej rady EF na
obèianske zdruenie, ktorý v sebe zahàòal aj
vytvorenie úèelnej komunikaènej štruktúry. Tento
projekt som však zavrhol po tom, ako nastali ve¾ké
rozpory na úrovni AS EF − vznikla z toho kauza,
o ktorej vám môem porozpráva/napísa (na Vašu
zvláštnu iados)... Samospráva na úrovni univerzity
(kapitola na nieko¾ko strán). Ak by ste mali záujem,
napíšem aj o tom.
AS EF UMB

Poslaním rozvoja samosprávneho ivota na školách
s úèasou študentov nie je iba „uèenie sa demokracii hrou
na demokraciu v škole“, nie je iba neformálnou edukáciou
pre budúci obèiansky ivot. Je to predovšetkým nástroj
riešenia kadodenných i perspektívnych problémov v škole,
ktorá nie je iba výchovno−vzdelávacou inštitúciou, ale aj
komplikovanou administratívnou organizáciou s príslušnou
de¾bou práce a moci.
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Sociologický výskum
študujúcej mládeže na Slovensku
Reprezentatívny sociologický výskum študentov na Slovensku sa uskutoènil v rokoch 2005 a 2007.
Výskumný výberový súbor:
vysokoškoláci v roku 2005 (870 respondentov) a 2007 (934 respondentov),
stredoškoláci v roku 2005 (870 respondentov) a v roku 2007 (873 respondentov).
Výskumná technika
Technika sociologického dotazníka „face to face“ − individuálny rozhovor výskumníka s respondentom (k dispozícii na
www.vyskummladeze.sk).
Termín zberu dát:
Stredné školy od 19. 9. do 12. 10. 2005 a od 22.9. do 17.10. 2007,
vysoké školy od 2.10. do 25. 10. 2005 a od 22.11. do 12.12.2007.
Výskumný grant IUVENTA
Výskum sme uskutoènili s podporou MŠ SR (odbor mládee) prostredníctvom grantu IUVENTA.
Reprezentatívnos a jej obmedzenia
Výskumné súbory sú reprezentatívne voèi základným súborom z h¾adiska pohlavia a veku.
Osobitosou je skutoènos, e študenti prvého roèníka nie sú zahrnutí do výberového súboru nako¾ko nemohli ma v èase
výskumu skúsenosti zo samosprávneho ivota strednej a vysokej školy.
Terénny zber dát
uskutoènila anketárska sie Agentúry sociálnych analýz „ASA“, s.r.o. v Bratislave.
Pozri podrobnosti Identifikaèný list výskumu www.vyskummladeze.sk.
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