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Abstract 

Learning style comprises a specific way which the pupil applies in his or her learning 

process. Although it concerns processes which the pupil prefers in a specific period, 

and we cannot assume they will stay constant during his or her life since the learning 

style is not only influenced by pupil’s ontogenetic specifics but also by his or her 

individual personality. The primary aim of this paper is to highlight the significance 

of analyzing and diagnosing pupils’ learning styles. Familiarity with learning style of 

the pupil is important not only for the teacher, who is able to lead the pupils 

successfully but also for the pupil himself who can, with the help of the teacher, 

explore and come up with his own learning strategies. In this meaning, we consider 

the learning style to be an important factor influencing the pupil’s learning 

achievement. 
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Anotácia 

Učebný štýl v sebe zahŕňa špecifický spôsob, ktorý uplatňuje žiak v procese učenia sa. 

Hoci ide o postupy, ktoré žiak v danom období preferuje, nemožno vylúčiť ich zmenu 

v priebehu života, pričom učebný štýl determinujú nielen vývinové špecifiká žiaka, 

ale rovnako i jeho individuálne osobitosti. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na 

význam poznávania a diagnostikovania učebných štýlov žiakov. Poznanie učebného 

štýlu žiaka má význam nielen pre učiteľa, v zmysle následného usmerňovania učenia 

sa žiakov, ale i pre samotného žiaka, ktorý môže na základe pomoci zo strany učiteľa 

poznávať vlastné stratégie učenia sa. V tejto súvislosti považujeme učebný štýl za 

faktor, ktorý ovplyvňuje úspešnosť žiaka v učení sa.        
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Úvod 

Učebné štýly predstavujú osobité prístupy uplatňované pri učení sa, na základe 

ktorých žiaci nadobúdajú nové poznatky. Poznávanie učebných štýlov žiakov je 

jedným z východísk ich úspešnosti v učení. Realizácia prístupu zacieleného na 

poznávanie a odkrývanie špecifických postupov v učení žiaka sa kladie predovšetkým 

na učiteľa. Vzhľadom k úspešnému učeniu žiakov sa veľký význam spája 

s pedagogickým pôsobením učiteľa nielen v zmysle poznávania a zohľadňovania 

učebných štýlov žiakov v edukačnom procese, ale aj s jeho pomocou pri poznávaní 

vlastných učebných štýlov žiakmi. V kontexte s uvedeným je zámerom príspevku 

analýza kľúčového pojmu učebný štýl, ktorého vymedzenie popisujeme z pohľadu 

svojbytnosti a stability k učiacemu sa subjektu. Teoretickou analýzou riešenej 

problematiky, ako aj uvádzanými výskumami, príspevok poukazuje na význam 
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vyučovania zameraného na učebné štýly žiakov. V dynamicky meniacom sa svete, s 

novými požiadavkami na kvalitu vzdelávania by súčasná škola nemala byť pre žiaka 

iba zdrojom nových, v mnohých prípadoch pre žiakov nepotrebných a nevyužiteľných 

poznatkov, ale priestorom, v ktorom učiteľ vedie žiakov k osvojeniu si efektívnych 

postupov a techník. Poznávanie uplatňovaných učebných štýlov žiakmi, 

uvedomovanie si silných a slabých stránok postupov v učení sa považujeme vo 

vzťahu k úspešnému učeniu sa žiakov za kľúčové. Východiskom poznania vlastných 

postupov a techník uplatňovaných v učení sa je osvojenie si schopnosti učiť sa. 

V tejto súvislosti môžeme hovoriť o metakognícii, ktorá zohráva v úspešnom učení sa 

žiaka významné miesto a na ktorej dôležitosť v procese učenia sa poukazuje aj 

predkladaný príspevok.  

 

Učebný štýl z pohľadu svojbytnosti a stability k učiacemu sa subjektu 

Už v druhej polovici 20. storočia sa v súvislosti s rozvojom humanistickej 

psychológie začala pozornosť odborníkov sústreďovať na skúmanie odlišností, 

jedinečnosti. Upriamením sa na osobnosť dieťaťa odborníci upozorňovali, že 

neexistuje iba jeden efektívny spôsob učenia sa a z toho dôvodu je potrebné viesť 

žiaka tak, aby sa mohol učiť prirodzene a spontánne (Lojova - Vlckova, 2011). 

S uvedeným úzko súvisí i jeden z koncipovaných cieľov Národného programu 

rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, ktorým je rozvíjať jedinečný 

potenciál a napĺňať individuálne vzdelávacie potreby každého žiaka. Autori tohto 

programu však deklarujú, že ,,súčasné nastavenie vzdelávacieho systému prirodzenú 

rozmanitosť detí a žiakov a ich vzdelávacích potrieb reflektuje len veľmi slabo. Oveľa 

silnejšie reprodukuje v školskom prostredí očakávania, že deti a žiaci sa majú v čo 

najväčšej možnej miere prispôsobiť školskému prostrediu a vzdelávaniu v ňom. 

Tradičné usporiadanie žiackych kolektívov, fyzického priestoru tried a škôl, ako aj 

procesu vyučovania a učenia sa vytvára bariéry pre žiakov v ich iniciatíve, 

objavovaní, skúmaní javov, hľadaní informácií a súvislostí. Sú „konfekčné“ a 

neopodstatnene očakávajú rovnaké tempo, vyžadujú rovnakú formu a obsah od úplne 

všetkých žiakov“ (2017: 14).  

Každý žiak je jedinečná osobnosť, ktorá sa prejavuje i v spôsobe, akým sa učí. 

Vzhľadom k rozmanitým spôsobom, ktoré žiaci uplatňujú v procese učenia sa, možno 

hovoriť o učebných štýloch. Vo vzťahu k riešenej problematike považujeme za 

dôležité objasnenie špecifík, ktoré súvisia s učebným štýlom a bližšie ho 

charakterizujú. V nasledujúcej časti príspevku sa z hľadiska uvedeného zameriavame 

na vymedzenie učebného štýlu viacerými autormi. 

Za najvšeobecnejšie možno ponímať vymedzenie učebného štýlu ako špecifického, 

resp. svojbytného spôsobu preferovaného pri učení sa. Jeho podstatnými znakmi, 

ktoré sú spoločné vo viacerých vymedzeniach sú:  

 svojbytnosť, ktorá sa vyznačuje napr. tým, aká je motivácia žiaka, ako orientuje 

svoje aktivity, aká je ich štruktúra a poradie ich vykonávania a pod., 

 a jeho stabilnosť, ktorú autori bližšie charakterizujú ako zmenu učebného štýlu 

v priebehu života.  

Takto prezentované vymedzenie uvádza napr. Mares (1998: 75), ktorý pod pojmom 

učebný štýl rozumie ,,súhrn, súbor postupov, ktoré učiaci sa jedinec preferuje pri 

učení v určitom období svojho života. Je to špecifický spôsob učenia, ktorý žiak 

používa v rozličných učebných situáciách, pričom tieto postupy nie sú stabilné 

a v priebehu života sa môžu meniť“. Podobne aj vymedzenie učebného štýlu 

v pedagogickom slovníku zahŕňa nielen všeobecné definovanie, ale nachádzame 

v ňom aj vyššie uvádzané znaky. Učebné štýly tak Prucha, Walterova a Mares (2009: 

293) popisujú ako „svojské postupy pri učení, ktoré jedinec v danom období života 

preferuje. Svojbytnosť sa prejavuje orientáciou aktivít, motiváciou jedinca, štruktúrou 

a poradím vykonávaných aktivít, hĺbkou učenia, prepracovanosťou postupov a 
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pružnosťou jeho používania“. Aj v definícii Kalhousa a Obsta (2002) nachádzame 

znak svojbytnosti. Učebný štýl je podľa autorov spôsobom, resp. prístupom, ktorý sa 

u každého učiaceho sa človeka líši kvalitou, štruktúrou, pružnosťou ale i spôsobom 

aplikácie. 

Osobitým sa javí vymedzenie učebného štýlu podľa Kolara a Valisovej (2009), ktorí 

učebný štýl definujú ako istý algoritmus v spôsoboch učenia, ktorý je upevnený 

skúsenosťami. Podľa autorov sú tieto skúsenosti založené na vedomí, že žiak dosiahol 

týmto spôsobom určitý úspech (napr. vo vlastnom prežívaní úspechu, pri hodnotení 

v škole, v schopnosti úspešnej aplikácie zvládnutej operácie a i.). Z takého 

vymedzenia učebného štýlu vyplýva, že žiak používa učebný štýl na základe 

skúseností, ktorými dospel k určitému úspechu. Autori poznamenávajú, že 

v používaní daného učebného štýlu hrajú významnú rolu nielen osobné skúsenosti, ale 

aj kvalita vlastností a temperamentu žiaka, úroveň a zameranie jeho schopností či jeho 

záujmová orientácia.  

V odbornej literatúre nachádzame aj ďalšie vymedzenia, v rámci ktorých autori 

popisujú dopad učebného štýlu na samotný proces učenia sa žiaka. Podľa Maresa 

(1998: 75) vedú štýly jedinca ,,k učebným výsledkom určitého typu, ale sťažujú 

dosiahnutie výsledkov iných (často lepších)“. Turek (2014) v tejto súvislosti uvádza, 

že učebný štýl môže na jednej strane jednotlivcovi pomáhať dosahovať dobré 

výsledky pri učení sa určitého typu učiva a v určitej pedagogickej situácii, ale na 

druhej strane môže komplikovať dosahovanie dobrých výsledkov pri učení sa iného 

typu učiva, v inej pedagogickej situácii, t. z. kedy by mu pomohol iný učebný štýl. 

V kontexte s uvedeným venujeme pozornosť tvrdeniam Kolara a Valisovej (2009), 

ktorí túto skutočnosť bližšie objasňujú. Autori uvádzajú, že väčšina žiakov má 

v konkrétnom učebnom štýle prvky viac ako len jedného učebného štýlu. V priebehu 

vyučovania sa môže žiak dostať do situácie, kedy nezvláda učebnú látku v takej 

kvalite a rozsahu, ako je požadovaná. Aplikovanie a obmena učebných štýlov (resp. 

prechod k inému učebnému štýlu) je potrebná najmä z dôvodu jeho prispôsobovania 

sa povahe konkrétneho predmetu a jeho obsahu ako aj povahe požiadaviek 

konkrétneho učiteľa. Okrem uvedeného žiak prispôsobuje učebný štýl i vlastnému 

záujmu o predmet, vlastnému vnímaniu dôležitosti predmetu, vnímaniu témy a pod. 

(Kolar - Valisova, 2009).  

Jednotlivé definície učebného štýlu sú do určitej miery podobné, totožné, resp. 

prekrývajúce sa. Autori uvádzaných vymedzení aj napriek tomu prezentujú 

širokospektrálny pohľad na učebný štýl. Ako vyplýva z uvedených stanovísk Maresa, 

Tureka, Kolara a Valisovej, učebné štýly zohrávajú dôležitú úlohu v učení sa žiaka. 

Z koncipovaných vymedzení pojmu jednotlivými autormi možno učebné štýly 

ponímať ako svojbytné postupy uplatňované v učení sa, ktoré sa môžu v priebehu 

života meniť a ktoré môže žiak používať na základe skúseností. Učebný štýl a jeho 

uplatňovanie v procese učenia sa žiaka je determinované nielen osobnými 

skúsenosťami, ale aj ďalšími faktormi, ako napr. temperamentom, osobnými 

vlastnosťami, vlastným záujmom o predmet a mnohými inými, už vyššie uvádzanými 

faktormi. Dôležité je mať na zreteli tiež i to, že preferovaný učebný štýl žiaka môže 

súvisieť s dosahovaním dobrých výsledkov pri učení sa jedného typu učiva, avšak pri 

druhom, resp. inom type učiva už žiak s týmto uplatňovaným učebným štýlom nemusí 

dosahovať dobré výsledky. Na základe popísaných skutočností vystupuje do popredia 

požiadavka poznávať a rešpektovať učebné štýly žiakov, t. z. pristupovať k žiakom 

podľa toho, ako sa učia, aké spôsoby a postupy preferujú pri učení sa a zároveň ich 

tieto spôsoby učiť poznávať. Domnievame sa, že týmto cieleným prístupom umožňuje 

učiteľ každému žiakovi odkrývať jeho jedinečný potenciál, na základe čoho sa môže 

stať jeho učenie sa úspešným. 

 

Učebný štýl žiaka a vyučovací štýl učiteľa vo vzťahových súvislostiach 
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Učenie sa a vyučovanie sú dva paralelne prebiehajúce procesy, pre ktoré sú 

významnými činiteľmi rovnako učitelia, ako aj žiaci. Ide o procesy, ktoré sa 

vyznačujú interakciou medzi oboma subjektmi a ak sú vo vzájomnej súčinnosti, 

môžeme hovoriť o ich úspešnosti, efektívnosti.  

V súvislosti s konceptom efektívnosti učiteľa, ako rámcom pre systematické skúmanie 

vplyvu školského vzdelávania na žiakov, sa od skúmania osobnostných rysov 

učiteľov a ich dopadom na výsledky žiakov začala pozornosť sústrediť na konkrétnu 

činnosť učiteľa vo vyučovaní. Neznamenalo to však, že témou pedagogického 

výskumu prestali byť vlastnosti učiteľa. Postupne sa začalo skúmať učiteľovo konanie 

vo vzťahu k výkonom žiakov. Tento prístup bol označený ako ,,proces-produkt“ a stal 

sa rámcovým označením pre výskumy, ktorých zámerom bolo skúmanie efektívnosti 

vyučovania. V takto uchopenom prístupe je potrebné chápať proces ako vyučovanie 

učiteľa a produkt ako výsledky žiaka (Stary – Dvorak – Greger – Duschinska, 2012). 

Vzhľadom k činnosti učiteľa možno hovoriť o viacerých faktoroch, ktoré sa podieľajú 

na efektívnosti vyučovania a tým zároveň aj na úspešnosti v učení sa žiaka. Jedným 

z týchto faktorov je vyučovací štýl učiteľa, ktorý v nasledujúcej časti príspevku 

popisujeme vo vzťahových súvislostiach s učebnými štýlmi žiakov. V kontexte 

s úspešným učením sa žiaka považujeme vyučovací štýl učiteľa a učebný štýl žiaka za 

kľúčové komponenty, ktoré sa vo vyučovacom procese vzájomne ovplyvňujú, 

podmieňujú. 

Pre každého žiaka je charakteristické, že má vrodené predpoklady používať niektorý 

zo spôsobov učenia, ktorý mu vyhovuje a pomocou ktorého dosahuje dobré 

vzdelávacie výsledky (Turek, 2014). Jedným z odporúčaní pre pedagogickú prax 

podľa Dunnovej a Dunna (In Turek, 2014) je práve skutočnosť, že poznanie 

a následné rešpektovanie učebných štýlov vo vzdelávaní zefektívňuje učebné 

výsledky učiacich sa, ich sebadôveru a postoje k učeniu. Pre učiteľa, ako významného 

činiteľa v ovplyvňovaní učenia sa žiakov, je dôležité uvedomenie si toho, že učenie sa 

žiakov je v mnohých prípadoch odlišné. Problematika učebných štýlov si preto 

zasluhuje dostatočnú pozornosť nielen vo vedecko-výskumnej rovine, ale najmä 

v školskom prostredí, v ktorom sa kladie veľký dôraz na rešpektovanie diverzity 

žiakov. V úzkom prepojení s uvedeným Polakovicova (2015: 4) upozorňuje, 

že ,,súčasná diverzita školskej triedy si vyžaduje od učiteľa, aby sa zamýšľal nad 

možnosťami ako si zorganizovať vyučovanie tak, aby každý žiak so svojimi 

individuálnymi potrebami dosiahol požadovaný učebný výkon spolu s osobnostným 

rozvojom“.  

Za prínosnú v tejto oblasti považuje Zatkova (2011) individualizovanú výučbu, ktorá 

predstavuje vyučovanie využívajúce informácie o učebných štýloch. Sme názoru, 

rovnako ako uvádza autorka, že systematické získavanie a využívanie informácií 

o učebných štýloch žiakov umožňuje učiteľovi zosúladiť svoj štýl výučby so štýlmi 

učenia sa svojich žiakov. Z toho dôvodu by mal učiteľ používať také metódy, ktoré 

zodpovedajú vrodeným schopnostiam a zručnostiam žiakov (Sitna, 2009).  

Adekvátnym uplatňovaním metód, ktoré sú vyhovujúce individuálnemu štýlu, 

potrebám a celkovému vývinu žiaka, umožňuje učiteľ primeraný rozvoj osobnosti. 

K správnej voľbe vyučovacích metód pre konkrétnu triedu a konkrétnu vyučovaciu 

hodinu, už ako i vyššie uvádzame, je potrebné, aby mal učiteľ dostatočné poznatky 

o procesoch učenia sa žiakov (Zatkova, 2011). Sitna (2009) v tejto súvislosti 

poznamenáva, že učitelia pracujú so žiakmi väčšinou bez poznania ich učebných 

štýlov a dokonca aj bez uvedomovania si vlastných vyučovacích štýlov. Túto 

skutočnosť potvrdzuje výskum Montgomeryovej, ktorý bol zameraný na zisťovanie 

učebných štýlov žiakov a ktorého výskumnými zisteniami bola preukázaná 

disharmónia medzi učebnými štýlmi žiakov a vyučovacími štýlmi učiteľov (Turek, 

2003). Výskumné zistenia Fenyvesiovej a Pintesa (2013: 72) poukazujú, že v prípade 

kompatibility vyučovacích štýlov a učenia sú procesy učenia sa žiakov podporované, 
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a to na základe ,,samotného prístupu učiteľa k riadeniu vyučovania, volenými 

a aplikovanými vyučovacími metódami, čo má následne pozitívny vplyv i na samotné 

výsledky“. Naopak, nekompatibilita má podľa autorov za následok, že žiaci musia 

v rámci procesu osvojovania si vedomostí vynaložiť viac úsilia, napr. 

prispôsobovaním sa učiteľovým požiadavkám.  

V oblasti problematiky učebných štýlov považujme za prínosný aj výskum Hayesa 

a Allinsona, ktoré závery popisuje Kaliska (2014) nasledovne: 

 ak sú využívané stratégie vyučovania učiteľom, ktoré rešpektujú preferované 

učebné štýly žiakov, potom aj žiaci prejavujú väčšie nadšenie a majú pozitívny 

prístup a záujem o učenie; 

 ak je žiakom vytvorený priestor na aktivizovanie rôznych štýlov učenia sa, 

signifikantne sa zvýši efektivita pôsobenia učiteľa. 

V nadväznosti na uvedené je potrebné zdôrazniť, že ak má žiak možnosť vyskúšať si 

nový spôsob osvojenia si učiva, dochádza k možnosti a rezerve na odhalenie nových 

postupov pri osvojovaní si novej učebnej úlohy. Také poznanie vedie žiaka 

k uvedomeniu si, že ,,neexistuje iba jediný efektívny spôsob učenia sa a že v učebných 

situáciách sa aktivizujú viaceré štýly učenia sa naraz“ (Kaliska, 2014: 1).  

Okrem výskumov potvrdzujúcich pozitívne účinky uplatňovania metód, ktorými sa 

učitelia citlivo prispôsobovali individuálnym učebným štýlom žiakov, bolo 

publikovaných i viacero prác učiteľov z praxe, ktorí podávajú dôkazy o tejto 

skutočnosti na základe skúseností z tried a škôl (napr. Jenkins, Dunn a Griggs, 

Gardiner a ď., In Dunn - Dunn - Price, 2004). 

Existuje viacero spôsobov, ktorých uplatňovaním môže učiteľ zámerne pristupovať 

k poznávaniu učebných štýlov žiakov. V súvislosti s cieleným prístupom k poznaniu 

a pochopeniu učebných štýlov žiakov môžu učitelia, ako základné prostriedky, 

využívať nasledovné možnosti: 

 poznať a rovnako i analyzovať konkrétny učebný štýl konkrétneho žiaka pri 

bežnom skúšaní a opakovaní, 

 analyzovať výsledky učebných aktivít žiakov, napr. ústny prejav, postup riešenia 

problému alebo situácie, písomnú prácu, záznamy v zošitoch a pod., 

 analyzovať spôsob používania učebníc a ďalších písomných materiálov, 

 analyzovať postupy žiaka v práci s modernými informačnými systémami, 

 analyzovať prácu žiaka so slovníkmi, encyklopédiami, 

 analyzovať prístupy žiaka k rôznym učebným pomôckam a spôsoby práce s nimi, 

 zadať súbor úloh umožňujúcich rôzne spôsoby spracovania alebo tiež rôzne štýly 

učenia sa (všímať si, ktoré zvládne, ktoré nezvládne, príp. ako ich zvláda), 

 rozhovor so žiakmi o tom, ako sa učia – ich techniky a postupy, 

 rozhovor so žiakmi, príp. iba s jedným žiakom o tom, aký spôsob vyučovania 

alebo aký spôsob riadenia vyučovania mu vyhovuje, 

 rozhovor so žiakmi o tom, ako chápu učenie (napr. získavanie poznatkov, 

zvládnutie nejakej operácie), 

 v prípade poznania učebného štýlu skúšať žiaka spôsobom, ktorý by vyhovoval 

jeho štýlu učenia sa (iba ak je to možné vzhľadom k obsahu, ktorý sa nedá 

vždy ,,prispôsobiť“ každému štýlu), 

 riešenie úlohy žiakom spájať spolu s výkladom (t. j. s konkrétnym postupom 

riešenia úlohy), 

 analyzovať to, ako žiak reaguje na hodnotenie vlastného výkonu alebo práce, 

 analyzovať chyby, ktoré robí žiak, a to predovšetkým tie, ktoré sa vyskytujú 

častejšie alebo dlhodobo (Kolar – Valisova, 2009: 116-117). 

Pre učiteľa, ako uvádza Grofcikova (2011: 125), má zmysel ,,zamýšľať sa nad 

spôsobmi, akými sa jeho žiaci učia, diagnostikovať ich a implementovať do 

vyučovania s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu a lepšie učebné výstupy“. 

Uplatňovanie vymenovaných možností v edukačnom procese zacielenom na 

poznávanie a pochopenie učebných štýlov, ako vyplýva i z uvedeného tvrdenia, 
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považujeme za významné najmä z dôvodu efektívneho pôsobenia učiteľa, ktoré sa vo 

výraznej miere podieľa na úspešnom učení sa žiaka.  

 

Uvádzané výskumné zistenia naznačujú, že kompatibilita vyučovacích štýlov učiteľov 

a učebných štýlov žiakov zohráva v kontexte s úspešným učením sa žiaka významnú 

rolu. Za dôležité sa však nepovažuje iba poznávanie učebných štýlov žiakov učiteľom 

a ich rešpektovanie v edukačnom procese, ale veľký význam sa pripisuje a prináleží 

práve poznávaniu učebného štýlu žiakom. Z realizovaných výskumov a štúdií, ktoré 

upozorňujú na dôležitosť poznania učebných štýlov a rovnako i na to, že súlad medzi 

vyučovacím štýlom a učebným štýlom pomáha motivovať proces učenia sa žiaka, 

vychádzal aj Gilakjani (2012). Podľa neho umožňuje poznanie štýlu učenia poznať 

študentom vlastné silné a slabé stránky a následne sa z nich učiť. Na základe 

uvedeného sa domnievame, že poznanie vlastného učebného štýlu, t. j. techník a 

postupov uplatňovaných v procese učenia, je východiskom osvojenia si schopnosti 

učiť sa. V kontexte s uvedeným sa v nasledujúcej časti príspevku zameriavame na 

metakognitívne poznatky, ktoré sú nevyhnutným predpokladom úspešného učenia sa 

žiakov a determinujú rozvoj schopnosti učiť sa. 

 

Rozvíjanie schopnosti učiť sa ako požiadavka na vzdelávanie 21. storočia 

,,Negramotní nebudú tí, ktorí nevedia čítať a písať, ale tí, ktorí sa nevedia učiť“.  

Toffler 

Za jednu z významných úloh súčasnej školy sa považuje naučiť žiaka učiť sa 

a pripraviť ho na celoživotné vzdelávanie. Ako uvádzame v predchádzajúcej časti 

príspevku, poznanie postupov a techník uplatňovaných v učení sa je dôležitou 

podmienkou úspešného učenia sa žiaka a zároveň sa stáva základom na osvojenie si 

schopnosti učiť sa.  

Štátny vzdelávací program vymedzuje poznanie a uplatňovanie účinných techník 

učenia sa ako jednu z kompetencií, ktorou by mal žiak disponovať už na konci 

primárneho vzdelávania. Cieľom, ktorý je kľúčovým na osvojenie si tejto 

kompetencie, je ,,viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich 

individuálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa“ (2015: 4). 

Postupné nadobúdanie a osvojovanie si uvedenej, ako aj ďalších vymedzených 

kompetencií, je nosným pilierom na rozvíjanie kompetencií vo vyšších stupňoch 

vzdelávania.  

Schopnosť učiť sa zahŕňa reguláciu vlastných procesov učenia sa, t. z. uvedomenie si 

vlastných preferencií v učebných štýloch, ale aj pozitív a negatív ich využívania 

v konkrétnych edukačných kontextoch (Rovnanova, 2015). Osvojenie si tejto 

schopnosti predpokladá, že žiak sa zamýšľa nad postupmi a spôsobmi, ktoré uplatňuje 

v učení, dokáže ich reflektovať a vyberať si tie, pomocou ktorých dosahuje dobré 

výsledky a pomocou ktorých sa stáva jeho učenie úspešným.  

Vychádzajúc z pedagogickej reality, ako aj z pohľadu viacerých odborníkov však 

musíme súhlasiť, že rozvíjanie schopnosti učiť sa je realizované živelne, ako vedľajší 

produkt vzdelávania. Veľký dôraz sa kladie na osvojenie si predpísaného obsahu 

učiva a rozvoju schopnosti učiť sa nie je venovaná dostatočná pozornosť (Turek, 

2003). Naopak, čoraz častejšie používanou vetou učiteľov smerom k žiakovi, ako 

uvádza Kosikova (2011), je ,,Nevieš sa učiť“. Na skutočnosť, že žiakov nestačí naučiť 

určitým vedomostiam, zručnostiam a postojom, ale ďalším cieľom je naučiť ich, ako 

sa majú učiť, upozorňoval už pred dvadsiatimi rokmi Mares (1998). Rovnako musíme 

súhlasiť aj s jeho tvrdením, že školské poznatky časom ,,zostarejú“, nepoužívané 

poznatky sa zhoršujú a človek sa musí učiť v priebehu celého svojho života. Kolar 

a Valisova (2009) v tejto súvislosti poznamenávajú, že dobre zvládnutý a funkčný 

učebný štýl má pre žiaka význam nielen v príprave na vyučovanie, riadení učenia 



 

Slavonic Pedagogical Studies Journal, ISSN 1339-8660, eISSN 1339-9055, Volume 7 Issue 2, September 2018 

243 

v škole, ale aj v životných situáciách, v ktorých už proces učenia sa nebude nikým 

riadený. 

Vzhľadom k absentujúcemu rozvíjaniu schopnosti učiť sa a v mnohých prípadoch 

nekorektnému prístupu učiteľa k učeniu sa žiakov, ako vyplýva z uvedených tvrdení, 

ktoré reflektujú i súčasnú školu, nemožno hovoriť o úspešnom učení sa žiaka. 

V zmysle efektívneho pôsobenia učiteľa je v kontexte rozvíjania schopnosti učiť sa 

dôležité poznávať rozmanité spôsoby a postupy učenia sa žiakov. Na druhej strane je 

nevyhnutnou podmienkou k osvojeniu si schopnosti učiť sa poznanie postupov 

v učení sa samotným žiakom. Uvedené konštatuje aj Zatkova (2011), podľa ktorej 

rozvoju kompetencie efektívne sa učiť, napomáha autodiagnostika a poznanie 

postupov v učení a následná voľba optimálnych stratégií učenia. Následne autorka 

uvádza, že významnou je táto oblasť aj pre učiteľov, ktorí môžu diagnostiku 

a poznanie individuálnych charakteristík žiaka využiť jednak pre zefektívnenie 

edukačného procesu a jednak pre optimalizáciu uplatňovaných vyučovacích metód.  

Za základnú podmienku a východisko na osvojenie si schopnosti učiť sa považujeme 

participovanie žiaka na poznávaní spôsobov učenia sa a ich reflektovaní, ku ktorému 

by mali byť žiaci vo vyučovacom procese vedení. V súvislosti s poznávaním toho, 

ako poznávame, resp. ako sa učíme môžeme hovoriť o metakognícii, metapoznávaní. 

Podľa Flavella (In Turek, 2014), ktorému sa pripisuje zavedenie pojmu metakognícia, 

sa tento pojem vzťahuje na poznatky, ktoré človek získava o vlastných poznávacích 

procesoch alebo o poznávacích procesoch iných ľudí.  Fisher (2004) definuje 

metakogníciu ako najdôležitejšiu stránku ľudskej inteligencie, ktorá nám umožňuje 

prístup k vlastným myšlienkam a emóciám, k interpretácii toho, čo si myslíme a čo 

cítime. V širším vymedzení možno metakogníciu ponímať ako „spôsobilosť človeka 

plánovať, monitorovať, vyhodnocovať postupy, ktoré sám používa, keď sa učí a 

poznáva. Ide o vedomú činnosť, ktorá vedie človeka k poznaniu, ako sám postupuje, 

keď poznáva svet“ (Prucha - Walterova - Mares, 2008: 122). 

Metakognitívna výučba predstavuje rozsiahlu koncepciu, preto sa v kontexte nami 

riešenej problematiky zameriavame na metakognitívne poznatky, ktoré zohrávajú 

dôležitú úlohu v osvojovaní si schopnosti učiť sa. Livingston, ktorý vychádzal z prác 

Flavella usudzuje, že ,,metakognitívne poznatky sú základným predpokladom pre 

reflektované a strategické učenie sa“ a nasledovne ich koncipuje do troch skupín:  

 poznanie seba samého, ktoré zahŕňa poznatky o vlastnom učení sa a 

spracovávaní informácií (napr. poznanie vlastných silných a slabých stránok; 

záujmov; identifikovanie vyučovacieho obsahu (predmetov), ktoré sa človek učí 

ľahšie, príp. ťažšie; preferovanie istých učebných štýlov; poznanie podmienok, 

za ktorých dosahuje dobré výsledky; atď.); 

 poznanie učebných úloh, ktoré zahŕňa poznatky o type a rôznorodosti úloh; 

poznatky o spôsoboch riešenia a požiadavkách na ich riešenie; ako aj 

porozumenie úlohám a zadaniam; 

 poznanie stratégií, ktoré zahŕňa poznatky o kognitívnych a metakognitívnych 

stratégiách; o podmienkach použitia stratégie, kedy a kde je ich použitie vhodné 

(Livingston, 1997; In Grofcikova – Duchovicova – Fenyvesiova, 2018: 103). 

 

Metakognitívne poznatky sú cieľom k nadobudnutiu metakognitívnych zručností, 

ktoré sa následne môžu stať účinným prostriedkom na osvojenie si schopnosti učiť sa. 

Thomas et al. (1990, In Turek, 2014: 117-118) v súvislosti s metakognitívne 

koncipovanou výučbou odporúča učiteľom, aby pri rozvíjaní schopnosti učiť sa 

navodzovali u žiakov nasledovné aktivity:  

 selekciu: vyhľadávať kritériá na posúdenie dôležitosti učiva; určovať hlavné a 

vedľajšie prvky učiva; zaznamenávať dôležité informácie a usporadúvať ich; 

zdôrazňovať vzťahy a súvislosti;  
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 získavanie informácií: vyhľadávať relevantné zdroje informácií; precvičovať 

rôzne druhy čítania textu, pracovať s rôznymi druhmi literatúry (napr. slovníky, 

encyklopédie, časopisy, internet) a robiť si výpisky;  

 zlepšovanie pamäti: vytvárať prehľady učiva, ale aj rôzne pomôcky, ktoré 

uľahčujú zapamätávanie (napr. schémy, pojmové mapy, diagramy, učebné karty, 

akronymy atď.);  

 integrovanie: vysvetľovať učivo vlastnými slovami; hľadať v učive vzťahy 

a súvislosti; formulovať myšlienky, ktoré sú nad rámec učiva; zhrnúť, resp. 

zosumarizovať učivo; spájať informácie z rôznych dostupných zdrojov; 

 kognitívne monitorovanie: identifikovať svoje silné a slabé stránky pri učení sa; 

uvedomovať si, čo už viem, poznám, príp. čo ešte neviem; hodnotiť postupy a 

pokroky vo vlastnom učení sa;  

 plánovanie času: rozvrhnúť si čas; vytvoriť si časový plán a dodržiavať ho; 

stanoviť si čas na riešenie určitých úloh;  

 mobilizovanie zdrojov: vytvoriť si na učenie priaznivé podmienky; formulovať si 

učebné ciele; motivovať sa a sústrediť sa na učenie; redukovať nervozitu, napätie 

a stres; eliminovať rušivé vplyvy pri učení; 

 vôľové monitorovanie: kontrolovať a udržiavať svoju pozornosť; sledovať čas pri 

učení; porovnávať priebežné výsledky s požadovanými; hodnotiť vynaložené 

úsilie; hodnotiť pozitíva a negatíva svojich učebných postupov, stratégií učenia 

sa. 

Pri rozvíjaní schopnosti učiť sa, ako požiadavke na vzdelávanie 21. storočia, by sa 

pozornosť učiteľov mala sústrediť na metakogníciu, ku ktorej by mali byť žiaci 

vedení. Odporúčané aktivity metakognitívne koncipovanej výučby a ich uplatňovanie 

v edukačnom procese, môžu pozitívne prispieť k rozvoju schopnosti učiť sa. V úzkom 

prepojení s uvedeným súhlasíme s konštatovaním Tureka (2014), ktorý poznamenáva, 

že v súčasnosti, v ustavične meniacom sa svete majú žiaci, ktorí chcú prevziať 

zodpovednosť za riadenie svojho učenia, ktorí sa naučili a vedia riadiť svoje učenie, 

ktorí sú schopní optimalizovať svoje učenie v škole, mimo školy i po skončení školy, 

najväčšiu šancu uplatniť sa. Osvojenie si schopnosti učiť sa je preto kľúčové nielen vo 

vzťahu k úspešnému učeniu sa žiaka v školských podmienkach, ale aj vo vzťahu k 

celoživotnému učeniu sa. 

 

Záver 

V súčasnosti sa čoraz viac zdôrazňuje požiadavka na osvojenie si schopnosti učiť sa, 

s ktorou sa neodmysliteľne spája poznanie postupov a techník uplatňovaných v učení 

sa. Z uvádzaných výskumných zistení a názorov viacerých autorov vyplýva, že 

poznávanie učebných štýlov žiakov má podstatný význam nielen pre učiteľa, v zmysle 

ich následného rešpektovania, zohľadňovania a ovplyvňovania v edukačnom procese, 

ale predovšetkým pre samotných žiakov. V kontexte s uvedeným možno hovoriť 

o metakognícii, ktorá zahŕňa poznávanie vlastného poznávania a ku ktorej by mali byť 

žiaci vedení. Poznanie účinných postupov, spôsobov a techník učenia sa je 

významným prediktorom osvojenia si schopnosti učiť sa. Predkladaný príspevok 

poukazuje na rozvíjanie schopnosti učiť sa, ktoré je kľúčové nielen vo vzťahu k 

úspešnému učeniu sa žiakov, ale aj vzhľadom k potrebe celoživotného učenia sa. 

 

Príspevok je výstupom riešenia projektu VEGA 1/0637/16 Vývoj diagnostického 

nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom 

veku. 
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