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Úvod  

 

 

 

Vo svete, v ktorom žijeme, je dosť pozitívnych znakov, že ľudstvo dnes začína cítiť 

a konať ako celok, a to najmä v úsilí o lepšiu budúcnosť, spravodlivosť a vo vytváraní 

vzájomne prepojených komunikačných a informačných sietí, ktoré sú prejavom túžby 

po spoločenstve a jednote. Na druhej strane vytváranie celoplanetárnej jednoty, dnes 

označené ako globalizácia, je považované aj za zvyšujúci sa konzumný spôsob života, 

plytvanie, ktoré spôsobuje krízy a nedáva zmysel. 

 

Vďaka globalizácii a vzostupu vedomostnej spoločnosti sa v súčasnosti stretávame so 

zásadnými zmenami, ktoré pre budúcnosť európskych univerzít predstavujú nové 

výzvy. Môžeme hovoriť o troch základných typoch výziev: 

1. environmentálne, klimatické a energetické problémy, ktoré ovplyvňujú kvalitu 

života jednotlivcov a spoločností všetkých krajín; 

2. vedecké a technologické zmeny vo všetkých oblastiach života a vedy, ktoré sa 

stávajú novou hnacou silou našej spoločnosti v boji proti hospodárskym 

krízam; spolu s digitálnymi inováciami vznikla tzv. spoločnosť sietí, ktorá 

zásadne zmenila spôsob spolupráce na globálnej úrovni; 

3. kultúrny vývoj a rozmanitosť; ak chceme znížiť nepriaznivé vplyvy 

v rozvojových, a teda aj v rozvinutých krajinách, je nevyhnutné prehĺbiť najmä 

medzinárodnú spoluprácu a solidaritu; medzi základné aspekty takýchto 

nových kultúrnych vzorcov patria najmä mier, kultúrna rozmanitosť, rovnosť 

a udržateľný rozvoj. 

V Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá predstavuje sedemnásť cieľov 

udržateľného rozvoja (SDGs – Sustainable Development Goals), sa tieto tri aspekty 

spoločenskej zmeny na makroúrovni označujú ako „globálne výzvy“. Stratégia na ich 

riešenie sa definuje ako „akčný plán“ na dosiahnutie lepšej a udržateľnejšej 

budúcnosti pre všetkých. Nevyhnutnými prvkami na dosiahnutie uvedených cieľov 

a vytvorenie lepšieho sveta sú tak: vedomosti a výskum, pokrok a kritické myslenie 

občanov. 

 

Jednu z odpovedí na uvedené výzvy ponúka aj koncept globálneho vzdelávania. 

Globálne vzdelávanie podnecuje k dosiahnutiu zmeny. Zmeny, ktorá vedie k hlbšiemu 

porozumeniu rozmanitosti vo svete, k formovaniu postojov a kritického myslenia, 

ktoré prispieva k pozitívnym zmenám v lokálnom a globálnom rozmere. Globálne 

vzdelávanie sa týka všetkých stupňov formálneho vzdelávacieho systému a tiež 

neformálneho vzdelávania. Ako zdôrazňujú viacerí odborníci a odborníčky a Národná 

stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až 2016 (novšia stále nie je 

v platnosti), globálnemu vzdelávaniu by mali venovať pozornosť aj vysoké školy. 

Súčasné poznanie o realizácii globálneho vzdelávania na vysokých školách nie je 
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dostatočné a na základe našich skúseností a realizovaných projektov v tejto oblasti sa 

domnievame, že ani praktická stránka jeho realizácie nie je rozvinutá. Zámerom 

predloženej monografie je prispieť k rozvoju poznania v tejto oblasti a poskytnúť 

obraz o stave globálneho vzdelávania na Slovensku v prostredí vysokých škôl z troch 

špecifických perspektív, ktoré odráža aj predložená monografia. 

 

V prvej časti približuje východiská filozofické, historické, pedagogické a súčasné 

východiská globálneho vzdelávania v medzinárodnom a národnom kontexte. Druhá 

kapitola je venovaná problematike globálneho vzdelávania vo vysokoškolskom 

prostredí na Slovensku. Prezentuje výsledky obsahovej analýzy projektov 

zameraných na globálne témy, ktoré boli realizované v prostredí slovenských 

vysokých škôl v rámci grantových schém VEGA, KEGA a APVV v období rokov 2014 až 

2018. Druhá časť je venovaná prezentácii výsledkov výskumu zameraného na 

vnímanie globálneho vzdelávania a jeho širších aspektov študentmi a študentkami 

vysokých škôl na Slovensku. V tejto časti vychádzame z výsledkov reprezentatívneho 

výskumu realizovaného v mesiacoch máj až jún 2019 medzi študentstvom vysokých 

škôl. V tretej časti publikácie poskytujeme výsledky výskumu venovaného 

expertnému odhadu získaného na základe metódy Delphi o budúcnosti globálneho 

vzdelávania na Slovensku. 

 

Monografia je určená odborníkom a odborníčkam v oblasti globálneho vzdelávania 

z akademickej sféry, ale aj neziskového sektora a je jedným z výstupov projektu 

Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického 

a nepedagogického zamerania. Projekt sa zameriava na podporu multidisciplinarity 

a inovatívnosti pri vnášaní globálneho rozvojového vzdelávania do širšieho 

vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania vrátane 

celoživotného vzdelávania učiteľov a učiteliek. Projekt má niekoľko cieľov, jedným 

z nich je podporiť inštitucionalizáciu globálneho vzdelávania vo vysokoškolskom 

prostredí. K tomuto cieľu má prispieť aj táto monografia. 

 

 

Autorky 
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1. VÝCHODISKÁ GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 

 

 

Globálne vzdelávanie vzniklo ako reakcia na fenomén globalizácie a potrebu 

informovania verejnosti o prepojenosti sveta. Snaží sa o priblíženie problematiky 

zložitých vzťahov prepojenosti spoločností, krajín, kultúr, histórie a ekonomík 

dnešného globalizovaného sveta. Ako uvádza Kosová (2013), v podmienkach 

globalizovanej spoločnosti a ohrozenosti hodnotového ľudského bytia je nevyhnutné 

neustále sa usilovať o výchovu autentickej osobnosti, ktorá si je vedomá vlastných 

alternatív, schopností, ale aj zlyhaní, svojich ideálov, ale aj potrieb iných a sveta, ktorá 

je schopná slobodne, ale pritom zodpovedne a mravne riadiť vlastný život, ktorá je 

zaujatá individuálnymi plánmi a súčasne angažovaná pre zlepšenie života 

v spoločnosti, svete. Inými slovami povedané, ak chceme pretvoriť spoločnosť (svet), 

nemôžeme začať premenou sveta. Je potrebné zmeniť individualitu – samého seba. 

Vzdelávanie zohráva významnú úlohu pri tejto zmene. Práve globálne vzdelávanie 

zdôrazňuje globálny kontext v učení sa, prostredníctvom ktorého dochádza 

k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, 

skupiny, komunity, spoločnosti, sveta. Poskytuje okrem nadobúdania vedomostí aj 

priestor na zmenu postojov samotných jednotlivcov a posilňuje uvedomenie si seba 

samého a vlastného poslania v spoločnosti a vo svete.  

 

V dokumentoch, publikáciách a štúdiách sa môžeme stretnúť s rozličnými pojmami 

a termínmi používanými pri začleňovaní globálnych súvislostí do vzdelávania, 

napríklad globálne vzdelávanie, rozvojové vzdelávanie, globálne rozvojové 

vzdelávanie, globálna výchova, humanitárne vzdelávanie, vzdelávanie pre trvalo 

udržateľný rozvoj a inými. Ako konštatujú Jančovič a Penfold (2017), názvoslovie 

používané v oblasti globálneho vzdelávania zodpovedá rozdielnosti nazerania na túto 

problematiku. Jednotlivé terény sa sčasti navzájom prekrývajú, ale zároveň majú aj 

odlišný význam. Anglosaská literatúra často používa pojmy: globálne vzdelávanie 

a rozvojové vzdelávanie ako synonymá (global education, development education). 

Nemecká odborná literatúra nerozlišuje medzi týmito dvoma pojmami, používa 

rovnako globálne vzdelávanie a rozvojové vzdelávanie (Globales Lernen, 

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit). V Českej republike sa spojili tieto dva 

termíny do jedného a najčastejšie sa používa slovné spojenie globálne rozvojové 

vzdelávanie. Na Slovensku je tiež zaužívaný termín globálne rozvojové vzdelávanie, aj 

keď odborníci v rezorte školstva používajú častejšie termín globálne vzdelávanie 

a odborníci z oblasti rozvojových politík pre rozvojové krajiny skôr inklinujú 

k termínu rozvojové vzdelávanie. Okrem toho sa uvažuje o vzdelávaní s globálnou 

dimenziou, humanitárnom vzdelávaní a pod. V tomto kontexte sa vo Veľkej Británii 
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hovorí o globálnej dimenzii, v Austrálii o globálnych perspektívach a Rakúsko 

presadzuje globálnu dimenziu o vzdelávaní (Kahátová a kol., 2010; Svitáčová, 2013). 

 

Krause (2011) identifikoval štyri rôzne čiastkové koncepcie globálneho vzdelávania: 

1. Rozvojové vzdelávanie (angl. Development Education) je termín používaný 

mnohými aktérmi, napríklad Európskou komisiou a CONCORDom. Pomenovanie 

má korene v komunite rozvojových aktérov, zameriava sa na vzťahy medzi 

globálnym Severom a Juhom, a usiluje sa o zlepšenie životnej situácie ľudí 

v krajinách globálneho Juhu. Podľa definície organizácie The Development 

Education Forum of CONCORD, ktorá združuje rôzne platformy mimovládnych 

organizácií z 33 krajín Európy, rozvojové vzdelávanie je aktívny proces učenia sa 

založený na solidarite, rovnosti, inklúzii a spolupráci. Umožňuje posun od 

základnej informovanosti o medzinárodných rozvojových prioritách cez 

porozumenie príčin a dôsledkov globálnych problémov až po osobnú 

angažovanosť a zodpovedné konanie. Posilňuje účasť všetkých občanov v boji 

proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Snaží sa ovplyvňovať smerovanie na 

národnej aj medzinárodnej úrovni tak, aby bolo spravodlivejšie a sociálnejšie, 

s rešpektovaním životného prostredia, ľudských práv a trvalo udržateľného 

rozvoja. 

2. Termín globálne vzdelávanie (angl. Global Education) sa stal populárnym najmä 

v ostatnom desaťročí. Používa ho napr. North-South Centre pri Rade Európy, 

Global Education Network Europe (GENE), Global Education Network (GLEN) 

a mnohé ďalšie organizácie, inštitúcie a autori. Názov globálne vzdelávanie 

upozorňuje na kontext globalizácie a zvyšujúcej sa vzájomnej previazanosti 

a závislosti v dnešnom stále komplexnejšom svete. Definícia vytvorená v rámci 

North South Centre Council of Europe (NSC) hovorí o viacerých dimenziách, ktoré 

pod globálne vzdelávanie patria: „Globálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré 

otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta a prebúdza potrebu 

prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých. 

Globálne vzdelávanie zahŕňa rozvojové vzdelávanie, vzdelávanie o ľudských 

právach, o udržateľnom rozvoji, o mieri a prevencii konfliktov, interkulturálne 

a multikulturálne vzdelávanie, smerujúce ku globálnym dimenziám vzdelávania 

k občianstvu.“ 

3. Tretí používaný termín je vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (angl. Education for 

Sustainable Development). Názov podporilo aj UNESCO v rámci Dekády OSN pre 

vzdelávanie pre udržateľný rozvoj v rokoch 2005 – 2015. Vzdelávanie pre 

udržateľný rozvoj sa zaoberá z veľkej časti rovnakými témami a podobnými 

metodickými prístupmi ako rozvojové alebo globálne vzdelávanie. Jeho zameranie 

je však o niečo viac smerované na environmentálne vzdelávanie a koncept 

častejšie podporujú aktéri z oblasti životného prostredia (napr. ministerstvo 

životného prostredia). (Krause, 2011). 

4. Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu (angl. Global Citizenship 

Education/Education for Global Citizenship), ako štvrtý termín, bolo v začiatkoch 
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populárne hlavne vo Veľkej Británii, ale stále viac sa rozširuje aj do iných krajín. 

Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu si kladie za cieľ posilniť schopnosť 

študentov prevziať aktívnu úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovať ich 

v tom, aby sa stali proaktívnymi prispievateľmi do mierovejšieho, 

tolerantnejšieho, inkluzívnejšieho a bezpečnejšieho sveta. V ostatných rokoch sa 

na európskej úrovni častejšie presadzuje termín vzdelávanie ku globálnemu 

občianstvu. Vychádza zo skôr popísaných vzdelávacích konceptov (zahŕňajúc aj 

ľudskoprávne vzdelávanie, angl. Human Rights Education), ktoré sa počas 

posledných desaťročí rozvinuli v krajinách západnej Európy. 

 

Turek (2008) z didaktického hľadiska definuje globálnu výchovu, nie globálne 

vzdelávanie. Ako uvádza, globálna výchova je veľmi mladou koncepciou vyučovacieho 

procesu, jej teoretické základy postavili D. E. Pike a G. Selby koncom osemdesiatych 

rokov 20. storočia. V roku 1992 založili na Pedagogickej fakulte Torontskej univerzity 

Medzinárodný ústav pre globálnu výchovu (IIGE), pričom jeho hlavnou úlohou je 

rozvoj globálnej výchovy v medzinárodnom meradle pomocou kurzov, tvorby 

učebných osnov, výskumu a podpory spolupráce. Zaťková (2013, s. 16) v tejto 

súvislosti uvádza: „V našom ponímaní chápeme globálnu výchovu ako zastrešujúci 

pojem vo význame edukácie v najširšom zmysle, spájajúci výchovu aj vzdelávanie, 

predstavujúci komplexný prístup vo vzdelávaní, modernú pedagogickú koncepciu, 

ktorá vychádza z určitých teoretických východísk, a dotýka sa všetkých prvkov 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Globálna výchova je filozofický rámec a praktický 

spôsob výchovy pre demokratickú a trvalo udržateľnú budúcnosť.“ 

 

Ako uvádza Suchožová (2013), využívajúc alternatívne a moderné nástroje 

vzdelávania a výchovy zamerané na rozvoj a podporu kritického myslenia rôznych 

cieľových skupín, sa globálne vzdelávanie stáva zastrešujúcim konceptom so širokým 

obsahom. Globálne vzdelávanie pracuje s ôsmimi základnými konceptmi, ktoré sa 

navzájom prelínajú: globálne občianstvo, globálna previazanosť, sociálna 

spravodlivosť, riešenie konfliktov, kultúrna rozmanitosť, hodnoty a postoje, ľudské 

práva a trvalo udržateľný rozvoj. V tejto publikácii budeme používať termín globálne 

vzdelávanie. 
 

Pri globálnom vzdelávaní nešlo zo začiatku o celistvý prúd, ale skôr o paralelné 

reakcie pedagógov, akademikov, aktivistov i politikov v najrôznejších krajinách, ktorí 

si začali uvedomovať potrebu reformovať vzdelávací systém, keďže doterajšia 

povinná výučba nepripravovala (a dovolíme si poznamenať, že, žiaľ, ani dnes 

nepripravuje dostatočne) jednotlivcov na život v súčasnom dynamicky sa meniacom 

svete. (Sobotová, 2012) 
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1.1. Historické a filozofické súvislosti globálneho 

vzdelávania 

 

Na sprostredkovanie globálnych tém je nevyhnutné venovať svoju pozornosť 

všetkým trom časovým rozmerom: minulosť – prítomnosť – budúcnosť. Vo vzťahu ku 

globálnym výzvam sa prirodzene zameriavame na to, aký sa problém v súčasnej dobe 

zdá, ale je potrebné vnímať aj jeho minulosť a preskúmať možnosti pre budúcnosť. 

V minulosti nachádzame korene, príčiny i doterajšie pokusy o riešenia. 

 

Globálne vzdelávanie vychádza z princípov, ktoré vymedzila Andreotti (2014). Tieto 

princípy nám pomáhajú pochopiť historické súvislosti a vzorce a dostať sa 

k „prameňu rieky“. Ide tieto princípy: ahistoricizmus, depolitizácia, hegemónia, 

paternalizmus, etnocentrizmus, spasiteľstvo, zjednodušovanie. 

 

Náhľady na globálne vzdelávanie sa menili s rozvojom spoločnosti a úrovňou 

poznania. Prvé impulzy nachádzame už v období, keď začal človek hľadať odpovede 

na otázky spojené so svetom a svojou existenciou v ňom. Odpovede na tieto otázky 

úzko súvisia s rozvojom filozofie v starovekom Grécku (7. st. pred n. l.), ale aj vo 

východných kultúrach – v Indii (15. stor. pred n. l.) a v Číne (8. st. pred n. l.) a v iných 

krajinách. Už v staroveku u Sokrata a Platóna evidujeme snahu o demokraciu ako 

všeobecný ideál či učenie sa v dialógu. Podporu učenia cez osobnú skúsenosť 

vyjadruje oveľa neskôr Komenský. A zabúdať nemôžeme ani na Rousseaua, ktorý 

hovorí: „V prirodzenom poriadku, v ktorom sú si všetci ľudia rovní, ich spoločným 

povolaním je byť človekom.“ Pri globálnom vzdelávaní teda nesmieme zabúdať na 

„ahistoricizmus“ (zabúdanie na historické dedičstvo a spoluúčasť). Na súčasné 

globálneho problémy sa nemôžeme pozerať bez toho, aby sme nenačrtli ich historické 

pozadie a naše prepojenie s daným problémom. Dôležité je v témach ponúknuť 

komplexnú historickú analýzu problematiky (napríklad pokiaľ nerozumieme histórii, 

či už kolonializmu, otroctvu, nespravodlivým obchodným podmienkam, ktoré 

pretrvávajú dodnes, a nevidíme, ako sme my v Európe zodpovední za konflikty 

a korupciu v Afrike, tak sme ahistorickí). (Andreotti, 2014) 

 

Ku skúmaniu historického vývoja globálneho vzdelávania možno pristupovať 

z rôznych aspektov. Môžeme ho skúmať z hľadiska filozofických ideí, náboženských 

učení i z hľadiska vývoja pedagogických teórií a koncepcií. Vo vzťahu k vedným 

odborom vidíme úzku nadväznosť najmä na etiku, filozofickú antropológiu, kultúrnu 

antropológiu, dejiny náboženstiev, kulturológiu, psychológiu a sociológiu. Všetky tieto 

aspekty sú vzájomne prepojené. Cieľom tejto podkapitoly nie je obsiahnuť všetky 

odbory, ale poskytnúť stručný prehľad historických a filozofických súvislostí 

globálneho vzdelávania a myslenia v európskej tradícii v období od antiky po 

modernu s prepojením na východiskové princípy a kľúčové témy globálneho 

vzdelávania. Historické súvislosti globálneho vzdelávania sledujeme 
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interdisciplinárne, v kontexte filozofického, kulturologického, náboženského, 

etického, spoločensko-politického vývoja, pričom sa zameriavame na kľúčové 

myšlienky, ktoré sú inšpiráciou aj pre dnešné uvažovanie a témach globálneho 

vzdelávania. 

 

 

Starovek – predsokratovská filozofia a počiatočné východiská globálnych tém 

 

Na prelome 7. a 6. storočia pred n. l. vznikajú prvé filozofické učenia. V doterajších 

skúmaniach počiatkov gréckej filozofie sa vykryštalizovali tri základné koncepcie 

vzniku filozofie, v ktorých zároveň nachádzame aj prvé historické východiská 

globálneho vzdelávania. Prvou koncepciou vzniku filozofie je mytogenná koncepcia, 

podľa ktorej filozofia vznikla prerastaním mytológie, jej racionalizáciou. Druhá 

koncepcia – gnozeogenná zasa akcentuje bezpodmienečnú a vo svojej podstate 

nevyhnutnú súvislosť zárodkov vedeckého poznania, predovšetkým matematického 

vedenia a filozofického poznania. Tretia koncepcia syntetizuje predchádzajúce 

stanoviská do jedného celku a je preto oprávnene nazvaná mytogenno-gnozeogenná 

koncepcia. (Leško – Mihina a kol., 1999) 

 

Prvotné podoby ľudského vnímania skutočnosti predstavujú mytologicko-

-náboženské formy. Pre grécku mytológiu na rozdiel od iných, napr. egyptskej, 

mezopotámskej, je zvlášť významné to, že neustrnula v nijakej rigidnej forme. Grécka 

mytológia obsahovala viaceré vrstvy, motívy či nesúrodé povery, ktoré vytvárali 

možnosť pre stále nové interpretácie sveta – prírody a človeka. (Leško – Mihina a kol., 

1999) V gréckej mytológii vystupuje Bohyňa Gaia, ktorá predstavuje živú matku Zem. 

Planéta Gaia je živý organizmus, všetky živočíchy, rastliny, minerály sú súčasťami 

planetárneho vedomia a spolupracujú pre spoločné vyššie dobro. (Kerényi, 1996) 

Moderná mytológia aj niektorí vedci operujú s tzv. teóriou Gaie, ktorá chápe planétu 

Zem a jej biosféru ako Gaiu, jediný ucelený superorganizmus regulujúci podmienky 

svojej vlastnej existencie. (Herec, 2019) Mýtický spôsob nazerania na svet vedie 

k tzv. paradigmatickej antropológii, podľa ktorej sa život človeka odohráva vo 

vzorových, neustále sa opakujúcich situáciách a modeloch konania. Príbeh, ktorý sa 

udial illo tempore, kedysi dávno, „v zlatom veku“, je vzorom, ideálom, ku ktorému sa 

človek usiluje priblížiť a svojím životom sa s ním stotožniť. Mýtus vyvoláva silný 

edukačný účinok, ktorý zasahuje celého človeka, orientuje jeho postoje, činy, 

hodnotové súdy a hodnotenia. (Kudláčová a kol., 2010) „Životnosť mýtického sveta 

pramenila z kontinuity neporušeného poriadku. Z obrazu človeka smrteľného, 

omylného a búrlivého vyplývala základná úloha výchovy – viesť túto zraniteľnú, 

a predsa statočnú bytosť k účasti na svete a živote. Mýtus znamenal prijať, vstúpiť 

a spoluhrať vo veľkej dráme života“ (Pelcová, 2000, s. 20). 

 

Grécka polis vznikla na rozmedzí dvoch historických epoch, v období prechodu od 

patriarchálneho občinového zriadenia k otrokárskemu zriadeniu. Mestské štáty ako 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mytológia_(veda)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Teória_Gaii&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biosféra
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svojrázne obchodné centrá sú prezentáciou otroctva v klasickej podobe. Grécko 

v tomto období predstavovalo „križovatku“ mnohých živých morských obchodných 

ciest a tým aj stretávanie sa s inými kultúrami. Grécka kultúra nevznikla len „sama od 

seba“, ale výrazne pod vplyvom kriticko-výberového osvojenia a prepracovania 

najhodnotnejších výsledkov kultúr starých civilizácií. Tomuto zvláštnemu fenoménu 

v dejinách ľudstva hovoríme zlom kultúrnych bariér. (Leško – Mihina a kol., 1999) 

 

Práve v tejto súvislosti môžeme konštatovať, že znalosti starších civilizácií mali vplyv 

na našu civilizáciu aj prostredníctvom predsokratovskej filozofie a osobností, 

napríklad: 

1. Milétska filozofia prvopočiatku (Táles, Anaximandros, Anaximenes) – prví grécki 

filozofi, ktorí chceli preskúmať a pochopiť svet, prírodu, človeka a život vôbec. 

2. Pytagorovská filozofia čísla (Pytagoras, Filolaos, Eurytos, Hiketas, Ekfantos) – 

pytagorická koncepcia sveta ako celku jednoty a harmónie bola založená na 

protikladoch obmedzeného a neobmedzeného. Podľa vyjadrenia Filolaa príroda bola 

spojená vo svete z neobmedzených i obmedzených vecí, a to tak celý svet, ako aj 

všetky jednotlivé veci v ňom. 

3. Herakleitova dialektická filozofia (Herakleitos) – prvopočiatok v zmysle učenia 

toho, čo je jednotné a všeobecné v neustálom procese vznikania a zanikania vecí, 

znamenal ukázať svet a prírodu ako jednotný usporiadaný celok, v ktorom sú 

nerozlučne spojené počiatok (jediné, nerozdeliteľné) a rozmanitosť vecí (mnohé, 

rozmanité). Známy je výrok: „Do tej istej rieky nemožno dvakrát vstúpiť.“ Po prvýkrát 

v dejinách sa pokúsil vyjadriť protirečivú povahu vecí a poznania, a tým zároveň 

demonštrovať jednotu dialektiky sveta a dialektiky poznania. 

4. Metafyzická filozofia bytia eleatov (Xenofan, Parmenidas, Zenón) – jej predmetom 

je hlboká vnútorná podstata sveta, ktorá je ťažko vyjadriteľná, skúma otázky 

nesmrteľnosti, pravdy, Boha. 

5. Filozofia gréckych pluralistov (Anaxagoras, Empedokles) – Empedokles je prvým 

pluralistom na javisku starogréckej filozofie. Spísal dielo „O prírode“. Eleátske 

myslenie priamo konfrontovalo rozumové poznanie so zmyslovým, ktoré bolo 

považované za klamlivé, zatiaľ čo Herakleitos videl aj v meniacom sa svete logický, 

racionálny princíp – logos. 

6. Filozofia sofistov (Protagoras, Gorgias, Prodikos, Kritias) – mali hlboký a zásadný 

vplyv na klasickú starogrécku filozofiu, ako aj na vývoj európskej kultúry. Boli 

potulnými učiteľmi predovšetkým filozofie a rétoriky. Práve jeden z hlavných 

protagonistov sofistickej filozofie Protagoras šíril názor, že len na človeku záleží, 

čomu bude veriť – že človek je mierou všetkého. Je totiž možné podľa neho spoľahlivo 

dokázať tak jeden názor, ako aj jeho opak. Všetka reč a ľudské poznanie sú 

relatívnymi entitami. (Leško – Mihina a kol., 1999) Sofisti, hoci často kritizovaní za 

svoj relativizmus, majú veľkú zásluhu v tom, že pripravili pôdu pre vrcholných 

predstaviteľov klasickej filozofie a ako prví upriamili pozornosť na človeka. Celkovo 

tiež ako prví podrobili racionálnej kritike myslenie a rečové vyjadrovacie prostriedky 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eleatská_škola
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozum
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zmyslový_orgán
https://sk.wikipedia.org/wiki/Herakleitos
https://sk.wikipedia.org/wiki/Logika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Logos
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Človek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Reč
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poznanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Relativizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Človek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myslenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Reč
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a etické normy. Podľa nich nejestvuje nič absolútne dané (tobôž nie akési náboženské 

pravdy). (Kiczko – Marcelli – Waldschütz – Zigo, 1996) 

 

 

Východiská globálnych tém v klasickej gréckej filozofii 

 

Sokratova filozofia človeka (469 – 399 pred n. l.) sa začína utvárať ako starostlivosť 

o dušu. (Patočka, 1992) Sokrates svoje názory prezentoval vlastným spôsobom 

života, prostredníctvom ktorého vstupoval do diskusií. Známy je jeho výrok: „Viem, že 

nič neviem.“ Tento svoj spôsob filozofovania nazval maieutikou, čo znamená umenie 

pôrodnej babice. Tým naznačuje, že pomáha ľuďom pri sebapoznávaní, pretože tak 

ako babica pomáha privádzať na svet nový život, Sokrates pomáha často 

prostredníctvom irónie človeku zbaviť sa falošného sebavedomia a nájsť skutočné 

pravdy. Tým sa aj líši od sofistov, ktorí skončili svoje úsilie pri spochybnení existencie 

objektívneho poznania – Sokrates totiž verí v spoznanie pravdy o svojej ľudskej duši. 

(Leško – Mihina a kol., 1999) Metóda sokratovského rozhovoru sa stala základom 

kritického myslenia, ktoré využívame v súčasnosti ako koncept prístupu k témam 

globálneho vzdelávania. Sokratova metóda (Sokratova dialektika, Sokratov rozhovor) 

sa zakladala na irónii (zosmiešňovanie chvastúňov, dovedenie ich k sebakritike, 

príprava žiakov na hľadanie toho, čo ešte nevedia) a na dialektike (kladenie otázok, 

analýza odpovedí ďalšími otázkami a privedenie žiakov k tomu, že museli uznať 

nesprávnosť dovtedajších svojich tvrdení). Vedomosť má podľa Sokrata mravnú 

dimenziu, pretože je spojená s dobrom. Kto pácha zlo, je vlastne nevedomý –koná zo 

svojej nevedomosti, a teda vlastne nedobrovoľne. Pri hľadaní dobra pomáha človeku 

daimonion – akýsi vnútorný hlas rozumu božského pôvodu. Sokratovo učenie sa 

práve týmto odlišuje od sofistického relativizmu, pretože je presvedčený, že vo sfére 

morálky jestvujú určité hodnoty, ktoré by mal človek pri sebapoznávaní odhaliť 

a riadiť sa nimi. (Dragúň – Dříza, 1998) Sokrates cieľ svojej filozofie vidí výrazne 

prakticky orientovaný. Nie je ním nič iné, než vysvetlenie toho, čo je mravnosť, 

vysvetlenie, pomocou čoho sa ľudia môžu stať mravnými. Sokratova filozofia takto 

vytýčený cieľ pri skúmaní mravnosti pochopila nie z nábožensko-mytologickej 

pozície, ale z pozície prirodzeného ľudského presvedčenia o tom, že mravnosť nie je 

špecifickou výsadou božstiev, ale výlučne ľudskou, ktorej sa treba učiť. Podľa neho 

mravné konanie človeka musí začínať hľadaním každého v sebe samom a realizáciou 

cez seba samého. Sokratovi nešlo o hľadanie nadkozmických absolútnych mravných 

noriem, ale o hľadanie takých mravných vzťahov, ktoré vyrastajú z prirodzenosti 

ľudského bytia a sú založené aj zdôvodnené rozmerom všeľudskej kvality myslenia, 

dobra a krásy. (Leško – Mihina a kol., 1999) 

 

Platón (427–347 pred n. l.) – Sokratov žiak, spolu so svojím žiakom Aristotelom 

patria medzi najvýznamnejších gréckych filozofov. Najväčší vplyv v ďalšom období 

mala jeho teória ideí a filozofia štátu. Platón založil 387/5 pred n. l. svoju filozofickú 

školu zvanú Akadémia. Politické a právne názory Platóna sú vyjadrené najmä 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Morálka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dobro
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Daimonion
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozum
https://sk.wikipedia.org/wiki/Boh
https://sk.wikipedia.org/wiki/Relativizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Morálka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hodnota


 

13 

 

v dielach Ústava, Zákony a Štát v systematickej podobe. Tak ako človek má dušu a telo, 

tak ako ľudská duša má rôzne zložky, tak aj svet sa skladá z tela svetového a duše 

svetovej. Tak ako je najvyššou cnosťou človeka spravodlivosť, je aj zložkou svetového 

poriadku, ktorému podlieha príroda i ľudstvo. Spravodlivosťou vesmíru je vesmírny 

poriadok. Spravodlivosťou štátu je ústava. Platón tvrdil, že podstata dokonalého štátu 

je založená na myšlienke, že štát je natoľko dobrý, nakoľko má dobrú vládu. Jeho 

hlavným problémom bolo stanoviť kritériá dobrej vlády a určiť, ako sa majú 

vládcovia vychovávať. (Krsková, 2003) 

 

V 5. storočí pred naším letopočtom nastáva zlatý vek aténskej demokracie, k účasti na 

vláde boli pripustení slobodní občania. Aj v tomto období v Aténach, ale aj v iných 

polis demokracia fungovala v neustálych zápasoch s oligarchickými stranami. 

(Kulašik, 2003) Najvýznamnejší filozofi, ktorí demokraciu zavrhovali, boli Platón 

a Xenofón. Filozofi, ktorí ju energicky kritizovali, boli Isokrates a Aristoteles. Cieľom 

výchovy a vzdelávania je podľa Platóna príprava dobrých a morálnych občanov, ktorí 

budú zodpovedne a úspešne plniť svoje občianske a sociálne úlohy. Ako sme 

spomínali, Platónov postoj k demokracii bol nepriateľský. Nepriateľskosť je 

dôsledkom dvoch hlavných rovín. Na jednej strane je demokracia jednou z foriem 

deformácie Platónovej ideálnej obce, no na strane druhej riadenie demokratického 

štátu je takmer bez výnimky v rukách leňochov a márnotratníkov. (Platón, 1990) 

Platón považuje za odpudivé a hrozné to, že v nej vládne sloboda a rovnosť. 

Demokracia zavádza rovnosť tam, kde žiadne rovnosti nie sú, a tak ničí prirodzený 

stav veci. Platónova stavba je zakotvená v hierarchickom postavení, ktoré musí platiť 

aj pre ľudí. Demokracia je defekt a znamená zánik všetkých základných hodnôt 

občianskej spoločnosti. (Krsková, 1997) Poslednou formou vlády, ktorú Platón 

kritizoval, bola tyrania. Považoval ju za najhoršiu formu vlády, ktorá vznikla 

prevratom z demokracie. Sloboda bola v demokratickom štáte to najkrajšie a jedine 

taký štát je dôstojným domovom človeka od prírody slobodného. Pre Platóna je štát 

mravnou osobnosťou rovnako ako človek. Jeho ústava musí mať charakter a štýl. 

Napríklad demokratická ústava obsahuje v sebe prvky všetkých ústav, je ako rúcho 

vyzdobené všetkými farbami, a preto sa jasným hlasom neprihovára ani ľuďom, ani 

bohom. Štát, ktorý takú ústavu má, nežije a neprekvitá. (Krsková, 2003) 

 

Demokracia je dnes často vnímaná v kontexte politického výsledku západnej 

demokracie, je potrebné si však uvedomiť, že korene siahajú až k Platónovi 

a Aristotelovi. Mnoho inšpirácií poskytlo aj myslenie v antickom Ríme. Nadväzovalo 

na klasické grécke myslenie. Kým Gréci venovali svoju pozornosť skôr filozofii 

a umeniu, výchova a vzdelávanie bolo zamerané na dobro a krásu. Rimania rozvíjali 

praktické disciplíny ako rečníctvo a právo (osobnosti ako Seneca, Epiktétos, Marcus 

Aurelius či Cicero a Quintiliánus). V súčasnosti je najrozšírenejším typom politického 

zriadenia demokracia, ale stretávame sa aj s nedemokratickými režimami. Medzi 

témy globálneho vzdelávania nesporne patrí aj problematika demokracie 

a občianskej zodpovednosti. Dnes má demokracia v modernej spoločnosti dve 
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dimenzie, a to kultúrnu a funkčnú. Kultúrna dimenzia spočíva v nástrojoch ochrany 

jednotlivca, jeho ľudských práv v spoločenských nástrojoch kontroly moci. Druhá – 

funkčná dimenzia znamená vytvorenie mocenského systému umožňujúceho 

spoločenskú inštitucionalizáciu vznikajúcich protirečení, ich konflikt a riešenie 

umožňujúce ďalší dynamický vývoj. (Krsková, 1991) Demokracia je často definovaná 

ako „vláda ľudu“. Na začiatku 21. storočia však existujú celkom opodstatnené obavy 

o súčasný stav a budúcnosť demokracie. Väčšina z nich vyplýva z výrazného poklesu 

volebnej účasti, ktorý naznačuje nedostatok záujmu a angažovanosti zo strany 

občanov. Tým sa narúša demokratický proces v mnohých ohľadoch jeho doterajšieho 

ponímania a fungovania. Táto „kríza demokracie“ sa stáva novodobým problémom 

ľudstva. Väčšina súčasných diskusií týkajúcich sa občianskej spoločnosti sa zameriava 

na otázky narastajúcej občianskej angažovanosti a participácie (najmä zo strany 

občianskych združení a neziskových organizácií) v procesoch demokratickej 

spoločnosti. S rastúcim uvedomením si skutočnosti, že pravidelné občianske voľby 

a samotný volebný systém sú nedostatočné pre adekvátne fungovanie demokracie, či 

už z pohľadu volených „zástupcov ľudu“ a ich prístupu k zodpovednosti počas 

zvoleného obdobia, alebo z rastúceho pocitu bezmocnosti medzi bežnými občanmi. 

Okrem toho samotné volebné zvyky spôsobujú u obyvateľstva určitý stupeň politickej 

apatie, čo vážne narúša efektívne fungovanie demokracie. 

(https://www.mvro.sk/old/sk/globalne-vzdelavanie/temy-gv?showall=&start=6, 

2019) Mnohí ľudia vidia v demokracii prostriedok na vyriešenie všetkých problémov 

a konfliktov a stotožňujú ju so spravodlivosťou, rovnosťou a toleranciou. (Gbúrová – 

Dudinská, 2006)  

 

V období starovekého Grécka je potrebné spomenúť aj gréckych filozofov stoikov 

(Zenón z Kitia, Kleanthés, Chrisippos). Vypracovali systém, ktorého hlavnou témou 

bol vzťah medzi logos (rozumom) a fysis (prírodou, prirodzenosťou). Súčasťou tohto 

systému boli ontologické, kozmologické, logické i gramatické teórie, no osobitnú 

pozornosť si zasluhuje ich psychologické a etické učenie. Človek má vrodené pudy 

a afekty, nad ktorými postupne (výchovou) preberá vládu rozum. Ľudská 

prirodzenosť je zariadená tak, že sa vyvíja z čohosi nerozumového a akoby 

zvieracieho do štruktúry, ktorá je úplne riadená rozumom (Long, 2003, s. 214). Na 

tomto základe vyrastá stoická etika: ľudská prirodzenosť v sebe obsahuje akési „pudy 

k cnosti“, „semená poznania“, ktoré robia z človeka bytosť zodpovednú za okolie, 

najmä však za vlastné správanie vo vzťahu k svetu. Najväčšie dobro pre človeka je 

konať v súlade s prírodou. Dospievanie k „stoickému pokoju“, teda k rozumovému 

zladeniu vnútornej slobody s nevyhnutnosťami prírody, je možné len 

prostredníctvom výchovy zameranej na asketické nepripúšťanie vášní a na rozumovú 

koherenciu s prirodzenými určeniami človeka. Stoická antropológia našla ústretové 

prijatie nielen v rímskej spoločnosti (v ktorej sa stala „domácou“ filozofiou), ale mala 

silný vplyv aj na formovanie kresťanskej morálky. 

 

 

https://www.mvro.sk/old/sk/globalne-vzdelavanie/temy-gv?showall=&start=6
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Globálne témy vo filozofických a náboženských východiskách v stredoveku  

 

V Európe bolo náboženským pozadím stredovekej filozofie kresťanstvo (rímsky 

katolicizmus a byzantské pravoslávie), v Prednej Ázii a v arabských krajinách islam. 

Stredné obdobie rozpracúva problémy, ktoré priniesla staroveká filozofia, často so 

zreteľnou tendenciou k dogmatizácii – v Európe vrcholná scholastika, v Indii védánta, 

v Čine novokonfuciánstvo. (Leško – Mihina, 1999) 

 

Zmeny v myslení v európskom priestore prináša najmä nový fenomén kresťanstvo. 

Toto náboženstvo nesie so sebou aj nový obraz človeka – odpúšťanie a lásku 

k blížnemu, ktorý antika nepoznala. Takéto ponímanie napĺňalo ľudí nádejou na 

spravodlivejší poriadok. Kresťanstvo, ktoré vzniklo na Blízkom východe, sa odvíja od 

života a pôsobenia Ježiša z Nazaretu, ktorý bol v Jeruzaleme ukrižovaný za vlády 

cisára Tibéria a prefekta Pontia Pilata v Judei. Ráta sa, že sa tak stalo v roku 30 v ére, 

ktorú stredovek začal nazývať kresťanskou. Biblické (hlavne starozákonné) chápanie 

človeka má svoj pôvod v knihe Genezis, ktorá predstavuje človeka ako bytosť 

stvorenú na obraz Boha – ako imago Dei (Gn 1, 27). Podľa Kudláčovej (2003, s. 62) 

judaizmus i kresťanstvo „vymedzuje človeka vo vzťahu k Bohu“. Príbeh o Adamovi 

a Eve (Gn 1,26-3,24) je podľa Kudláčovej (2003) príbehom samotnej ľudskej 

existencie, poukazuje na boj dobra a zla, ktorý sa odohráva v každom jedincovi, 

spoločnosti, dejinách. Údelom človeka nie je rozhodovať o dobre a zle, lebo tie sú 

dané Božím poriadkom, ktorý je sám osebe „dobrý“. Úlohou človeka je svet 

spoznávať, starať sa oň, kultivovať ho a v závere svojej časovej existencie prekročiť 

do dimenzie večnosti. Stvorenstvo je síce „dobré“, ontologicky hodnotné, no nie je 

dokonalé, je kontingentné a človeku umožňuje uplatňovať jeho racionalitu a slobodu 

v konečnom prostredí sveta tak, aby ho zhodnotil a napokon transcendoval.  

 

Boh Biblie, na rozdiel od bohov gréckeho či rímskeho panteónu, je bohom osobným, 

milujúcim a odpúšťajúcim. Starozákonný človek sa riadil zmluvou (beríth) s Bohom, 

ktorá ho zaväzovala dodržiavať predpísaný étos a sľubovala mu spásu. Už od čias 

Mojžiša (asi 1500 pred n. l.) mali Židia svoj vlastný etický systém v podobe 

náboženských a mravných prikázaní – Dekalóg (desať slov), ktorý bol základnou 

normou pre vzťah človeka k Bohu a iným ľuďom. Výchova v tomto systéme mala 

významné miesto, akcent sa kládol najmä na dva prvky: gramotnosť a mravnú 

výchovu. (Kudláčková, 2010) 

 

Nový zákon naplno rozvíja tému človeka ako imago Dei: dokonalým obrazom Boha je 

Kristus prostredníctvom svojho synovského vzťahu, čo znamená, že človek sa stáva 

obrazom Boha prostredníctvom Ježiša Krista – podobnosť človeka Bohu v Novom 

zákone znamená podobnosť Kristovi. (Kudláčová, 2003)  

 

Nová náboženská skupina (kresťania) bola od začiatku prenasledovaná – antipatie 

voči nim prichádzali od Židov aj pohanov. Židia kresťanov považovali za nebezpečnú 
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sektu, ktorá ľudí odvádza od zachovávania Mojžišovho zákona a od poslušnosti. 

Apoštoli boli väznení, vypočúvaní, bolo im zakázané hlásiť Ježišovu náuku a boli 

odsúdení na smrť. Počiatočné nepochopenie kresťanstva viedlo k tomu, že spočiatku 

ho mnohí vnímali ako ateizmus a príčinu každého zla. V počiatočnej atmosfére 

„nepriateľstva“ voči novému náboženstvu hocikto mohol kedykoľvek obviniť svojho 

suseda z toho, že je kresťan, a vládne inštitúcie ho museli odsúdiť. Situácia sa 

radikálne zmenila až za vlády Konštantína Veľkého, ktorý v roku 313 vydal 

tzv. Milánsky edikt, ktorý mal tolerančno-reštitučný charakter. Edikt garantoval 

slobodu všetkým náboženstvám v Rímskej ríši. Cirkev vďaka sympatii zo strany 

cisára Konštantína získala veľa výhod, ale pohanské náboženstvo bolo tolerované a za 

vlády Konštantína nedošlo k žiadnemu výraznému ohraničeniu jeho práv. (Bokorova, 

2013) 

Je zrejmé, že Milánsky edikt bol východiskovým dokumentom, ktorý v histórii zohral 

dôležitú úlohu. Naprieč históriou však pozorujeme, že náboženstvá prichádzali 

neustále do konfrontácie. Korene nenávisti, extrémizmu a xenofóbie je potrebné 

hľadať v čase, keď si človek začal uvedomovať, že je človekom a má vlastnú 

náboženskú či kultúrnu identitu. V súčasnosti sme tiež konfrontovaní s tým, do akej 

miery sú jednotlivé skupiny (náboženské alebo kultúrne) schopné tolerovať samé 

seba navzájom. Do akej miery chránia jedinečnosť svojej identity? Avšak ďalším 

elementom v tejto súvislosti je aj skutočnosť, že náboženská identita podobne ako 

kultúrna identita môže byť vnímaná rôzne. Niekto potrebuje byť zakotvený v jednom 

spoločenstve, niekto žije v situácii, keď vníma svoju príslušnosť k rôznym skupinám.  

Adler definuje kultúrnu identitu ako fundamentálny symbol ľudskej existencie. Je 

rovnako elementárnym symbolom seba samého, pretože obsahuje hodnoty, postoje, 

názory na svet a vieru. Ide o fúziu kultúry a osobnosti. Pripúšťa, že centrom či jadrom 

kultúrnej identity je obraz seba a kultúry prepletený v celkovom chápaní reality 

človeka. Obrazom je mozaika prijatých pravidiel, noriem, úloh, funkcií ako 

mechanizmov pre personálne a interpersonálne vzťahy. (Huntington, 1997) Alder 

predpovedal zrážku medzi kultúrami a civilizáciami, ako aj dôležitosť kultúrnej 

identity národa, ktorú ohrozujú globalizácia a modernizácia. Delenie sveta považuje 

za novodobé zoskupovanie krajín nie podľa kritérií ekonomických či politických, ale 

vo vzťahu ku kultúre a civilizácii. Civilizáciu chápe ako kultúrnu entitu – najvyššiu 

formu kultúrneho zoskupenia/identifikácie ľudí a ako najvšeobecnejší stupeň 

kultúrnej identity, ktorá je definovaná spoločnými objektívnymi elementmi (jazyk, 

história, náboženstvo, zvyky, tradície a inštitúcie) a subjektívnymi elementmi (pocit 

spolustotožnenia tzv. self-identification). Podľa Huntingtona však v budúcnosti 

nebude existovať univerzálna civilizácia, ale multikultúrny svet. Všetky civilizácie by 

mali nájsť spôsob kooperácie a koexistencie svojich kultúr v rámci pluralitného sveta. 

(Huntington, 1997)  

 

Aj vo vzťahu ku kresťanstvu v stredoveku môžeme konštatovať, že sa stalo pre 

mnohé svoje postoje atraktívne (napr. zdôrazňovalo ľudský element – že Boh sa stará 

o každého človeka, ochraňuje ho, Ježiš vo svojom učení hovoril o odpustení, láske 
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a ľudskosti). Začal proces postupného preferovania kresťanstva a Konštantínov edikt 

priniesol podporu kresťanstva zo strany cisárov, čo tento proces ešte urýchlilo.  

 

V rokoch 354 – 430 n. l. pôsobil predstaviteľ patristiky Aurelius Augustínus (kňaz 

a biskup), ktorého učenie spočíva v radikálnom obrate k vnútornému svetu človeka, 

k subjektívnemu svetu človeka ako náboženskej bytosti. Podobne ako Sokrates sa 

odvracia od prírody a kozmu a zaujíma sa o ľudské vnútro: Noli foras ire, in te redi, in 

interiore homine habitat veritas (Nechoď von, do seba sa vráť, vo vnútri človeka 

pravda prebýva.). Základom ľudskej bytosti je ľudská vôľa, ktorá riadi aj myslenie 

a uvádza do pohybu všetky ostatné duševné sily. Zdrojom všetkých vecí je Boh 

a Božia prozreteľnosť určuje v rozhodujúcej miere chod vecí. Zmysel dejín spočíva 

v zápase dobra a zla, v boji Božej obce (civitas Dei, je založená symbolicky Ábelom) 

a obce pozemskej (svetského štátu, civitas terrena, založenej Ábelovým vrahom 

Kainom), ktorý skončí víťazstvom kráľovstva Božieho. Augustinus vidí príslušníkov 

Božej obce aj mimo cirkvi, takže výťažky antickej kultúry sa môžu zachovať aj 

v kresťanskom svete. (Piaček, 2017) 

 

Prelomovým obdobím stredovekej kultúry a vzdelanosti bola tzv. karolovská 

renesancia (podľa cisára Karola Veľkého (768 – 814)), ktorou sa začala éra škôl – 

scholastika. Nadväzujúc na skúsenosti benediktínskych a neskorších cisterciánskych 

kláštorných škôl vzniká katedrálna Chartreská škola (9. – 12. stor.) a opátska 

Svätoviktorská škola (12. stor.), ktoré sa stali centrom scholastickej vedy. Až počas 

vrcholnej scholastiky (12. – 14. stor.) sa v Európe zakladajú prvé univerzity (na území 

Talianska, Francúzska a Anglicka: Salerno, Bologna v roku 1119, Paríž 1150, Modena 

1175, Vicenza 1204, Cambridge 1209, Padova 1222, Oxford 1249 a i.). Universitas 

magistrorum et scholarium predstavovala vrchol inštitucionálneho vzdelávania a svoj 

eminentný status si zachováva až dodnes. Počas tohto obdobia sa v akademickej 

edukácii vyznamenalo niekoľko osobností (napr. Peter Abélard, Peter Lombardský, 

Bonaventura z Bagnoregia, Albert Veľký), no bezpochyby najvýznamnejším z nich bol 

Tomáš Akvinský (1225 – 1274). (Kudláčová, 2010) 

 

Ťažiskom úsilia Tomáša Akvinského bolo hľadanie harmónie medzi vierou 

a rozumom, kde rozum je schopný racionálne dokázať existenciu Boha a vyvrátiť 

námietky proti pravdám viery. Jeho osoba je v dejinách ľudského myslenia úplnou 

výnimkou – je to jediný génius vo filozofii, ktorý nechcel vytvoriť vlastný systém, ale 

všetky sily svojho umu venoval spracovaniu pozitívnych výsledkov celého 

pohanského a kresťanského myslenia, ktoré bolo pred ním. (Bocheński, 1991) Podľa 

Akvinského medzi vedou a vierou je harmónia: hoci veda a viera hlásajú zdanlivo 

rôzne názory, nemôžu si protirečiť, pretože ich spoločným menovateľom je tvorca 

všetkého – Boh, a rozum a viera sú len dvoma formami uchopenia toho istého. Pravda, 

duša, poznanie je posledným cieľom univerza, harmonického celku, v ktorom má 

všetko zmysel. Poznanie tejto pravdy je napokon aj zmyslom múdrosti. (Piaček, 2017) 

Elementárnou úlohou výchovy podľa Tomáša Akvinského je podporovať dynamický 
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rozvoj človeka, ktorým človek dotvára seba samého v ľudskosti. Ľudskosť často 

ponímame ako internú ľudskú podstatu, prepojenú s duchovnom, citlivosťou 

a morálnym správaním sa jednotlivcov. Takto chápaný aspekt ľudskosti by mal byť 

dominantou vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Aj keď ľudskosť samotnú 

nepovažujeme za tému globálneho vzdelávania, úzko súvisí s témami globalizácie 

a vzájomnej prepojenosti, rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou, 

multikulturalizmom, ľudskými právami, ale aj s témou životného prostredia.  

 

Tomizmus (učenie Tomáša Akvinského) nemal dlhé trvanie. Už v závere scholastiky 

sa objavovali veľmi silné črty senzibility na niektoré témy (napr. princíp individuality 

J. Dunsa Scota, pansemiotika W. Ockhama, koncepcia Deus Absconditus a človeka 

mikrokozmu M. Kuzánskeho), ktoré predznamenali príchod novej kultúrnej 

paradigmy v Európe, začínajúcej sa renesanciou a jej intelektuálnym obsahom – 

humanizmom. (Kudláčová a kol., 2010) Približne v polovici 14. storočia nastali 

prudké zmeny, ktoré postupne zasiahli takmer celú Európu. Zásadným spôsobom 

narušili stredoveký spoločenský systém i vtedajší obraz sveta. Stredovek vstúpil do 

záverečnej fázy svojej existencie.  

 

 

Globálne súvislosti v novoveku  

 

Novovek je obdobie prevratných zmien spoločenského, kultúrneho, ekonomického 

charakteru. Ide o prechod spoločnosti od stredovekého modelu poľnohospodárskej 

výroby k ekonomickým modelom kapitalizmu (hlavne v Anglicku a Francúzsku), 

rozvoj osobnej slobody a slobodnej spoločnosti (vznik parlamentarizmu, ústavnosti). 

S tým súvisí výrazný ekonomický rast, zvyšovanie životnej úrovne, úrovne vzdelania 

a kultúry. Uplatňuje sa technologický pokrok v súvislosti s rozvojom vied, rozvoj 

racionalizmu. Európske veľmoci vytvorili celosvetové koloniálne ríše. 

 

Počiatok novoveku je možné vymedziť obdobím renesancie, počiatkom humanizmu 

a procesom reformácie, vznikom a rozvojom kolonializmu. Obdobie humanizmu 

a renesancie je typické tým, že človek sa stáva takmer jediným predmetom záujmu – 

ľudská dôstojnosť je v centre pozornosti. Podľa Hrehovej (1998) etickým ideálom 

humanizmu je dokonalý človek s duchovnými hodnotami. Humanisti sa usilovali 

o akúsi syntézu ľudských aj kresťanských hodnôt. Na rozdiel od scholastickej etiky, 

v ktorej všetko smerovalo k Bohu, v humanistickej etike je v centre človek slobodný 

od náboženstva. Cieľom filozofických učení 15. a 16. storočia v rámci európskej 

filozofie bola emancipácia človeka cestou návratu k prirodzenosti, a síce 

k prirodzenému životu (k prírode), k prírodnému spoločenskému zriadeniu, 

k prirodzenému právu a k prirodzenému náboženstvu. (Piaček, 2017) Ako uvádza 

Floss (1987), renesancia sa začala obdivom k prírode, ktorú stredovek skryl. Ale keď 

ju odhalila svojím novým videním, roznietila sa v nej túžba zmocniť sa jej. Zmocniť sa 
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jej umením, vedením, technickými vynálezmi. Renesancia začína zrodením videnia 

a vrcholí zrodením kreativity.  

 

Úsilie o návrat ku koreňom kresťanskej múdrosti sa prejavilo aj vo výrazných 

náboženských hnutiach, ktorých cieľom bola obnova pôvodných dôvodov viery. 

Erazmus Rotterdamský (1466 – 1536) v mnohých aspektoch svojho myslenia 

anticipoval neskoršie vystúpenie Martina Luthera. Jeho provokačné dielo Chvála 

bláznovstva (1509) patrí k literárnym šperkom filozoficko-náboženskej renesancie. 

Scholastikom vyčítal strnulosť a „neznalosť samých seba“, vyzývajúc k návratu 

k základným kresťanským cnostiam – úprimnej viere, pravej láske a odvážnej nádeji. 

(Kudláčová a kol., 2010) 

 

V Európe sa v tomto období datujú opakujúce sa hladomory a epidémie rôznych 

chorôb. Pre časté spoločenské nepokoje sa eviduje i spomalenie hospodárskeho 

vývoja. Ale na druhej strane s rozvojom námornej dopravy začal rozkvet 

medzinárodného obchodu a expanzia európskych krajín do ostatných častí sveta, 

a tým aj vytváranie rozsiahlych koloniálnych ríš. Zlomové 15. storočie so svojimi 

významnými historickými udalosťami (pád Konštantínopolu v roku 1453, ukončenie 

storočnej vojny v roku 1453, upálenie Jána Husa roku 1415 a povstanie táboritov 

v Čechách, Vojna ruží v rokoch 1455 – 1471, objavenie Ameriky v roku 1492, Mikuláš 

Koperník (1473 – 1543) hlásal heliocentrizmus a Ján Jessenius (1566 – 1621) vykonal 

prvú verejnú pitvu človeka) symbolicky vymedzilo novú éru – novovek. 

 

Obdobie budovania nových kolónií po objavení Ameriky Krištofom Kolumbom v roku 

1492 je úzko späté s témami, ktoré dnes rieši globálne vzdelávanie, a so základnými 

princípmi globálneho vzdelávania: ahistoricizmom a entocentizmom. Pohľad 

kolonizáciu je totiž v našom priestory spojený skôr s tým, aké mala devízy pre 

európsky kontinent, nie s tým, aké mala negatívne vplyvy na domáce obyvateľstvo. 

S kolonizáciou úzko súvisí aj etnocentrizmus (prezentácia jedného názoru ako jedinej 

morálnej voľby). Je to neschopnosť počuť veci odlišné od toho, v čo veríme. Je to 

nielen neschopnosť pýtať sa na iné perspektívy, ale aj neschopnosť počuť iné 

perspektívy. (Andreotti, 2014)  

 

Za kľúčové pre dnešný rozvoj globálneho vzdelávania považujeme myšlienky 

osvietenstva. Osvietenstvo (16. – 18. storočie) zafixovalo európsky obraz človeka ako 

dôstojnej a svojbytnej bytosti, ktorá existuje a koná v dimenzii slobody, rovnosti 

a solidarity. Základnými osvietenskými faktormi identity Európy sú idey právneho 

štátu, vybudovaného na racionálnom základe a so zreteľom na morálne svedomie. 

(Kudláčová a kol., 2010) 

 

Nám blízky humanista a osvietenec Ján Amos Komenský (1592 – 1670) postavil svoju 

pedagogickú a následne i didaktickú koncepciu na pevných filozoficko-teologických 

základoch. Komenský nazýva svoju filozofiu života pansofia – všemúdrosť, 
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univerzálne poznanie alebo vedomosti o skutočnej celostnosti bytia. Komenskému ide 

o vzťah celého človeka k celku sveta. Myslenie a skúsenosť sa dialogicky dopĺňajú, 

všetko sa otvára prírode, Bohu a človeku. Komenský varuje ľudí pred nadmernou 

suverenitou ľudských súdov a nabáda k pokornému hľadaniu pravdy. Každé 

poznanie, ktoré slúži iba na posilňovanie moci, považuje za nepatričné. Komenskému 

nešlo len o dosahovanie poznania, ale o to, aby prostredníctvom poznania priviedol 

ľudstvo bližšie k Bohu. Tvrdil, že napokon je potrebné iba jedno – vnútorné 

náboženstvo, ktoré vedie k jednote všetkého a všetkých. Všetky procesy a veci 

v ľudskom živote tvoria jednotu, pôsobia na seba a vzájomne sa buď podporujú, alebo 

si odporujú, buď spolupracujú s Božím plánom, alebo pracujú proti plánu záchrany 

sveta a ľudstva. Výchovu chápe ako „vyvádzanie z temnoty“ cestou svetla. 

(Kudláčková, 2010) 

 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) sa významne dotkol antropológie a pedagogiky. 

Teóriu človeka postavil na sentimentálne naturalistickej vízii ľudskej prirodzenosti, 

podľa ktorej ľudským ideálom je „ušľachtilý divoch“, človek od prírody slobodný, 

dobrý a dokonalý, ktorého treba chrániť pred devastačným vplyvom spoločnosti, 

v ktorej vládne racionalizmus a súkromné vlastníctvo. Na tomto predpoklade postavil 

svoju filozofiu výchovy (v diele Emil..., 1762). Bol toho názoru, že túžba po 

zdokonaľovaní je človeku bytostná (v tom sa s ním zhoduje Kantova filozofia 

výchovy), nemusí mať presný cieľ. „Prirodzený“ znamená v súlade s prírodou, ktorá je 

vždy dobrá. Preto prirodzená sebeláska (amour de soi) je na rozdiel od egoizmu 

dobrá, sleduje prirodzený poriadok, vytvárajúci rámec „cnostného“ života – ideál 

dokonalosti nie je vopred určený, je plastický a vyvíjajúci sa v tomto širokom rámci. 

(Kudláčková, 2010) V referáte, ktorý prezentoval na Akadémii v Dijone na tému Či 

pokrok vo vede má vplyv na správanie ľudí?, vyslovil názor, že pokrok vo vede 

a celkovo celá civilizácia sú príčinou úpadku ľudstva, že dusia voľnosť človeka a jeho 

charakter, ktorý je v podstate dobrý. Vo svojom rozsiahlom diele, ktoré osobitne 

predstavujú dve práce – Rozprava o pôvode nerovnosti medzi ľuďmi a Spoločenská 

zmluva –, za najdôležitejší filozofický problém, a tým vlastne aj predmet filozofie 

vytyčuje problém človeka a jeho sociálneho bytia. Podľa Rousseau nesmieme zabúdať 

na to, že pôvodná schopnosť ľudí zdokonaľovať sa sa stala zároveň príčinou 

nerovnosti. Nerovnosť a pokrok sa vzájomne prelínajú a jeden bez druhého nie sú 

vlastne možné. (Leško – Mihina, 1999) Čo sa týka nerovnosti a slobody Rousseau 

píše: „Vzdať sa slobody znamená vzdať sa svojej ľudskej hodnoty, svojich ľudských 

práv a dokonca i svojich povinností. (Rousseau, 1978) Rousseau bol so svojimi 

myšlienkami o slobode a rovnosti významným inšpirátorom Veľkej francúzskej 

revolúcie. 

 

Myšlienkami Rousseaua bol ovplyvnený švajčiarsky pedagóg Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746 – 1827). Zaujímavosťou pri práci Pestalozziho bol fakt, že sa 

nezaoberal výchovou detí vyšších spoločenských tried, ale, naopak, tými z najnižších 

vrstiev, chorými a sirotami. Významné je i jeho dielo Linhart a Gertruda, v ktorom 
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predstavil školu, ktorá sa líšila od vtedy existujúcich škôl vo Švajčiarsku. V dome, 

ktorý zriadil pre opustené siroty, zriadil aj školu a v nej realizoval svoje pedagogické 

teórie. Pestalozzi svoje pedagogické úsilie nasmeroval do oblasti ľudového 

vzdelávania. Veril, že každého človeka je možné formovať k dobru a k ľudskosti. 

(Leško – Mihina, 1999) 

 

Filozofia a etika Immanuela Kanta (1724 - 1804) je východiskom a inšpiráciou pre 

skúmania a reflexie morálky (ľudskosti) aj v súčasnosti. Ústredným a platným 

pojmom jeho etiky je kategorický imperatív. Stachoň (2015, s. 15 – 16) uvádza, že 

„Kantov kategorický imperatív je pre nás istou regulatívnou ideou, čímsi, čo vypovedá 

o mravnej hodnote nášho konania. Vyčítanie formalizmu tomuto imperatívu môžeme 

dementovať explanáciou jeho druhej a tretej formulácie.“ Druhú formuláciu 

kategorického imperatívu Kant predstavuje vo svojich Základoch metafyziky mravov, 

kde píše: „Konaj tak, aby si používal ľudstvo ako vo svojej osobe, tak i v osobe 

každého druhého vždy zároveň ako cieľ a nikdy iba ako prostriedok“ (2004, s. 57). 

Stachoň ďalej reaguje na Kantovu etiku a dodáva, že „zásady morálky povinnosti majú 

posilniť našu sociabilitu, schopnosť koexistencie, kooperácie a vzájomného 

porozumenia s cieľom humanizovať sociálny priestor. Vieme, že často to, čo platí pre 

teóriu, nemusí sa hodiť pre prax. Na človeka neustále doliehajú sklony, ktoré narúšajú 

systém hodnôt jednotlivca a spoločnosti a narúšajú principialitu rozhodnutí. Otázku 

hodnôt a rozhodovania preto musíme riešiť v kontexte spoločnosti, pretože zlým 

rozhodnutím a činom sa neprávosť prejavuje v dlhom rade udalostí a ľudí, ktorých sa 

to týka. Ako rozhodujúce sa v praxi ukazuje vzbudzovanie vzájomnej dôvery 

prostredníctvom praktického rozumu. Môžeme predpokladať, že ak naše rozhodnutia 

budú morálne dobré aj morálne správne, dostane sa nám v tejto súvislosti uznania 

a u ľudí sa vzbudí záujem žiť v takejto spoločnosti, v spoločnosti, v ktorej je možná 

a žiaduca ľudská dôstojnosť“ (2015, s. 17). 

 

Andreotti (2014) chápe globálne vzdelávanie aj ako vzdelávanie pre kultiváciu 

ľudskosti. Uvádza, že v kontexte s globálnym pohľadom je žiaduce, aby sme my 

a nasledujúca generácia neopakovali nedostatky svojich predkov a nepresúvali 

hľadanie riešení a odpovedí na tých, ktorí prídu po nás. Mali by sme objaviť vlastnú 

rovnováhu a motiváciu, prečo máme v úmysle modifikovať realitu. Mali by sme si aj 

uvedomiť a skonštatovať, z akého zdroja je propagované násilie, ako je historicky 

podmienené a kde je naše vlastné miesto v ňom. Postupne sa môžeme s ostatnými 

pokúsiť tieto okolnosti a situácie pretvoriť. Je nevyhnutné uvedomiť si naše vzájomné 

prepojenie na jednej strane, ale na strane druhej uvedomenie a hľadanie vlastnej 

inherentnej harmónie a vlastných odpovedí. 

 

Myslenie Friedricha Wilhelma Nietzscheho (1844 – 1900) ponúka učenie života, 

podľa ktorého sa človek dokáže vymaniť z teórií „stádového pudu“, zo všeobecne 

a nekriticky prijímaných filozofických a náboženských pravidiel myslenia a konania, 

a budovať vlastné postavenie „nadčloveka“ či „nového človeka“. Nietzsche bol 
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bytostne spätý s nihilizmom a jeho myšlienkový aparát doslova strel všetky morálno-

-hodnotové istoty, na ktorých stála západoeurópska civilizácia. Práve jeho formy 

nihilizmu otvorili bránu do sveta, v ktorom „nič nie je pravda, všetko je dovolené“. 

Ako ničiteľ morálnych právd a hodnôt si dovolil vyhlasovať pochybnosti o existencii 

či už morálneho zákona, alebo mravného poriadku sveta. Podľa neho: „Celkovým 

charakterom sveta je večný chaos, nie v zmysle chýbajúcej nutnosti, ale chýbajúceho 

poriadku, členenia, formy, krásy, múdrosti...“ (Nietzsche, 2001, s. 103). Nietzscheho 

nihilizmus má ústredné postavenie v tom, že jeho formy sú chápané aj ako stupne sily, 

kde sila je imanentná vôli k moci, ale takisto tieto formy odrážajú aj stav „ducha 

doby“, t. j. myslenie a aktuálny hodnotovo-morálny diskurz, obsiahnutý v konkrétnej 

spoločnosti, s vplyvom na jednotlivca. (Šlosiariková, 2013) V kontexte fungovania 

dnešnej spoločnosti a jej smerovania sa v nás môže vynárať otázka o jej správnom, 

respektíve nesprávnom smerovaní. V období druhej svetovej vojny si Nietzscheho 

filozofiu „nadčloveka“ prisvojili nacisti. Jeho diela boli zneužité, Nietzsche však 

odmietal antisemitizmus aj nemecký nacionalizmus svojej doby.  

 

Ako uvádza Jaspers (1991), filozofmi 19. storočia sú najmä Søren Aabye Kierkegaard 

a Friedrich Nietzsche. Obaja bez systému, obaja sú výnimkami a obeťami. Uvedomujú 

si katastrofu, hovoria „neslýchané“ pravdy a neukazujú nijakú cestu. V nich je doba 

podrobená nemilosrdnej sebakritike. 

 

Charakteristickou črtou filozofie 20. storočia je nesystematickosť. K smerom 

20. storočia patria napríklad filozofia života, novopozitivizmus, neorealizmus, kritický 

realizmus, fenomenológia, existencializmus, hermeneutika, neomarxizmus, 

štrukturalizmus, postmodernizmus. 

 

Technický vývoj a hospodársky rozvoj pokračoval, makroekonomika aj na začiatku 

20. storočia rástla. Človek technizuje, industrializuje, materializuje svoje bytie. 

V duchu machiavelizmu je vlastný cieľ povýšený na zákon, v duchu egoistického 

hedonizmu je vlastný zážitok uprednostnený nad všetko. Cieľom utilitarizmu je 

využiť všetko pre osobný a spoločenský prospech bez ohľadu na prostriedky, v duchu 

materializmu má ísť pritom o primárne naplnenie materiálnych požiadaviek človeka, 

ktoré sú pozdvihnuté nad všetko ostatné. Vďaka prítomnosti ducha pozitivizmu niet 

nad vedecké návody na formovanie človeka a jeho života, ktoré sú chápané ako jediné 

pravdivé a správne, a tiež aj morálne záväzné. (Kudláčková, 2010) 

 

V 19. a 20. storočí bolo vďaka vede a technike dosiahnutých veľa ľudských úspechov, 

pripisoval sa im obrovský význam a nepripúšťala sa myšlienka, že by mohli na druhej 

strane priniesť aj vnútornú ľudskú biedu. Postupne vzniká nový životný pocit, ktorý 

vytvára v rôznych oblastiach života nové názory a túžby. Rovnako ako po 

osvietenstve došlo k vytriezveniu z presvedčenia o sile či moci rozumu, bolo čoraz 

viac zrejmé, že zlepšenie ľudských vecí nedosiahneme len zdokonaľovaním vedy 

a techniky. Aj vedecké poznanie sa ukázalo ako relatívne, zlomkovité. Pokrok 
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poznania má svoje limity a rozum nám nedokáže odpovedať na posledné otázky 

človeka, resp. na tajomstvo ľudského života. Vytriezvenie z racionalizmu prinieslo 

skepsu, a to aj morálnu. Svetom otriasli ekonomické, sociálne a politické krízy, ktoré 

mali svoj nezanedbateľný etický rozmer. Oproti závratným úspechom techniky 

a civilizácie stáli veľké katastrofy a prejavy úpadku, hmotného aj duchovno-

morálneho. (Gáliková Tolnaiová, 2010) Ako konštatuje Reble (1995), človek ale musí 

nájsť opätovne sám seba, ako to však zvládnuť (ekonomicky, politicky, sociálne, 

pedagogicky), zostáva sporné.  

 

Základným determinantom zmien živote človeka v 21. storočia je dynamická povaha 

súčasnej doby, ktorá je charakteristickejším znakom nového historického trendu  ̵ 

globalizácie. Má bezvýhradných stúpencov, ktorí globalizáciu považujú za prostriedok 

zvyšovania a vyrovnávania sa sociálno-ekonomickej a kultúrnej úrovne rôznych 

krajín sveta, rovnako má aj výrazných odporcov, ktorí globalizáciu považujú za novú 

formu neokolonializmu a hrozbu pre kultúru a tradície. Globalizácia ako všeobecný 

fenomén sa síce výrazne prejavil až v poslednej dekáde 20. storočia, ale prvky 

globalizácie, resp. problémy globálneho charakteru sa začali prejavovať už koncom 

60. rokov, keď silnelo vedomie ohrozenia budúcnosti ľudstva celosvetovou krízou. 

(Tokárová, 2002) V diskusii na 23. Valnom zhromaždení OSN v roku 1968 sa 

zdôraznilo, že „prvýkrát v histórii ľudstva vznikla celosvetová kríza, zahŕňajúca ako 

vyspelé, tak aj rozvojové krajiny, kríza životného prostredia. Príčiny tohto krízového 

stavu sú už dlho zjavné: prudký rast svetovej populácie, narušená rovnováha medzi 

mocou, efektívnou technikou a životným prostredím. Je zrejmé, že ak budú 

pokračovať súčasné trendy vývoja, môže byť ohrozená budúcnosť života na Zemi. Je 

preto naliehavo nutné sústrediť pozornosť sveta na tieto problémy“ (HSR OSN, 

dokument č. E/4667, s. 4. In Sedlák, 1985). 

 

 

1.2. Súčasné východiská globálneho vzdelávania 

v medzinárodnom a  národnom kontexte  
 

Vedomie globálnych zmien – ako rastúca vzájomná závislosť a potreba 

medzinárodnej spolupráce – boli doplnené systematickou reakciou na zmenu 

podporovanou najmä medzinárodnými organizáciami, ako sú Organizácia Spojených 

národov (OSN), Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

(UNESCO), Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). 

Jednotlivci a organizácie, stúpenci globálneho vzdelávania si čoraz viac uvedomujú, že 

ľudia a ich vedúci predstavitelia jednoznačne potrebujú rozvíjať postoje a správanie 

vedúce k akceptovaniu a propagácii vzájomných závislostí a spolupráce medzi 

národmi. Mnoho medzinárodných zmlúv a vyhlásení, ktoré tieto inštitúcie v priebehu 

času pripravili a uzákonili, obsahujú návrhy a odporúčania pri navrhovaní 

a vykonávaní profesionálnych globálnych vzdelávacích programov, ktoré sa považujú 
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za relevantné vzdelávacie odpovede na výzvy súčasného sveta. Tieto zmluvy 

a vyhlásenia vyjadrujú pevnú vieru vo vzdelávací potenciál školy. Zahŕňajú vyhlásenia 

o globálnom občianstve, hodnotách a princípoch súčasného sveta, v ktorom môže byť 

spolupráca medzi osobami s rovnakými právami a dôstojnosťou skutočnosťou.  

 

Globálne vzdelávanie je jednou z odpovedí rôznorodých inštitúcií na proces 

globalizácie a problematiky prepojenosti spoločností, krajín, kultúr, histórie, 

ekonomík dnešného globalizovaného sveta. Kvôli svetu, ktorý je vzájomne prepojený 

a závislý, globálne nie je „niekde tam“, je súčasťou našich každodenných životov, 

keďže sme prepojení s inými ľuďmi, žijúcimi na všetkých kontinentoch. Napríklad 

ekonomicky cez obchod, environmentálne cez delenie sa o jednu planétu, politicky 

cez medzinárodné vzťahy a systém regulácií, sociálne a kultúrne cez médiá, 

telekomunikácie, cestovanie a migráciu.  

 

Rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku je úzko prepojený s členstvom 

Slovenskej republiky vo svetových a európskych organizáciách (Organizácia 

Severoatlantickej zmluvy (NATO), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

(OECD), Európska únia), čím sme sa ako krajina stali donorskou, a tým sme sa 

zaviazali k pomoci rozvojovým krajinám a ku globálnemu znižovaniu chudoby. Aj keď 

má Slovensko dlhodobú tradíciu v poskytovaní humanitárnej a rozvojovej pomoci, 

prvým systémovým krokom v tejto oblasti bola až Koncepcia rozvojovej pomoci 

poskytovanej Slovenskou republikou z roku 1999. V roku 2000 sa Slovenská 

republika pripojila k výzve OSN napĺňať Miléniové rozvojové ciele (Millenium 

Developments Goals – MDGs) do roku 2015. (Hipš – Ďurišova, 2006) Posledným 

aktuálnym dokumentom, ktorý k tejto problematike schválila Slovenská republika, je 

Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci SR na roky 2009 – 2013 pod 

záštitou gestora programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Z tejto stratégie 

vyšiel aj Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2013 (NP ODA 2013), 

ktorý schválila vláda Slovenskej republiky. 

 

Uvedené fakty o členstve v medzinárodných organizáciách a zainteresovanosti 

Slovenska v donorských aktivitách a z nich vyplývajúce záväzky a ich praktická 

realizácia predpokladajú informovanosť a podporu občanov, ktorá je v našej 

spoločnosti zatiaľ pomerne nízka. Chýba širšie povedomie verejnosti o význame 

rozvojovej pomoci a problematike globálnej previazanosti vo vzájomných 

súvislostiach. Zdôrazňovanie potreby solidarity, zvyšovanie informovanosti a zmeny 

nášho správania by mali byť súčasťou vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach 

školského systému.  

 

Globálne vzdelávanie nie je na Slovensku nový fenomén. Dôležitou etapou v jeho 

rozvoji bol vznik Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 

– 2016 (ďalej Národná stratégia GV), ktorá nastavila štandard globálneho vzdelávania 

vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. Vďaka finančnej podpore Programu 
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oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid získali mnohé mimovládne organizácie granty 

na projekty, v rámci ktorých realizovali vzdelávacie aktivity priamo na školách. 

V ostatnom období významnou podporou v oblasti zavádzania tém globálneho 

vzdelávania do škôl sú projekty slovenských mimovládnych organizácií v spolupráci 

so zahraničnými partnermi, spolufinancované Európskou komisiou v rámci 

finančného inštrumentu pre rozvojovú spoluprácu (DCI). Európske projekty majú 

vyššie finančné alokácie a dávajú možnosť pracovať na viacročných projektoch 

s väčším vplyvom na cieľové skupiny. (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na 

roky 2012 – 2016). V roku 2016 skončila platnosť Národnej stratégie pre globálne 

vzdelávanie na roky 2012 – 2016. V období, keď bola stratégia v platnosti, zároveň 

prebehlo na Slovensku GENE (Global Education Network Europe) peer review. Správa 

z GENE peer review poskytuje prehľad o stave globálneho vzdelávania na Slovensku 

a poskytuje vyhliadky na zlepšenie globálneho vzdelávania. Načrtáva kľúčové 

postrehy a odporúčania pre budúcnosť globálneho vzdelávania na Slovensku, 

z ktorého vyplynulo niekoľko odporúčaní pre Slovensko. V súčasnosti sa reflektuje 

napĺňanie stratégie a odporúčaní GENE (Global Education Network Europe) 

a zároveň prebiehajú diskusie s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR (MZVaEZ SR) v súvislosti s tvorbou novej „Národnej stratégie 

globálneho vzdelávania“. 

 

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na roky 2012 až 2016 uvádza prehľad 

medzinárodných dokumentov a medzinárodných organizácii, ktoré vytvárajú 

východiská pre rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku. Organizácia spojených 

národov (OSN) venovala podpore vzdelávania a osvety vedúcej k zodpovednosti za 

náš svet osobitnú kapitolu programového dokumentu Agenda 21, ktorý bol schválený 

na konferencii v Rio de Janeiro v roku 1992. Zásadným dokumentom určujúcim 

ďalšie smerovanie medzinárodnej rozvojovej spolupráce sa stala Miléniová 

deklarácia, v rámci ktorej boli prijaté v roku 2000 za účasti 189 štátov Miléniové 

rozvojové ciele OSN s cieľom zníženia chudoby a odstránenia hlavných problémov 

rozvojového sveta. Zvyšovanie povedomia o Miléniových rozvojových cieľoch (MDGs) 

sa stalo významnou súčasťou agendy globálneho vzdelávania. Organizácia UNESCO 

vyhlásila Dekádu UNESCO pre vzdelávanie k udržateľnému rozvoju na roky 2005 – 

2014. Vďaka miliónom ľudí, ktorí sa zapojili do plnenia miléniových rozvojových 

cieľov a masívnej celosvetovej podpore, sa podarilo urobiť značný pokrok. Ďalším 

kľúčovým hráčom v oblasti rozvoja globálneho vzdelávania je Európska únia (EÚ), 

ktorá v roku 2005 vydala na úrovni Rady Európskej únie, zástupcov vlád členských 

krajín EÚ (vrátane SR), Európskej komisie a Európskeho parlamentu spoločné 

vyhlásenie o rozvoji, tzv. Európsky konsenzus o rozvoji, ktorý nastolil hlavné výzvy 

potrebné pre podporu znižovania chudoby vo svete a podpory trvalo udržateľného 

rozvoja. Menované inštitúcie sa zaviazali podporiť zvyšovanie povedomia obyvateľov 

o rozvojových krajinách s podporou rozvojového vzdelávania ako nástroja týchto 

cieľov. Spoločný dokument bol tiež základom pre budúcu tvorbu Európskej stratégie 

rozvojového vzdelávania. Dodatok dokumentu, venovaný rozvojovému vzdelávaniu, 
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bol prijatý v roku 2007 pod názvom: Európsky konsenzus o rozvoji: príspevok 

k rozvojovému vzdelávaniu a zvyšovaniu informovanosti. V dokumente boli 

definované hlavné ciele týkajúce sa rozvojového vzdelávania a stratégie na ich 

dosiahnutie. Jedným z hlavných stanovených cieľov je zvýšenie kritického povedomia 

verejnosti o príčinách a následkoch a odstraňovania globálnej chudoby. Európska 

komisia prostredníctvom DEVCO od roku 1979 vyčleňuje finančné prostriedky pre 

mimovládne organizácie na projekty rozvojového vzdelávania a verejnej 

informovanosti. 

 

Ďalším dôležitým európskym dokumentom, ktorý sa zaoberá globálnym vzdelávaním, 

je dokument Maastrichtská Deklarácia globálneho vzdelávania. Tento dokument bol 

prijatý a schválený v roku 2002. V rámci tejto deklarácie sa členovia zaviazali 

podporovať globálne vzdelávanie v rôznych štátoch Európy najmä v záujme 

podporovania vtedy prijatých Miléniových rozvojových cieľov a trvalo udržateľného 

rozvoja sveta. Deklarácia zdôrazňovala dôležité aspekty vzdelávania, ako sú kritické 

myslenie smerujúce k demokraticky zmýšľajúcemu občanovi so zmyslom pre väčšiu 

spravodlivosť a dodržiavanie ľudských práv. Zástupcovia národných vlád sa zaviazali 

k spolupráci medzi rôznymi rezortmi, ako sú ministerstvo zahraničných veci, 

obchodu, životného prostredia a zároveň k spolupráci „Severu s Juhom“. 

Maastrichtská deklarácia pracuje s definíciou globálneho vzdelávania, ktorú 

zverejnilo North South Centre Council of Europe (NSC).  

 

V roku 2008 bol Radou Európy publikovaný dokument Usmernenie pre globálne 

vzdelávanie. Dokument má slúžiť ako usmernenie najmä pre pedagógov vo 

formálnom aj neformálnom vzdelávaní v oblasti globálneho vzdelávania. V rámci 

Európy pôsobí celý rad medzinárodných inštitúcií, ktoré sa venujú globálnemu 

vzdelávaniu a zároveň sa snažia spolupracovať s Európskou komisiou a Radou 

Európy a v rôznych partnerských zoskupeniach v prospech globálneho vzdelávania. 

 

North-South Centre (NSC) vzniklo pri Rade Európy v roku 1989 s cieľom poskytnúť 

rámec pre európsku spoluprácu pre zvyšovanie povedomia verejnosti o globálnej 

interdependencii, podporovať solidaritu, rešpekt pre ľudské práva, demokraciu 

a vládu zákona. Členmi je 22 štátov, z toho 10 z Európskej únie. V súčasnej dobe 

pracuje NSC na zavedení európskej normy pre globálne vzdelávanie prostredníctvom 

Výboru ministrov EÚ. S finančnou podporou NSC sa konal na Slovensku prvý Národný 

seminár o globálnom vzdelávaní v máji 2010, na ktorom sa stretli zástupcovia 

štátnych inštitúcií, pedagogických inštitúcií a mimovládnych organizácií a hodnotili 

súčasnú situáciu v oblasti globálneho a rozvojového vzdelávania na Slovensku.  

 

GENE – Global Education Network Europe je európska sieť, ktorá spája odborníkov 

z národných ministerstiev a národných rozvojových agentúr v záujme podpory 

koordinácie globálneho vzdelávania v Európe. V súčasnom období GENE podporuje 

vypracovávanie štúdií o stave globálneho vzdelávania a národných stratégiách 
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v jednotlivých krajinách a presadzuje myšlienky globálneho vzdelávania v Európskej 

komisii a v Európskom parlamente. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 

spoluprácu sa stala členom tejto siete. 

 

Do rozvojového vzdelávania sú aktívne zapojené aj mnohé európske mimovládne 

organizácie. Strešná organizácia pre európske mimovládne organizácie je CONCORD 

v Bruseli, ktorá v rámci programu Development Education Exchange in Europe 

Project (DEEEP) vytvára medzinárodnú platformu pre európske mimovládne 

organizácie na výmenu skúseností a prípravu stratégií na podporu rozvojového 

vzdelávania v Európe. Členom Concordu je aj slovenská Platforma mimovládnych 

rozvojových organizácií. 

 

V roku 2015 sa hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sa stretli v sídle 

Organizácie Spojených národov v New Yorku v dňoch 25. – 27. septembra 2015, 

dohodli na nových globálnych cieľoch udržateľného rozvoja. Prijali historické 

rozhodnutie o komplexnom a ďalekosiahlom súbore univerzálnych 

a transformačných cieľov a súvisiacich čiastkových cieľov zameraných na ľudí. 

Zaviazali sa vytrvalo pracovať na tom, aby celú túto agendu implementovali do roku 

2030 s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj v jeho troch rozmeroch – ekonomickom, 

sociálnom a environmentálnom – vyváženým a integrovaným spôsobom. Obsah 

dokumentu Agenda 2030 je výsledkom bezpochyby najinkluzívnejšieho 

konzultačného procesu OSN. Jeho ciele vznikli príspevkom všetkých sektorov 

spoločností, všetkých aktérov medzinárodného spoločenstva zo všetkých regiónov 

sveta. Všetky členské štáty OSN, odborníci, zástupcovia občianskej spoločnosti 

i súkromného sektora, teda milióny ľudí z celého sveta, sa zaviazali realizovať tento 

program. Je reakciou na problémy celej planéty a kladie si za cieľ posilniť blaho 

všetkých ľudí. Agenda 2030 je komplexným súborom priorít na dosiahnutie cieľa 

udržateľného rozvoja. Nadväzuje na Miléniové rozvojové ciele (Millenium 

Development Goals – MDGs) z roku 2000, ktoré boli vôbec prvou spoločnou víziou 

a široko akceptovaným rámcom pre globálny rozvoj. Kým MDGs sa zameriavali 

hlavne na rozvojové krajiny a vykorenenie extrémnej chudoby, ambíciou Agendy 

2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja je usmerňovať ekonomickú, sociálnu 

a environmentálnu premenu všetkých krajín sveta vrátene tých rozvinutých 

a reagovať tak na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí. 

Pre porovnanie uvádzame Miléniové rozvojové ciele a Ciele udržateľného rozvoja 

v tabuľke T1. 
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T1 Miléniové rozvojové ciele a Ciele udržateľného rozvoja  

 

Miléniové rozvojové ciele Ciele udržateľného rozvoja 

- Odstrániť extrémnu chudobu 
a hlad  

- Dosiahnuť univerzálne 
základné vzdelanie 

- Podporiť rodovú rovnosť 
a posilniť postavenie žien 

- Znížiť detskú úmrtnosť 

- Zlepšiť zdravie matiek 

- Bojovať proti HIV/AIDS, 
malárii a ďalším chorobám 

- Zabezpečiť environmentálnu 
udržateľnosť 

- Rozvíjať globálne 
partnerstvo pre rozvoj 

- Odstrániť chudobu všade, vo všetkých 
formách  

- Odstrániť hlad, zabezpečiť potravinovú 
bezpečnosť a zlepšenie výživy a podporovať 
udržateľné poľnohospodárstvo 

- Zabezpečiť zdravý život a podporovať 
blahobyt pre všetkých a v každom veku 

- Zabezpečiť pre všetkých kvalitné 
a celoživotné vzdelávanie 

- Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť 
postavenie všetkých žien a dievčat 

- Zabezpečiť zdravý život a podporovať kvalitu 
života pre všetkých 

- Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný 
manažment vodných zdrojov a sanitáciu pre 
všetkých 

- Zabezpečiť prístup k finančne dostupnej, 
spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii 
pre všetkých 

- Zabezpečiť trvalý, inkluzívny a udržateľný 
ekonomický rast, plnú a produktívnu 
zamestnanosť a slušnú prácu pre všetkých 

- Budovať spoľahlivú infraštruktúru, 
zabezpečiť udržateľnú industrializáciu 
a podnecovať inovácie 

- Znížiť nerovnosť v jednotlivých krajinách 
a medzi krajinami 

- Vytvárať inkluzívne, bezpečné, spoľahlivé 
a udržateľné mestá a ľudské sídla 

- Zabezpečiť udržateľnosť spotreby a výroby 

- Vytvoriť plán boja proti klimatickým zmenám 
a ich vplyvom 

- Zachovať a udržateľne využívať oceány, 
moria a morské zdroje pre udržateľný rozvoj 

- Ochraňovať, obnovovať a zachovávať 
udržateľné využívanie ekosystémov, 
udržateľne spravovať lesy, bojovať proti 
dezertifikácii a zvrátiť degradáciu pôdy 
a stratu biodiverzity 

- Posilniť prostriedky na implementáciu 
a revitalizovať globálne partnerstvo 
pre udržateľný rozvoj 

Zdroj: UNIS (2017): Miléniové rozvojové ciele, Ciele udržateľného rozvoja 
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V Slovenskej republike je implementácia Cieľov udržateľného rozvoja rozdelená 

medzi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (medzinárodná 

implementácia) a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

(vnútroštátna implementácia). V roku 2016 bola štatistickým úradom sprístupnená 

publikácia o stave Slovenskej republiky vo vzťahu k cieľom udržateľného rozvoja 

Agendy 2030. (Glazer-Opitzová – Ivančíková – Illiťová – Kolesárová – Dzianová, 2016) 

 

Jednotlivé ciele udržateľného rozvoja má Slovenská republika, rovnako ako aj ostatné 

krajiny, vymedzené aj v čiastkových cieľoch. V ďalšej časti uvádzame ciele a špecifické 

ciele tak, ako sú definované v Cieľoch udržateľného rozvoja (CUR). Vybrali sme tie, 

ktoré sa nachádzajú v štvrtom cieli a dotýkajú sa vzdelávania.  

 

Hlavným cieľom v oblasti vzdelávania je zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné 

vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých. Čiastkové 

ciele sú:  

- Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci ukončili bezplatné, 

rovnoprávne a kvalitné primárne a sekundárne vzdelanie, ktoré bude viesť 

k zodpovedajúcim a efektívnym študijným výsledkom. 

- Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci mali možnosť kvalitného 

rozvoja v ranom detstve, prístup k starostlivosti a predškolskému vzdelávaniu, 

aby boli pripravení pre základné vzdelanie. 

- Do roku 2030 zabezpečiť rovný prístup všetkých žien a mužov k cenovo 

dostupnému a kvalitnému odbornému, učňovskému a vyššiemu vzdelaniu vrátane 

univerzitného. 

- Do roku 2030 výrazne zvýšiť počet mladých a dospelých, ktorí majú potrebné 

zručnosti vrátane technických a odborných, ktoré budú predpokladom pre 

zamestnanie, dôstojné pracovné zaradenia a pre podnikanie. 

- Do roku 2030 eliminovať nerovnosti vo vzdelávaní medzi pohlaviami a zabezpečiť 

rovný prístup ku všetkým úrovniam vzdelania a odbornej prípravy pre 

znevýhodnených – osoby so zdravotným postihnutím, pôvodné obyvateľstvo 

alebo ohrozené deti. 

- Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci mladí a značná časť dospelých mužov a žien 

dosiahla gramotnosť a matematickú gramotnosť. 

- Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci študenti získali znalosti a zručnosti potrebné 

na podporu udržateľného rozvoja, okrem iného prostredníctvom vzdelávania 

o udržateľnom rozvoji a udržateľnom spôsobe života, o ľudských právach, 

rovnosti pohlaví, taktiež pomocou podpory kultúry mieru a nenásilia, globálneho 

občianstva a ocenenia kultúrnej rozmanitosti a príspevku kultúry k udržateľnému 

rozvoju. 

- Vybudovať a vylepšiť vzdelávacie zariadenia, ktoré budú citlivo pristupovať 

k deťom, zdravotne postihnutým a tiež k otázkam rovnosti pohlaví a poskytnú 

bezpečné, nenásilné, inkluzívne a efektívne vzdelávacie prostredie pre všetkých. 
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- Do roku 2030 na celom svete výrazne rozšíriť počet štipendií pre študentov 

z rozvojových krajín – hlavne tých najmenej rozvinutých, malých ostrovných 

rozvojových štátov a afrických štátov – pre zápis na vysokoškolské vzdelávanie, 

učňovskú prípravu a vzdelávacie programy v informačných a komunikačných 

technológiách, v technologických, stavebných a vedeckých odboroch 

v rozvinutých a rozvojových štátoch. 

- Do roku 2030 výrazne zvýšiť počty kvalifikovaných učiteľov, a to prostredníctvom 

medzinárodnej spolupráce pre vzdelávanie učiteľov v rozvojových krajinách, 

predovšetkým v tých najmenej rozvinutých a malých ostrovných rozvojových 

štátoch. 

- Kvalitné vzdelávanie má zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie 

a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.  

 

V Agende 2030 je aspekt vzdelávania prítomný aj v ďalších cieľoch. Explicitne je 

spomenutý v piatich, úzko však súvisí so všetkými sedemnástimi cieľmi. 

- Kvalita zdravia a života – Čiastkový cieľ 3.7. Do roku 2030 zabezpečiť každému 

prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane rodinného 

plánovania, šírenia osvety a vzdelávania a prenášania stratégií reprodukčného 

zdravia do národných programov.  

- Rodová rovnosť – Čiastkový cieľ 5.6. Počet krajín, v ktorých existujú zákony a iné 

právne predpisy poskytujúce ženám vo veku 15 – 49 rokov právo na prístup 

k zdravotnej starostlivosti, informáciám a vzdelávaniu o reprodukčnom 

a sexuálnom zdraví.  

- Dôstojná práca a ekonomický rast – Čiastkový cieľ 8.6. Do roku 2030 výrazne 

znížiť počet mladých ľudí bez nadobudnutého vzdelania, bez kvalifikácie 

a zamestnania.  

- Zodpovedná spotreba a výroba – Čiastkový cieľ 12.8. Realizovať všetky opatrenia 

na to, aby do roku 2030 mali obyvatelia planéty informácie a potrebné vedomosti 

o udržateľnom rozvoji a o životnom štýle v súlade s prírodou.  

- Ochrana klímy – Čiastkový cieľ 13.3. Zlepšiť vzdelávanie, osvetu a individuálne 

a inštitucionálne kapacity potrebné na adaptáciu na klimatickú zmenu, 

zmiernenie jej vplyvu, jej negatívnych dôsledkov a zaviesť systémy včasného 

varovania. 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky vypracoval v roku 2016 dokument Slovenská 

republika a ciele udržateľného rozvoja Agenda 2030, v ktorej vyberáme spomínaný 

cieľ kvalita vzdelávania. V rámci tohto dokumentu je spracovaný aktuálny stav 

plnenia cieľov udržateľného rozvoja v porovnaní aj s krajinami EÚ. Vzdelanie možno 

považovať za jeden z najúčinnejších opatrení na dosiahnutie udržateľného rozvoja. 

Ako indikátory, ktoré najvýstižnejšie dokážu opísať jeho úroveň, boli v Agende 2030 

použité miera predčasne ukončenej školskej dochádzky (% populácie vo veku 18 – 24 

rokov), miera ukončeného terciárneho vzdelania (% populácie vo veku 30 – 34 

rokov) a miera účasti na celoživotnom vzdelávaní (% populácie vo veku 25 – 64 
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rokov). Podľa analýzy Slovensko patrí medzi krajiny s nižšou mierou predčasne 

ukončenej dochádzky, ako je priemer EÚ. Varovaním však je narastajúci trend tohto 

ukazovateľa v poslednom období. Napriek tomu, že miera ukončeného terciárneho 

vzdelania na Slovensku dlhodobo rastie, je podiel vysokoškolsky vzdelaného 

obyvateľstva v porovnaní s väčšinou členských krajín v EÚ nízky. Do celoživotného 

vzdelávania je v Slovenskej republike zapojené nízke percento populácie, pričom 

miera účasti sa v posledných rokoch neustále znižuje. (Glazer-Opitzová – Ivančíková – 

Illiťová – Kolesárová – Dzianová, 2016) 

 

 

1.3. Pedagogické východiská globálneho vzdelávania 

 
Globálna dimenzia vo výchove a vzdelávaní je nezanedbateľná (Petrucijová, 2009; 

Ogrodzka-Mazur, 2009; Pashby & Andreotti, 2016). Ako tvrdí Tichá (2018), 

globalizácia a vzdelávanie sa vzájomne determinujú prostredníctvom cieľov pri 

príprave mladých ľudí na budúcnosť, a preto má škola zastávať popredné miesto pri 

vymedzovaní podstaty globálnej dimenzie vo všetkých sférach života spoločnosti.   

 

Téza, že edukácia je nástrojom rekonštrukcie spoločnosti a jej lepšieho usporiadania, 

sa proklamovala už v 19. a 20. storočí. Ľudská kultúra sa nestačila adaptovať 

technologickým zmenám, a preto sa civilizácia začala ocitať v hlbokej kríze. Akcent sa 

kládol na to, aby učivo obsahovalo problematiku socioekonomických problémov 

spoločnosti. Zaradenie globálnej tematiky do obsahu edukácie malo prispieť k zmene 

prístupu študentov k riešeniu týchto problémov. (Bajtoš, 2013)  

 

Průcha (2015), ktorý zase zdôrazňuje prítomnosť európskej dimenzie v edukácii, 

odporúča do učebných osnov predmetov zavádzať témy postihujúce problematiku 

európskej kultúry, internacionálneho porozumenia, tolerancie a kooperácie. 

Pertraktujúc idey Deweyho (1934), učivo by malo viesť k rozvíjaniu sociálnych 

kompetencií študentov. Má predstavovať prostriedok, za pomoci ktorého budú 

usmerňovaní k tomu, aby si vedeli predstaviť činnosť v rámci určitej sociálnej reality.  

 

Globálne vzdelávanie predstavuje alternatívny pohľad na vzdelávací proces. Ten 

vychádza z presvedčenia, že výučba má reflektovať zmeny vo svete a čo najlepšie nás 

na ne pripraviť. Ľudia dneška koexistujú v čoraz globalizovanejšom svete. Kľúčovou 

úlohou výučby by preto mala byť snaha dať študujúcim možnosti a schopnosti 

reflektovať a adekvátne reagovať na globálnu spoločnosť a ich úlohu v nej. 

Prostredníctvom kritickej diskusie by im mala umožniť pochopiť vzťahy medzi 

základnými spoločenskými, ekologickými a ekonomickými premenami v celej ich 

komplexnosti. Cieľom pritom nie sú len samotné znalosti, ale i aktívna a inovatívna 

účasť na ich riešení. (Kronegger – Mrak – Suša, 2010) 
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Ako uvádza Miléřová (2015), globálne vzdelávanie je celoživotným vzdelávacím 

procesom a rozvíja nové prístupy vo vzdelávaní pre budúcnosť. Premieta sa do 

vzdelávania na školách aj do neformálneho vzdelávania a osvety, pričom: rozširuje 

vedomosti o globálnych súvislostiach a ich porozumenie, vedie k vlastnej 

zodpovednosti a k pochopeniu vzájomného prepojenia medzi jedincom a zvyškom 

sveta, rozvíja zručnosti a schopnosti posudzovať informácie z rôznych zdrojov, 

nazerať kriticky na rôzne problémy, dávať ich do súvislostí a utvárať si názor na 

konanie jedinca i spoločnosti, rozvíjať dialóg s ostatnými naprieč rozdielnymi 

politickými konceptmi, kultúrnymi prístupmi a náboženstvami, preskúmava hodnoty 

a postoje ľudí s ohľadom na spoločenskú spravodlivosť, solidaritu, ľudské práva 

a toleranciu s cieľom podporiť aktívny prístup ľudí k vytváraniu spravodlivejšieho 

a udržateľnejšieho sveta a riešenia konfliktov s ohľadom na limity našej planéty. 

 

Výsledkom procesu globálneho vzdelávania je vzdelanie, ako ho definuje Kaiser 

a Kaiserová (1993, s. 69), založené na dialektickej syntéze zrelosti a emancipácie. Ide 

o stav osobnosti, ktorý nás uspôsobuje konať na základe porozumenia a kompetencií 

za účasti princípu sebaurčenia. Od človeka vyznačujúceho sa takýmto vzdelaním sa 

očakáva, vychádzajúc z cieľov globálnej výchovy a vzdelávania, že: 

- rozvíja svoju schopnosť vnímať veci v historických súvislostiach,  

- vie vniknúť do podstaty konfliktov a konštruktívne k nim pristupovať,  

- na globálne problémy nazerá z aspektu viacerých humanitných vied,  

- chápe svoju hodnotu a ctí si hodnotu iných okolo seba, 

- ovláda a dodržiava práva človeka,  

- dokáže identifikovať predsudky a súčasne ich eliminovať, 

- si je vedomý, že problémy planéty sa ho priamo alebo nepriamo dotýkajú. 

(Hoffmanová, 2003; Suchožová, 2013) 

 

Všeobecným cieľom globálnej výchovy a vzdelávania je pripraviť žiactvo 

a študentstvo pre život v 21. storočí, čo je možné realizovať: 

1. Rozvojom globálnej, t. j. celej osobnosti (teda nielen na intelektuálnej, ale aj 

motivačnej, citovej, vôľovej i telesnej stránke) žiactva/študentstva. 

2. Pochopením globálneho charakteru sveta a úlohy žiaka/študenta v ňom.  

 

Podľa Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 je 

hlavným cieľom globálneho vzdelávania poskytnúť cieľovým skupinám informácie, 

ktoré uľahčujú porozumenie sociálnym, environmentálnym, ekonomickým 

a politickým procesom vo svete, rozvíjajú kritické myslenie a formujú globálne 

občianske postoje. Čiastkové ciele možno rozdeliť na tri hlavné domény: afektívne 

ciele (postoje a hodnoty), psychomotorické ciele (zručnosti, schopnosti) a kognitívne 

ciele (vedomosti). Globálne vzdelávanie je špecifické tým, že za východiskové domény 

sa považujú afektívne a psychomotorické ciele. Pri kognitívnych cieľoch sa dôraz 

kladie najmä na vyššie myšlienkové operácie, ako napr. analýza, syntéza, hodnotenie, 

tvorivosť. 
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Podľa Tureka (2008) je úlohou globálnej výchovy motivovať a vyzbrojiť žiakov 

a žiačky a študentov a študentky na riešeniu globálnych problémov, čo je možné aj 

posunom hodnôt, ktorý zobrazuje tabuľka T2.  

 

T2 Posun hodnôt v globálnom vzdelávaní  

 

Od K 

oceňovania kvantity (viac) oceňovaniu kvality (lepšie) 

princípu nezávislosti princípu vzájomného prepojenia 

vlády nad prírodou životu v zhode s prírodou 

súťaže Spolupráci 

plánovania a produkcie Bytiu 

nadvlády techniky sociálnej spravodlivosti a rovnosti 

nadvlády organizácie vývoju jedinca ako člena organizácie 

autoritárstva a dogmatizmu Účasti 

uniformity a centralizmu rôznorodosti a pluralite 

chápania práce ako nevyhnutnosti, 

povinnosti a niečoho ťažkého 

chápaniu práce ako sebarealizácie, 

sebauspokojenia a prínosu pre seba 

samého 

Zdroj: Turek, 2018 

 

Pike a Selby (1994) v nadväznosti na posuny v hodnotovom systéme považujú za 

ciele globálnej výchovy: 

- Myslieť systémovo (komplexne). 

- Porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta. 

- Holisticky chápať vlastné schopnosti a možnosti (uvedomiť si a rešpektovať, že 

telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa 

dopĺňajú). 

- Poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet. 

- Prijímať a uznávať aj iné pohľady na svet. 

- Uvedomiť si a pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy v súčasnom svete. 

- Chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť a aplikovať ich 

v globálnom kontexte. 

- Orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k planéte. 

- Uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré príjmu, a činy, ktoré vykonajú ako jednotlivci 

alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť i budúcnosť. 

- Osvojiť si schopnosti potrebné k politickému a sociálnemu konaniu, vedúcemu 

k efektívnej účasti na demokratickom rozhodovacom procese na všetkých 

úrovniach. 

- Pochopiť, že učenie i osobný rozvoj je nepretržitá cesta bez určitého konečného 

bodu. 
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- Pochopiť, že nové veci sú síce oživením, ale sú aj riskantné. 

 

Podľa Miléřovej (2015) významnými črtami vzdelávania ku globálnemu občianstvu 

sú: 

- Globálny rozmer – porozumenie javom okolo nás je možné len z globálnej 

perspektívy. Vníma podobnosti a rozdiely medzi ľuďmi, spoločnosťami, 

ekonomikami aj prírodnými podmienkami v rôznych častiach sveta. Hľadá javy, 

ktoré majú vplyv na všetkých a môžu existovať v rôznych podobách v každej 

krajine (chudoba, spravodlivosť, ne/rovnosti, mier a konflikt, negatívne zmeny 

v životnom prostredí a i.). Podporuje zmysel pre spoločenskú zodpovednosť 

a solidaritu, porozumenie globálnym procesom, uvedomenie si vplyvu konania 

jedinca na spoločnosť a celý svet (spotrebiteľské správanie, výrobné postupy 

a pod.). 

- Moderné pedagogické trendy – využíva aktívne a participatívne metódy pre rozvoj 

kreativity jedinca v procese vzdelávania, stimuluje ho k odkrývaniu a skúmaniu 

javov, ku kritickému prehodnoteniu vlastných postojov, predsudkov a správania. 

Usilovanie o osobné a spoločenské zmeny (tzv. transformatívny rozmer) – 

podporuje kapacity, schopnosti a motiváciu jedinca, ktoré mu umožnia reagovať 

na zmeny a presadzovať ich v prospech osobného a kolektívneho ľudského 

rozvoja. Prispieva k zásadným zmenám na úrovni jednotlivca, vzdelávacieho 

systému, celej spoločnosti a planéty. 

- Holistický prístup – rôzne koncepty (rozvoj, životné prostredie, udržateľnosť, 

ľudské práva a spravodlivosť, mier, multikulturalita, multiperspektivita) sa 

dopĺňajú, sú vzájomne prepojené. Zodpovedá to holistickému pohľadu na svet, 

ľudstvo a jeho výzvy – teda nie je možné od seba jednotlivé výzvy oddeľovať 

a analyzovať ich v rozdielnych a uzavretých častiach.  

 

Suchožová (2013) uvádza štyri piliere globálneho vzdelávania: pedagogický 

konštruktivizmus, kritické myslenie, interakcia a kooperácia.  

 

Globálne vzdelávanie si vyžaduje konštruktivistický prístup vo vzdelávaní. 

Konštruktivistický prístup je charakteristický tým, že študent či študentka sám 

konštruuje svoje poznanie. Pedagóg a pedagogička v tomto procese pôsobia najmä 

ako facilitátori. Zdôrazňuje sa tu aktivita študenta a jeho samostatný prístup 

k riešeniu, využívajú sa zážitkové formy vzdelávania a kooperatívne učenie. Študenti 

a študentky nie sú v tomto ponímaní pasívnymi prijímateľmi, ale sú aktívnymi 

spolutvorcami vzdelávania.  

 

Kritické myslenie ako druhý pilier globálneho vzdelávania je podľa Gažoviča (2017) 

previazané s etikou a malo by byť spojené s otázkami ako žiť zmysluplný život a aké 

hodnoty vyznávať. Kritické myslenie môžeme označiť ako komplex myšlienkových 

operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného rozhodnutia. Ide teda 

o nezávislé myslenie hľadajúce argumenty. Ako uvádza Kahátová a kol. (2010), 
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v globálnom vzdelávaní sa kladie dôraz na vnímanie globálnych problémov 

v súvislostiach, rozlišovanie medzi príčinami a dôsledkami spoločenských javov, 

oddeľovanie faktov od ich interpretácie (napr. hodnotenie mediálnych správ), 

posudzovanie situácie z viacerých uhlov pohľadu a rozpoznávanie predsudkov 

a negatívnych stereotypov.  

 

Na potrebu zmeny zaužívaných rolí učiteľov a žiakov, na vzťahy založené na 

partnerstve, spolupráci, interakcii reaguje tretí pilier pedagogického pôsobenia 

(učiteľ – facilitátor, žiak – aktívny spolutvorca, zdroj nápadov…) – interakcia. 

V globálnom vzdelávaní nie je dôležité memorovať, ale vytvoriť si vlastný názor, 

presadiť svoje myšlienky, obhájiť postoj, rozvíjať komunikačné zručnosti v procese 

aktivizácie účastníkov výučby. (Suchožová, 2013) 

 

Štvrtý pilier zdôrazňuje význam kooperácie. Ako uvádza Turek (2005), 

v podmienkach kooperatívnej formy učenia si žiaci efektívnejšie osvojujú a rozvíjajú 

spôsobilosti typické pre viaceré kľúčové kompetencie, napr. plánovanie, organizácia, 

deľba, kontrola a hodnotenie práce, vzájomná pomoc a spolupráca, komunikácia, 

zodpovednosť a povinnosť, tolerancia a rešpekt, konštruktívne riešenie konfliktov.  

 

V rámci globálnej výchovy rozlišujú autori Pike a Selby (1994) štyri vzájomne 

prepojené dimenzie, ktoré ďalej rozpracovávajú tak, že vymedzujú hlavné vedomosti, 

zručnosti a postoje, ktoré si študenti majú v priebehu vzdelávacieho procesu 

osvojovať: 

- Priestorová dimenzia. Rozvíja porozumenie svetu v jeho previazanosti 

a pochopenie vzájomnej závislosti (v kontraste k atomistickému vnímaniu sveta 

a lineárnemu mysleniu). Previazanosť v rovine lokálnej a globálnej, 

medziľudských vzťahov, rôznych vedných odborov atď. S tým úzko súvisí 

prežívanie pocitu solidarity. 

- Dimenzia problémov. Zahŕňa porozumenie globálnym, lokálnym i osobným 

problémom študentov, ich vývoju a vzájomnej spojitosti. Učí reflexii rôznych 

uhlov pohľadu na dané problémy vrátane svojho vlastného a ich rešpektovanie. 

- Časová dimenzia. Pomáha uvedomeniu si spojitosti minulosti, prítomnosti 

a budúcnosti – vo svetovom dianí i vlastnom živote. Zameriava sa na predvídanie 

a tvorivé plánovanie budúcnosti. 

- Vnútorná dimenzia. Ide o vedomosti, zručnosti a postoje potrebné na to, aby sa 

študenti vydali na cestu celoživotného osobnostného rastu a napĺňali tak 

zodpovednosť voči sebe a svojmu okoliu (svetu). Je pritom dôležité rozvíjanie ich 

sebadôvery, sebapoznania a vlastnej identity, autentickosti, cieľavedomosti 

a uvedomenie si dôležitosti všestranného rozvoja osobnosti. 

 

Z iného hľadiska môžeme v rámci globálnej výchovy rozlíšiť dve základné dimenzie. 

Dimenzia sveta („cesta vonkajšia“ – globálne problémy, súvislosti a pod.) a dimenzia 



 

36 

 

ja („cesta vnútorná“ – osobnostný rozvoj, vlastný život), v ktorých spojení vzniká 

ucelený obraz „ja vo svete“. 

 

Princípy, z ktorých globálne vzdelávanie vychádza podľa Národnej stratégie 

globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016, sú: 

- Globálna zodpovednosť – zodpovednosť za svoje konanie a za svet, ktorý ním 

ovplyvňujeme. 

- Solidarita – solidarita s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach a ochota im svojím 

konaním pomôcť. 

- Participácia – aktívna a informovaná účasť na riešení problémov a konfliktov. 

- Vzájomná prepojenosť – uvedomenie si (globálnej) previazanosti a súvislostí 

medzi miestnym, regionálnym a medzinárodným dianím. 

- Spolupráca – rovnocenné partnerstvo medzi ekonomicky rozvinutými 

a rozvojovými krajinami či regiónmi. 

- Sociálna spravodlivosť a rovnosť – dodržiavanie ľudských práv a rovnakých 

príležitostí pre všetkých. 

- Otvorenosť a myslenie založené na kritickej analýze – kritický prístup 

k informáciám a schopnosť kritického úsudku a informovaného rozhodovania. 

- Udržateľný rozvoj – potreba v rámci životného štýlu zosúladiť tri rovnocenné 

a dopĺňajúce sa dimenzie rozvoja spoločnosti – ekonomickú, sociálnu a ekologickú 

– tak, aby sme planétu zachovali v stave, v akom by sme aj našim potomkom 

umožnili žiť kvalitné životy.  

 

Globálna výchova a vzdelávanie z hľadiska podľa Národnej stratégie globálneho 

vzdelávania na roky 2012 – 2016 obsahuje tieto kľúčové témy, ktoré v sebe zahŕňajú 

čiastkové témy: 

- Globalizácia a vzájomná prepojenosť: Aspekty globalizácie, Ekonomická 

globalizácia – svetový obchod, Udržateľný rozvoj, Migrácia, Globálne problémy 

a rozvojová spolupráca. 

- Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR a EÚ: Dobrovoľníctvo 

v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci, Spravodlivý obchod a etické 

podnikanie, Rozvoj, koncepcia rozvoja, princípy, Miléniové rozvojové ciele, 

Chudoba a nerovnosť, Zdravie: HIV/AIDS, podvýživa, Konflikty vo svete: formy 

a metódy riešenia konfliktov. 

- Multikulturalizmus: Stereotypy a predsudky, Xenofóbia, rasizmus, intolerancia, 

Kultúrna identita, kultúrne rozdiely, náboženské rozdiely.  

- Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty: Zmena klímy, Odpady, 

Environmentálna migrácia, Vzduch, voda, pôda, Využívanie prírodných zdrojov, 

Alternatívne zdroje energií. 

- Ľudské práva: Ľudské práva a občianske práva, Práva dieťaťa, Rodová rovnosť, 

Demokracia a dobré vládnutie.  
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Suchožová (2013) uvádza prehľad a analýzu cieľov a obsahu štátnych vzdelávacích 

programov za jednotlivé stupne škôl, kde je prienik s cieľmi, resp. obsahom 

globálneho vzdelávania. Tieto jasne dokazujú, že vybrané témy globálneho 

vzdelávania aj jeho ciele sú obsiahnuté vo všetkých stupňoch vzdelávania od 

predprimárneho až po terciárne. Sú pritom koncipované v zmysle cieľových 

požiadaviek na vedomosti, zručnosti i postoje a kompetencie.  

 

Súhlasíme s da Silvom (2012), že navrhnutie učebných osnov pre globálne 

vzdelávanie neznamená začlenenie novej špecifickej disciplíny do existujúceho alebo 

nového učebného plánu. Je to preto, že globálne vzdelávanie sa nemôže obmedzovať 

na jednu disciplínu, najmä ak sa celé učebné osnovy riadia inými smermi z hľadiska 

vzdelávacích cieľov. A tiež preto, lebo globálne vzdelávanie sa nemôže obmedzovať 

na izolovanú vôľu jedného pedagóga, koordinátora alebo tvorcu rozhodnutí, najmä ak 

všetci ostatní cítia, že sa ich to netýka. Okrem toho je globálne vzdelávanie v podstate 

prierezovou perspektívou, ktorá podporuje začlenenie globálnych otázok do 

akéhokoľvek vzdelávacieho programu a umožňuje pedagógom pristupovať k takýmto 

otázkam prostredníctvom akéhokoľvek predmetu.  

 

Globálne perspektívy vzdelávania musia prebiehať vo všetkých aspektoch 

vzdelávacieho procesu – v učebnom prostredí, metódach, činnostiach, učebniciach 

a ďalších zdrojoch.  
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2. GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA VYSOKÝCH 

ŠKOLÁCH NA SLOVENSKU  

 

 

 

S globálnym vzdelávaním, rozvojovým vzdelávaním či globálnym rozvojovým 

vzdelávaním sa v edukačnom procese na Slovensku v súčasnosti stretávame najmä na 

základných a stredných školách. Ako však uvádzajú viacerí autori a autorky 

(napríklad Cabezudo a kol., 2010; Andreotti, 2014) a aj Národná stratégia pre 

globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016, globálne vzdelávanie má byť zastúpené aj 

na vysokých školách, ktoré sa významne podieľajú na transfere poznatkov 

o globalizácii a s ňou spojených javov. Ponúka spôsob, ako robiť zmeny na miestnej 

a globálnej úrovni v zmysle budovania občianstva. Ľudia sa tak učia zodpovednosti, 

ktorú nemožno ponechať len na vlády a iné rozhodovacie orgány. Ako uvádza 

Kurčíková (2012), globálne vzdelávanie je vzdelávací prístup, ktorý podnecuje 

k dosiahnutiu zmeny. Zmeny, ktorá vedie k hlbšiemu porozumeniu rozmanitosti vo 

svete, k formovaniu postojov a kritického myslenia, ktoré prispieva k pozitívnym 

zmenám v lokálnom a globálnom rozmere.  

 

Univerzity nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí majú svoje funkcie, resp. poslanie. Je 

ním najmä oblasť vzdelávania a výskumu. Globálne vzdelávanie sa však netýka len 

týchto dimenzií, ale aj dimenzie tzv. tretieho poslania alebo spoločenskej úlohy 

univerzít, ktorá vyjadruje prepájanie štúdia so životom spoločnosti. Koncept tretieho 

poslania (alebo angažovanej univerzity, sociálnej dimenzie univerzity a pod.) je 

aktuálny už niekoľko desaťročí. Ide o vnímanú potrebu zapájať sa do napĺňania 

požiadaviek spoločnosti a prepájať tak univerzitu sociálno-ekonomickým kontextom. 

Pri treťom poslaní je reč o sociálnej angažovanosti, ktorá je v súlade s regionálnym, 

národným rozvojom či globálnym rozvojom. Tretie poslanie je tiež úzko spojené 

s rozvojom angažovanosti a osobnej a sociálnej zodpovednosti študentstva 

a zamestnanectva, ktoré sú úzko spojené s cieľmi a princípmi globálneho vzdelávania. 

 

Úlohou vysokých škôl vo vzťahu k edukačnému procesu je vo vzájomnom prepojení 

vedy, vzdelávania a tretieho poslania rozvíjať u študentov a študentiek také 

vedomosti, schopnosti a postoje, na základe ktorých dokážu nielen profesionálne 

zaujať rolu odborníkov či vedcov, pre ktorú boli pripravovaní, a na základe ktorých 

dokážu nachádzať svoju pozíciu v súčasnom svete, zodpovedne sa v ňom vyrovnávať 

s problémami rôzneho charakteru a angažovať sa v ich riešení. Šebeň-Zaťková (2014) 

vo vzťahu k úlohe vysokých škôl v globálnom vzdelávaní uvádza, že úlohou vysokých 

škôl je pripraviť odborníkov, profesionálov s globálnym uvedomením a s globálnou 
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zodpovednosťou, aby títo profesionáli vnímali svoj odbor v globálnom kontexte 

a vnímali dôsledky svojho odboru pre globálny vývoj.  

 

V snahe zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania, globálne rozvojové 

vzdelávanie postupne preniká aj do terciárnej sféry vzdelávania. Implementácia 

moderných koncepcií vzdelávania, vychádzajúcich z aktuálnych trendov spoločnosti, 

ako aj z moderných poznatkov pedagogickej teórie, do procesu vysokoškolskej 

výučby predstavuje efektívny nástroj podpory kvality a excelencie vysokých škôl. 

(Svitačová – Mravcová – Moravčíková, 2015)  

 

Potrebu rozvoja globálneho vzdelávania na vysokých školách a univerzitách vnímame 

o to viac, že 21. storočie je obdobím, do ktorého populácia človeka vstupuje v počte 

viac ako 7,17 miliárd ľudí. Uvedený počet sa neustále zvyšuje a nárokuje si svoje 

základné požiadavky na životné prostredie, zdravie, bývanie, služby, predmety, 

osoby. Do popredia sa dostávajú informácie o obmedzení zdrojov a kolapse civilizácií. 

Zmena klimatických vzorcov spolu s pokračujúcim tlakom človeka na prírodné 

a ľudské zdroje má v konečnom dôsledku vplyv aj na medzinárodnú migráciu a aj na 

výraznejší výskyt konfliktov. Snažíme sa neustále prispôsobovať systému, ktorý je 

plný rozličných výziev, zvyšujúceho sa bezprávia, nezmyselného plytvania, rozpadu 

hodnôt, znehodnocovania všetkého živého, dokonca aj podceňovania kvalitného 

vzdelania. Žijeme vo svete enormných odlišností medzi Severom a Juhom, kde sú tieto 

efekty ešte viac viditeľné. (Kurčíková, 2016) 

 

Dovolíme si tvrdiť, že v súčasnosti sú témy globálneho vzdelávania v rámci univerzít 

aplikované skôr okrajovo alebo minimálne. Ich obsah sa ešte mení, tradične 

akademicky orientovaná univerzita preferuje stabilitu rokmi preverených vedných 

disciplín. Je potrebné, aby fakulty, najmä tie, ktoré poskytujú študijné programy 

v učiteľských študijných odboroch, ale aj v iných odboroch zohľadnili ciele a témy 

globálneho vzdelávania v pregraduálnej príprave študentstva. Globálne vzdelávanie 

realizované v prostredí univerzít by malo zdôrazňovať mimokognitívne dimenzie ako 

schopnosť spolupráce, otvorenosť komunikácie, akceptáciu, pomoc druhým, aktívne 

počúvanie a najmä podporovať ľudskosť a kritické myslenie. Smerovať by malo 

k osvojovaniu hodnotových vzorcov sociálneho správania. S tým súvisí aj výchova 

k humanizmu a tolerancii medzi ľuďmi navzájom.  

 

Realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti globálnej a rozvojovej problematiky na 

vysokých školách od roku 2005 bola iniciovaná prevažne mimovládnym sektorom 

a v niekoľkých prípadoch vzdelávacími inštitúciami. V súčasnosti podľa Národnej 

stratégie globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016 existuje výučba predmetov 

povinného alebo voliteľného charakteru, ktorá má vzťah ku globálnej a rozvojovej 

tematike na viacerých vysokých školách: napríklad na Trnavskej univerzite v Trnave, 

Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 

v Nitre, Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Mateja Bela v Banskej 
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Bystrici, Paneurópskej vysokej škole, Ekonomickej univerzite v Bratislave, Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a na Technickej 

univerzite vo Zvolene. Vyučujúcimi týchto predmetov sú vysokoškolskí učitelia 

a učiteľky, ale aj externisti a externistky z praxe. So zámerom sieťovania a budovania 

kapacít vysokých škôl v oblasti globálneho vzdelávania sa zrealizovalo v poslednom 

období niekoľko medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré poskytli priestor na 

odbornú výmenu názorov medzi akademikmi, zástupcami mimovládneho sektora 

a decíznej sféry v oblasti globálnej rozvojovej problematiky. 

 

Od roku 2005 bolo tiež realizovaných niekoľko vzdelávacích a rozvojových projektov, 

ktoré boli zamerané na témy globálneho vzdelávania. Mnohé z nich prepájali aj vysoké 

školy na Slovensku v tejto oblasti, napríklad: 

- Globálne rozvojové vzdelávanie (2006 – 2007) 

- Podpora globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách (2009 – 2010) 

- Projekt Globálne vzdelávanie na Fakulte ekológie a environmentalistiky TUZVO 

(2013 – 2015) 

- Projekt Globálne vzdelávanie v súvislostiach (2014 – 2015) 

- Projekt Globálne vzdelávanie pre univerzity 21. storočia (2015 –2016) 

- Projekt Akademici – aktívne a prakticky (2016 – 2018) 

- Univerzitná sieť globálneho vzdelávania (2017 – 2019) 

- Svet medzi riadkami (2018) 

- Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského 

vzdelávania (GLOBPOST) (2018 – 2019) 

- Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického 

a nepedagogického zamerania (2018 – 2019). 

Žiadateľmi uvedených projektov boli mimovládne organizácie: CEEV Živica, Nadácia 

Milana Šimečku a Človek v ohrození. Samostatnú skupinu projektov tvoria tie, kde 

žiadateľmi sú jednotlivé vysoké školy na Slovensku. Zoznam a spracovanie projektov 

(VEGA, KEGA, APVV) je súčasťou ďalšej časti tejto monografie. V rámci spolupráce 

medzi mimovládnymi organizáciami a vysokými školami vzniklo aj niekoľko 

zaujímavých publikácií, ktoré sa venujú témam globálneho vzdelávania, ide napr. 

o tieto: 

Ondrušek – Potočková – Hipš: Výchova k tolerancii hrou (2007) 

Andreotti a kol.: Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie (2013) 

Ač – Cílek – Čajka – Gallayová – Labašová a kol.: Globálne vzdelávanie – kontext 

a kritika (2014) 

Andreotti – Burjan – Činčera – Gallayová a kol.: Enviromentálna výchova 

v súvislostiach (2015) 

Ondrušek a kol.: Hodnotové strety hrou (2015) 

Andreotti – Mukandi – Abdallah a kol.: Hlasy väčšinového sveta (2016) 

Bajzíková a kol. Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte (2016) 
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Národná stratégia rozvoja globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016 uvádza 

niekoľko opatrení, ktoré sa týkajú aj úloh vysokých škôl:  

- zohľadniť témy globálneho vzdelávania v príprave budúcich pedagogických 

zamestnancov,  

- vytvoriť podmienky na začlenenie rozvojových tém do študijných programov na 

vysokých školách nepedagogických smerov,  

- podporiť vedu a výskum na vysokých školách a univerzitách v oblasti rozvojovej 

problematiky.  

 

Zaťková (2013) uvádza niekoľko odporúčaní pre implementáciu globálneho 

vzdelávania v podmienkach vysokých škôl: 

- Vysoké školy môžu zahrnúť globálne témy a témy rozvojovej spolupráce do 

náplne štúdia formou voliteľných, povinne voliteľných alebo povinných 

predmetov.  

- Vysoké školy môžu spolupracovať s odborníkmi a expertmi z praxe formou 

vyžiadaných prednášok, môžu využívať skúsenosti z mobilitných programov 

a stáží svojich zamestnancov, ale i študentov a pod.  

- Vysoké školy môžu akreditovať študijné programy, ktorých podstatný obsah 

spočíva v oblasti globálneho rozvojového vzdelávania.  

- Vysoké školy sa môžu venovať výskumu v oblasti výučby globálneho vzdelávania 

a súčasne môžu uskutočňovať výskum zameraný na rozvojovú pomoc.  

- Vysoké školy môžu v rámci ďalšieho vzdelávania svojich pedagogických 

zamestnancov začleňovať ciele, témy a princípy, didaktické aspekty globálneho 

napr. formou kurzov, workshopov a pod. a tým motivovať vysokoškolských 

učiteľov a učiteľky k následnému začleňovaniu tejto problematiky do vlastnej 

výučby.   

 

Na základe štúdia zdrojov k téme globálneho vzdelávania vo vysokoškolskom 

prostredí možno konštatovať, že výskum, ktorý by sa zameriaval na analýzu 

globálneho vzdelávania vo vysokoškolskom prostredí, je úplne v začiatkoch. Existuje 

niekoľko teoretických štúdií a príkladov, ako sú jednotlivé témy na vysokých školách 

vyučované či ako je oblasť globálneho vzdelávania uchopená. Zaujímavé je, že väčšina 

štúdií sa týka uchopenia tém globálneho vzdelávania a ekonomických fakultách, 

prípadne na fakultách zameraných na témy environmentalistiky, napríklad Svitačová 

– Mravcová – Šebeň-Zaťková, 2014; Šebeň-Zaťková a kol, 2014; Svitačová – 

Moravčíková – Mravcová, 2016; Gallayová – Gallay – Stachová – Kubišová – Orságová 

– Bihuňová (2018) a iní.  

 

V roku 2017 sa realizovalo občianske združenie Človek v ohrození v spolupráci 

s viacerými univerzitami na Slovensku prieskum „Globálne vzdelávanie vo 

vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov na Slovensku“, v rámci ktorého autori 

zisťovali, či a do akej miery sú prítomné aspekty globálneho vzdelávania v študijných 
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programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku a kde by 

v súčasnosti mohol existovať priestor na zlepšenie danej situácie. (Jančovič – Penfold, 

2017) 

 

 

2.1. Vedecko-výskumné projekty v oblasti globálneho 

vzdelávania na slovenských univerzitách  
 

Priestor na vysokých školách pre rozvoj globálneho vzdelávania poskytuje nielen 

oblasť vzdelávania, ale aj oblasť výskumu, integrálne prepojená s tretím poslaním 

univerzity. Výskum v oblasti globálneho vzdelávania a jeho jednotlivých tém by mal 

mať priame využitie pri riešení problémov vznikajúcich pod vplyvom globalizácie. 

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na Slovensku na obdobie rokov 2012 – 

2016 v oblasti vysokých škôl apeluje aj na realizáciu vedy a výskumu v oblasti 

globálneho vzdelávania.   

 

Prvé projekty rozvojovej spolupráce zamerané tak na rozvoj tém globálneho 

vzdelávania vo všetkých stupňoch vzdelávania, ako aj na výskum sa začali realizovať 

už po roku 1990. Hlavným podnetom bola integrácia Slovenska do medzinárodných 

štruktúr (OSN, Európska únia, OECD a i.), čoho výsledkom bol aj vznik grantovej 

schémy Slovak Aid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. 

Slovak Aid podporuje globálne rozvojové vzdelávanie a Ministerstvo vnútra SR 

každoročne vydeľuje časť finančných prostriedkov na rozvoj globálneho vzdelávania. 

(Ráslavská, 2009) Globálne vzdelávanie bolo najmä doménou mimovládnych 

organizácií združených v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií. Spolu sa 

orientovali a i naďalej orientujú na spoluprácu s pedagógmi materských, základných 

a stredných škôl a s akademikmi vysokých škôl. (Holečková, 2009) Keďže snahou 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bol prechod od postupných pilotných 

projektov k systémovému prístupu, začala sa téma globálneho vzdelávania rozvíjať 

v rámci vzdelávacieho systému a prostredníctvom Národnej stratégie pre globálne 

vzdelávanie v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej MŠVVaŠ SR). Z podprogramu MŠVVaŠ SR pre podporu 

multiplikačných aktivít v oblasti globálneho vzdelávania vznikali prvé metodiky 

a vzdelávania podporujúce rozvoj tém globálneho vzdelávania v školských 

systémoch. V roku 2005 nastal rozvoj globálneho vzdelávania v rámci vysokých škôl, 

najmä v podobe existencie a výučby predmetov povinného alebo voliteľného 

charakteru. Začali sa realizovať vedecké konferencie, ktoré poskytli priestor na 

odbornú výmenu názorov medzi učiteľstvom, akademikmi a akademičkami 

a zástupcami mimovládneho sektora v oblasti rozvojovej problematiky. MŠVVaŠ SR 

nadobudlo zodpovednosť za tvorbu vzdelávacej koncepcie a v rámci Národnej 

stratégie pre globálne vzdelávanie má zabezpečovať implementáciu tejto stratégie 

v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania a podporu rozvoja vedy a výskumu 
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v témach globálneho vzdelávania aj na vysokých školách, čo je vyšpecifikované už 

v spomenutých čiastkových cieľoch stratégie. (Áč – Andreotti – Cílek – Čajka a kol., 

2014; Ráslavská, 2009; Holečková, 2009) 

 

Zámerom štúdie, ktorú prezentujeme v tejto časti našej monografie, bolo zmapovať 

vedecko-výskumné projekty v oblasti globálneho vzdelávania realizované 

slovenskými vysokými školami v rokoch 2014 až 2018, ktoré boli podporené vo 

vybraných grantových schémach. Diskurz vytvorený prostredníctvom obsahovej 

analýzy má prispieť k lepšiemu poznaniu súčasného obrazu o globálnom vzdelávaní 

na vysokých školách na Slovensku.  

 

V rámci výskumu sme formulovali niekoľko výskumných otázok: 

1. Aká je početnosť podporených vedecko-výskumných projektov riešiacich témy 

globálneho vzdelávania v sledovanom období v rámci jednotlivých grantových 

schém?  

2. Aké je zastúpenie jednotlivých tém globálneho vzdelávania vo vedecko-

výskumných  projektoch? 

3. Aké je zastúpenie pedagogických a nepedagogických fakúlt v realizovaných 

vedecko-výskumných projektoch s témami globálneho vzdelávania? 

 

Metodológia  

 

Na analýzu empirických údajov sme využili metódu obsahovej analýzy. Ako uvádza 

Gavora (2015), obsahová analýza predstavuje štandardnú metódu výskumu 

zameranú na vyhodnotenie a interpretáciu obsahu textov.  

 

Základnú výskumnú vzorku tvorili projekty, ktoré boli podporené agentúrami VEGA 

(Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied), KEGA (Kultúrna a edukačná 

grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky) a APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) v rokoch 2014 až 2018, 

t. j. so začiatkom riešenia v týchto rokoch. Celkovo išlo o 3 652 projektov pre vysoké 

školy, ale aj pre výskumné ústavy SAV, v prípadne projektov APVV aj pre iné subjekty. 

Pretože databázy neobsahovali členenie projektov na tie, ktoré boli určené vysokým 

školám, a na tie, ktoré boli určené iným subjektom, v prvom kroku analýzy sme 

identifikovali projekty, v ktorých sa riešili témy globálneho vzdelávania, a až následne 

sme selektovali tie, ktoré sa týkali len vysokých škôl. Údaje sme čerpali z verejne 

dostupných zoznamov finančne podporených vedecko-výskumných projektov 

v rámci grantových agentúr. Vybrané grantové schémy nie sú síce jedinou platformou 

na získanie vedecko-výskumných grantov vysokých škôl, ale v podmienkach 

Slovenskej republiky ide popri medzinárodných projektoch o najviac hodnotené 

vedecko-výskumné projekty – pre rozpis finančných prostriedkov pre vysoké školy, 

ale aj pre výsledky akreditácie. Zároveň tieto schémy podporujú rôzne typy 
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výskumov vo všetkých vedných oblastiach. Do analýzy sme v rámci agentúry APVV 

započítali len projekty schválené v grantovej schéme Všeobecné výzvy. Do analýzy 

neboli zaradené projekty v schéme Bilaterálne výzvy, Otvorené výzvy, Multilaterálne 

výzvy ani Podporné a prípravné výzvy pre Horizont 2020.  

 

Grantová agentúra VEGA je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva 

a Slovenskú akadémiu vied (SAV), ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup 

pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách 

vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie 

vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych 

finančných prostriedkov. Grantový systém vznikol v roku 1996 a jeho hlavnou úlohou 

bol vzájomný koordinovaný postup pri výbere a hodnotení vedeckých projektov, čo 

malo prispieť k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov na vedu 

v podmienkach rezortu školstva a SAV. V roku 2008 VEGA organizačne 

reštrukturalizovala, zo 16-tich komisií na spoločný poradný orgán ministra školstva 

a pomocný orgán predsedníctva SAV na výber výskumných projektov na financovanie 

z inštitucionálnych finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu MŠVVaŠ SR, ak 

ide o projekty z pracovísk verejných vysokých škôl, a z inštitucionálnych finančných 

prostriedkov SAV, ak ide o projekty z jej vedeckých a špecializovaných organizácií. 

VEGA zabezpečuje výber na základe hodnotenia dvoch typov projektov: projektov 

základného výskumu a projektov základného výskumu cieľovo orientovaných na 

riešenie konkrétnych problémov spoločenskej alebo hospodárskej praxe. Pri 

obidvoch typoch projektov si tému volí navrhovateľ. Riešenie projektov môže byť 

rozvrhnuté na dva až štyri roky. Hodnotenie projektov sa uskutočňuje na základe 

pravidiel VEGA. Komisie VEGA vykonávajú vstupné a záverečné hodnotenie 

projektov. V súčasnosti má VEGA 13 komisií: Komisia VEGA č. 1 pre matematické 

vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy. Komisia VEGA č. 2 pre vedy 

o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje). Komisia VEGA č. 3 pre 

chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie. Komisia VEGA č. 4 pre 

biologické vedy. Komisia VEGA č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace 

systémy a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií. Komisia 

VEGA č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) 

a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva a vodohospodárskych vied. Komisia 

VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných 

technológií a materiálové inžinierstvo. Komisia VEGA č. 8 pre pôdohospodárske, 

veterinárske a drevárske vedy. Komisia VEGA č. 9 pre lekárske vedy a farmaceutické 

vedy. Komisia VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, 

sociológia, politológia, teológia). Komisia VEGA č. 11 pre vedy o človeku (psychológia, 

pedagogika, vedy o športe). Komisia VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku 

a jazykovedu. Komisia VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy. (www.vega.sk)  

 

http://www.vega.sk/
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Grantová agentúra KEGA je od roku 2008 vnútorným grantovým systémom 

zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, 

pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi 

z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych 

finančných prostriedkov verejných vysokých škôl. Tematické oblasti určuje minister 

a vychádzajú z dlhodobého zámeru ministerstva v oblasti školstva. Osobitnú 

tematickú oblasť tvoria projekty z oblasti tvorivého umenia. Agentúra KEGA má 

4 tematické oblasti: Tematická oblasť č. 1: Program rozvoja materského, základného 

a stredného školstva (perspektívy). Tematická oblasť č. 2: Nové technológie, metódy 

a formy vo vzdelávaní. Tematická oblasť č. 3: Obsahová integrácia a diverzifikácia 

vysokoškolského štúdia. Tematická oblasť č. 4: Rozvoj kultúry a umenia. 

(www.kega.sk)  

 

Grantová agentúra APVV bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. 

o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov. Agentúra je ako rozpočtová  a rezortná organizácia Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel 

podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu na riešenie projektov: výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách 

odboroch vedy a techniky, v rámci programov agentúry, v rámci dvojstranných alebo 

mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov 

v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja 

a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti 

výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu. V rámci APVV ide o podporu 

projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky, 

projektov v rámci programov agentúry, projektov v rámci zmlúv a programov 

medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, podpora mobility riešiteľov 

výskumných projektov na základe medzištátnych dohôd o vedecko-technickej 

spolupráci. Agentúra je zriadená s cieľom podpory výskumu a vývoja poskytovaním 

finančných prostriedkov na riešenie projektov výskumu a vývoja a projektov rozvoja 

infraštruktúry výskumu a vývoja naplánovaných na obdobie 3 rokov. Grantová 

agentúra má vytvorené tri schémy: 1. Všeobecné výzvy – podpora výskumu a vývoja 

systémom „zdola nahor“ – ide o otvorené výzvy na predkladanie projektov, v ktorých 

sa výskumno-vývojové kolektívy v akejkoľvek oblasti môžu na projektovom základe 

uchádzať o finančné prostriedky. 2. Programy – podpora výskumu a vývoja v záujme 

napĺňania vybraných zámerov a cieľov v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej 

a technickej politiky, ktoré sa realizujú prostredníctvom výziev reflektujúcich 

schválené programy. 3. Medzinárodná spolupráca – Podpora výskumu a vývoja 

uskutočňovaná v rozsahu a za podmienok určených príslušnou medzinárodnou 

dohodou, programom alebo iniciatívou. (www.apvv.sk) V rámci analýzy sa 

zameriavame na prácu so získanými dátami len z grantovej schémy Všeobecné výzvy. 

http://www.kega.sk/
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Stranky/default.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Stranky/default.aspx
http://www.apvv.sk/
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Vybrané roky sledovania 2014 – 2018 súvisia s nástupom platnosti Národnej 

stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016, ktorá bola 

schválená síce v roku 2012, ale platná až od roku 2013. Predpokladáme, vzhľadom na 

projektový cyklus, že vysokoškolskí riešitelia a riešiteľky podali síce projekty v roku 

2013, ale ich schválenie a realizácia sa začala až od roku 2014. Rok 2018 je zároveň 

posledným možným sledovaným obdobím, keďže výsledky za rok 2019 ešte nie sú 

dostupné. 

 

V prvej fáze obsahovej analýzy sme sa zamerali na vyhľadanie a výber projektov, 

ktoré s témami globálneho vzdelávania súviseli. Tie sme identifikovali zadaním 

kľúčových slov, ktoré sa týkali tém globálneho vzdelávania prítomných v Národnej 

stratégii pre globálneho vzdelávanie na roky 2012 až 2016. Z týchto projektov sme 

selektovali tie, ktoré boli podľa názvu a prípadnej anotácie skutočne zamerané na 

témy globálneho vzdelávania a ktoré boli realizované vysokými školami. Tieto 

projekty následne tvorili našu výberovú vzorku. Výberová vzorka pozostávala 

celkovo z 235 projektov. Pri projektoch sme sledovali názov projektu, fakultu 

hlavného riešiteľa/riešiteľky, pridelenú finančnú sumu v prvom roku riešenia 

(celkový objem finančných prostriedkov na projekt totiž závisí od financií 

pridelených v jednotlivých rokoch a v prvom roku riešenia nie je známy) a anotáciu 

projektu. Ďalšia fáza analýzy spočívala vo vytváraní prehľadov a analýz podľa 

definovaných výskumných otázok.  

 

V druhej fáze sme zmapovali sme výskyt a početnosť a vytvárali kontingenčné 

analýzy. Pri analýze sme sa zameriavali nielen na kvantitatívne ukazovatele, ale aj na 

hľadanie výskumných problémov vedecko-výskumných projektov vo vzťahu k témam 

globálneho vzdelávania ukotveným v Národnej stratégii pre globálne vzdelávanie na 

obdobie rokov 2012 – 2016. Dáta sme spracovávali v programe Excel 

prostredníctvom základných deskriptívnych štatistických postupov.  

 

 

2.1.1. Vedecko-výskumné projekty v oblasti globálneho 

vzdelávania v sledovanom období v jednotlivých grantových 

schémach 

 

V rokoch 2014 až 2018 bolo v rámci grantových schém VEGA, KEGA a APVV 

podporených celkovo 3 652 projektov, pričom išlo o projekty pre vysoké školy aj pre 

výskumné ústavy, v prípadne projektov APVV aj pre iné subjekty. Z tohto počtu bolo 

235 (6,43 percent) zameraných na niektorú z tém globálneho vzdelávania a riešili ich 

vysoké školy. Prehľad projektov podľa jednotlivých grantových agentúr uvádza 

tabuľka T3.  
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T3 Podiel projektov v oblasti globálneho vzdelávania na vysokých školách 

na celkovom počte podporených projektov vo vybraných schémach 

v rokoch 2014 až 2018 

 

Grantová 
agentúra 

Celkový počet 
financovaných 

projektov 

Počet financovaných 
projektov v oblasti 

globálneho vzdelávania 
na vysokých školách 

Percentuálne 
zastúpenie 
projektov 

v oblasti GV na 
celkovom počte 

projektov 

KEGA 771 71 9,21 % 

VEGA 2007 46 2,29 % 

APVV 874 118 13,50 % 

Spolu 3652  235 6,43 % 

 

   
Najvyššie zastúpenie projektov, ktoré riešili témy globálneho vzdelávania, bolo 

v rámci agentúry APVV. Z celkového počtu projektov financovaných v rámci APVV 

v nami sledovanom období bolo 13,5 percent s témami globálneho vzdelávania na 

vysokých školách. V rámci agentúry KEGA to bolo 9,21 percent a najnižšie zastúpenie 

projektov v oblasti globálneho vzdelávania (2,29 percent) bolo v rámci grantovej 

schémy VEGA. Prehľad projektov podporených v jednotlivých rokoch je zachytený 

v tabuľke T4.  

 

T4 Projekty v oblasti globálneho vzdelávania  v jednotlivých rokoch 

 

Grantová 
agentúra 

2014 2015 2016 2017 2018 

KEGA 18 10 10 18 15 

VEGA 2 5 7 15 17 

APVV 30 36 22 11 19 

Spolu  50 51 39 44 51 

 

Najviac projektov v témach globálneho vzdelávania bolo podporených v roku 2015 

a 2018 – 51 projektov v oboch rokoch. V  roku 2016 bol počet podporených projektov 

najnižší, do roku potom 2018 stúpal. V celkového prehľadu možno uviesť, že počet 

projektov vysokých škôl v oblasti globálneho vzdelávania v nami sledovaných 

výzvach kolíše a pohybuje sa od 39 do 51 projektov. Stúpajúcu tendenciu v nami 

sledovanom období majú projekty v oblasti globálneho vzdelávania podporené 

v rámci schémy VEGA. V tejto schéme boli v roku 2014 podporené 2 projekty a v roku 

2018 bola poskytnutá podpora 17 projektom v témach globálneho vzdelávania. Vo 

všetkých sledovaných rokoch bolo najviac projektov v oblasti globálneho vzdelávania 

podporených na vysokých školách v schéme APVV.   
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Pretože počet projektov v oblasti globálneho vzdelávania môže byť ovplyvnený aj 

celkovým počtom podporených projektov, v tabuľke T5 uvádzame podiel projektov 

v oblasti globálneho vzdelávania na celkovom počte financovaných projektov 

v jednotlivých rokoch.  

 

T5  Podiel projektov v oblasti globálneho vzdelávania na celkovom počte 

projektov v jednotlivých rokoch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

N % GV N % GV N % GV N % GV N % GV 

KEGA 
138 

13,04

% 
133 

7,52

% 
151 

6,62

% 
176 

10,23

% 
173 

8,67

% 

VEGA 
379 

0,53

% 
413 

1,21

% 
408 

1,72

% 
421 

3,55

% 
385 

4,42

% 

APVV 
148 

20,27

% 
268 

13,43

% 
154 

14,29

% 
152 

7,24

% 
152 

12,50

% 

spolu  
665 

7,52

% 
814 

6,27

% 
713 

5,47

% 
750 

5,87

% 
710 

7,18

% 

N = celkový počet podporených projektov, % GV = percentuálny podiel projektov 

v oblasti globálneho vzdelávania na celkovom počte projektov  

 

Najviac projektov bolo v schémach KEGA, VEGA a APVV financovaných v roku 2015, 

k čomu prispela najmä skutočnosť, že v grantovej agentúre APVV bolo v tomto roku 

podporených až 268 projektov, pričom v ostatných rokoch to bolo okolo 150. Najvyšší 

podiel projektov v oblasti globálneho vzdelávania vykazuje v rokoch 2014, 2015, 

2016 a 2018 agentúra APVV, v roku 2014 bol tento podiel najvyšší – 20,27 percent. 

Rozdiel v podiele projektov v oblasti globálneho vzdelávania na celkovom počte 

podporených projektov na základe grantovej schémy bol v roku 2017, keď bol 

najvyšší podiel v agentúre KEGA. V rámci agentúry VEGA má podiel projektov s témou 

globálneho vzdelávania stúpajúcu tendenciu, stúpa rovnako ako počet týchto 

projektov. Kým v roku 2014 bol percentuálny podiel projektov v témach globálneho 

vzdelávania v schéme VEGA na celkovom počte podporených projektov 0,53 percent, 

v roku 2018 to bolo 4,42 percent. V agentúre KEGA má podiel projektov v témach 

globálneho vzdelávania v jednotlivých rokoch kolísavé zastúpenie.  
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2.1.2. Zastúpenie tém globálneho vzdelávania vo vedecko-

-výskumných projektoch na vysokých školách 

 

Pri ďalšej analýze sme sa hlbšie zamerali na témy, ktoré riešili projekty vysokých škôl 

v oblasti globálneho vzdelávania v rokoch 2014 až 2018. Témy, podľa ktorých sme 

jednotlivé projekty kategorizovali, tvorili témy globálneho vzdelávania tak, ako sú 

uvedené v Národnej stratégii pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až 

2016. Prehľad projektov podľa tém globálneho vzdelávania poskytuje tabuľka T6.  

 

T6 Projekty podľa tém globálneho vzdelávania v rokoch 2014 až 2018 

 

 N % 

Životné prostredie s ohľadom  

na globálne aspekty 

119 50,64 % 

Globalizácia a vzájomná prepojenosť 49 20,85 % 

Multikulturalizmus 34 14,47 % 

Ľudské práva 22 9,36 % 

Rozvojová spolupráca  

a humanitárna pomoc 

11 4,68 % 

Spolu 235 100,00 

 

Z celkového počtu 235 projektov globálneho vzdelávania na vysokých školách sa viac 

ako polovica týkala životného prostredia. Viac ako 20 percent projektov z celkového 

počtu projektov v oblasti globálneho vzdelávania sa týkalo témy globalizácie 

a vzájomnej prepojenosti, ďalej nasledovali projekty v téme multikulturalizmus 

a ľudské práva. Problematiku rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci riešili 

vysoké školy v 11 projektoch v nami sledovanom období.   

 

Bližší prehľad projektov podľa tém v rámci jednotlivých grantových agentúr 

poskytuje graf G1.  

 

Rozloženie projektov podľa jednotlivých tém je v grantových výzvach rôzne. Kým 

v schéme KEGA a APVV dominujú projekty s témou životného prostredia a jeho 

globálnych súvislostí, v schéme VEGA bolo najviac projektov v sledovanom období 

riešených na tému globalizácie a vzájomnej prepojenosti. Vo všetkých schémach sú 

najmenej zastúpené projekty na tému rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.   
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G1  Projekty podľa tém globálneho vzdelávania v rámci jednotlivých 

grantových schém v rokoch 2014 až 2018 

 

 
 

 

V rámci analýzy podporených vedecko-výskumných projektov vysokých škôl 

v témach globálneho vzdelávania sme sa zamerali aj na bližšiu analýzu čiastkových 

tém vo výskumných projektoch. V rámci kvalitatívnej obsahovej analýzy uvádzame 

príklady projektov pri nami identifikovaných čiastkových témach výskumných 

projektov v rámci jednotlivých tematických celkov.  

 

V  téme globalizácia a vzájomná prepojenosť nachádzame v projektoch všetky 

čiastkové témy definované v Národnej stratégii pre globálneho vzdelávanie na 

obdobie rokov 2012 – 2016.  

 

Projekty sa venujú rôznym aspektom globalizácie (napríklad Riadenie ľudských 

zdrojov v etape globalizácie), udržateľnému rozvoju (napríklad Sociokultúrny 

kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka), 

problematike migrácie (napríklad Deti utečencov na Slovensku: Konkrétna výzva pre 

globálno-rozvojové vzdelávanie; Trendy v migrácii pracovnej sily do krajín EÚ a ich 
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dopad na hospodársky a sociálny rozvoj SR; Migrácie blízkovýchodných náboženských 

minorít ako vedecká a spoločenská výzva). 

 

V téme rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR a EU sa projekty dotýkali 

najmä problematiky chudoby a nerovnosti (napríklad Nerovnosť, chudoba 

a ekonomický rast; Sociálna pasca – náklady a cesta von; Pokrok SR pri napĺňaní 

stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia); tém 

mierovej politiky (napríklad Priority krajín strednej a východnej Európy v kontexte 

mierovej politiky). 

 

Neidentifikovali sme žiadny vedecko-výskumný projekt, ktorý by sa dotýkal 

dobrovoľníctva v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci a miléniových 

rozvojových cieľov.   

 

V rámci témy životného prostredia sú početne zastúpené projekty, ktoré sa týkajú 

prípravy študijných materiálov, metodík a učebníc implementujúcich 

environmentálne témy do vzdelávania na jednotlivých stupňoch škôl:   

- Príprava študijných materiálov pre program Environmentálny manažment 

v 1. stupni štúdia a nadväzného študijného programu Environmentálny manažment; 

- NATUR-Edu – spoznávanie a ochrana prírody v meste; 

- Transfer poznatkov z vedecko-výskumnej činnosti do multimediálneho 

vzdelávacieho procesu v predmete Životné prostredie a strojárska výroba; 

- Implementácia nových trendov environmentálneho výskumu do výučby 

prírodovedných a manažérskych predmetov v študijnom programe Environmentálny 

manažment; 

- Biomonitoring znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov – vývoj 

kurikula a tvorba učebných textov pre zavedenie nového predmetu; 

- STURE SPACE – implementácia inovatívnych metód vo vysokoškolskom procese 

štúdia s využitím alternatívnych zdrojov; 

- Prehľad metód a návrh uplatnenia koncepcie ekosystémových služieb v študijnom 

programe environmentalistika; 

- Environmentálna výchova pre predškolskú a elementárnu edukáciu – vysokoškolská 

učebnica; 

- Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej 

a primárnej edukácii; 

- Monitoring zložiek životného prostredia – praktický kurz. 

 

Výskumná pozornosť v téme životného prostredia je venovaná aj využívaniu 

alternatívnych zdrojov a materiálov:  

- Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území; 

- Biomasa – zdroj chemických zlúčenín a biopalív; 

- Bezpečné a udržateľné hospodárenie s vodou v budovách tretieho milénia; 

- Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie; 
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- Optimalizácia spaľovania biomasy s nízkou teplotou taviteľnosti popola;  

- Výskum využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v prechode na zelenú 

ekonomiku; 

- Nekonvenčné systémy využitia obnoviteľných zdrojov energie; 

- Udržateľné pôdoochranné technológie v agrárnej krajine; 

- Spoločenská zodpovednosť a inovačné aktivity pri znižovaní potravinových strát so 

zreteľom na šetrné zaobchádzanie so životným prostredím. 

 

Vedecko-výskumné projekty vysokých škôl na Slovensku sú orientované aj na 

problémy spojené s klimatickými zmenami a environmentálnymi problémami 

(napríklad Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej 

zmeny). 

 

V téme multikulturalizmus je podobne ako v téme životného prostredia pozornosť 

venovaná tvorbe metodík, učebníc a predmetov:  

- Vysokoškolskí študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania v témach 

inakosti a rozmanitosti v prostredí základných škôl; 

- Stratégie a techniky znižovania multikultúrnych predsudkov a stereotypov 

v edukačnom prostredí; 

- Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky 

v slovenskom kontexte. 

 

Viacero projektov je zameraných na rozvoj kritického myslenia a ďalších 

kľúčových kompetencií prostredníctvom inovatívnych metód:  

- Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií; 

- Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy 

Philosophy for Children; 

- Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových 

kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy; 

- Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou. 

 

V rámci multikulturalizmu sme identifikovali aj projekty zamerané na tému 

extrémizmu (napríklad Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie 

extrémizmu).  

 

V rámci témy ľudské práva sme identifikovali výskumné projekty zamerané 

všeobecne na tému ľudských práv (napríklad Ľudské práva a udržateľný rozvoj vo 

vonkajších vzťahoch EÚ) a na tému ľudských vo vzťahu k špecifickým skupinám či 

prostrediam:  

- Aktuálne otázky azylového práva v Slovenskej republike – právna úprava a právna 

prax; 

- Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych 

vzťahoch; 
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- Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky; 

- Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania; 

- Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti; 

- Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií.  

 

2.1.3. Zastúpenie učiteľských a neučiteľských fakúlt vo 

vedecko-výskumných projektoch v témach globálneho 

vzdelávania   

 
Analýzu zastúpenia učiteľských a neučiteľských  fakúlt sme realizovali len v rámci 

agentúr VEGA a KEGA, pretože v rámci celého sledovaného obdobia 2014 až 2018 

v dostupných zoznamoch podporených vedecko-výskumných projektoch uvádzali 

nielen názvy univerzít, ale aj fakúlt. V rámci agentúry APVV je uvádzaná len 

univerzita. Medzi učiteľské fakulty sme pri analýze zaradili okrem pedagogických 

fakúlt aj filozofické fakulty a fakulty humanitných vied, fakulty prírodných vied 

a fakulty humanitných a prírodných vied, pretože na týchto fakultách sa na väčšine 

slovenských vysokých škôl pripravujú budúci učitelia a učiteľky. 

 

V grantovej agentúre VEGA v nami sledovanom období bolo v témach globálneho 

vzdelávania podporených celkovo 46 vedeckovýskumných projektov. Prehľad 

jednotlivých fakúlt prezentuje tabuľka T7.  

 

Na učiteľských fakultách sa v sledovanom období riešilo 17 (36,9 percent) 

z celkového počtu 46 projektov v témach globálneho vzdelávania v rámci grantovej 

schémy VEGA. Najvyššie zastúpene v riešení projektov v témach globálneho 

vzdelávania pritom mali filozofické fakulty.  

 

V rámci prepočtov výšky finančných prostriedkov pripadá na učiteľské fakulty 

priemerná suma 5 521,00 eur na projekt VEGA v prvom roku jeho riešenia. Na 

neučiteľské fakulty priemerná finančná dotácia na projekt v prvom roku jeho riešenia 

je 6 955,31 eur. Počas sledovaného obdobia bola najnižšia pridelená suma 737 eur na 

prvý rok riešenia na vedecko-výskumný projekt v téme ľudské práva. Naopak 

najvyššia finančná dotácia – 14 295 eur – na prvý rok riešenia bola poskytnutá na 

projekt týkajúci sa témy životného prostredia. 
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T7  Zastúpenie fakúlt v projektoch v oblasti globálneho vzdelávania 

v agentúre VEGA za obdobie rokov 2014 – 2018 

 

Typ fakulty  % Názov fakulty n % 

Učiteľská  36,9 

filozofická fakulta 11 23,9 

fakulta humanitných vied, fakulta 

prírodných vied, fakulta 

humanitných a prírodných vied  

4 8,6 

pedagogická fakulta 2 4,4 

Neučiteľská  63,1 

fakulty ekonomiky a manažmentu 6 13,0 

právnická fakulta 4 8,6 

stavebná fakulta 3 6,5 

národohospodárska fakulta 3 6,5 

fakulta podnikového manažmentu 3 6,5 

fakulta sociálno-ekonomických vied 2 4,4 

lesnícka fakulta 2 4,4 

fakulta stredoeurópskych štúdii 2 4,4 

fakulta hospodárskej informatiky 1 2,2 

fakulta environmentálnej a výrobnej 

techniky 
1 2,2 

fakulta zdravotníctva a sociálnej 

práce 
1 2,2 

fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy 
1 2,2 

Spolu 100,0 %  46 100 

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra KEGA je zameraná na finančnú podporu 

projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého 

a interpretačného umenia iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl. V nami 

sledovanom období v rámci podporených vedecko-výskumných projektov v témach 

globálneho vzdelávania mali najvyššie zastúpenie (22,4 percent) fakulty humanitných 

a prírodných vied. Pedagogické fakulty mali druhé najčastejšie zastúpenie (15,4 

percent). 
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T8 Zastúpenie fakúlt v projektoch v oblasti globálneho vzdelávania 

v agentúre KEGA za obdobie rokov 2014 – 2018 

 

Typ fakulty % Názov fakulty N % 

Učiteľská  49,2 

fakulta humanitných vied, fakulta 

a prírodných vied, fakulta humanitných 

a prírodných vied 

16 22,4 

pedagogická fakulta 11 15,4 

filozofická fakulta 8 11,2 

Neučiteľská 50,8 

fakulta technická a technologická 7 9,8 

strojnícka fakulta 7 9,8 

fakulta záhradníctva a krajinného 

inžinierstva 
6 8,4 

fakulty ekonomiky a manažmentu 4 5,6 

fakulta európskych štúdií 

a medzinárodných vzťahov 
3 4,2 

fakulty teologické 3 4,2 

fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie 
2 3 

lekárska fakulta, farmaceutická fakulta 2 3 

stavebná fakulta 1 1,5 

fakulta environmentálnej a výrobnej 

techniky 
1 1,5 

Spolu 100,0  71 100 

 

V  grantovej agentúre KEGA je zastúpenie medzi učiteľskými a neučiteľskými 

fakultami pri riešení projektov v témach globálneho vzdelávania v nami sledovaných 

rokoch rovnomerné. Učiteľské fakulty riešili 35 projektov, čo je 49,2 percent 

z celkového počtu projektov v témach globálneho vzdelávania v rámci agentúry 

KEGA. Neučiteľské fakulty riešili 36 projektov.   

 

Rozdiely nachádzame vo výške finančných prostriedkov pridelených na projekty 

v prvom roku riešenia. Priemerná výška finančných projektov pridelená v prvom 

roku riešenia na učiteľské fakulty bola 4 027,74 eur, na neučiteľské fakulty to bolo 

7 390,36 eur. Najnižšiu finančnú podporu v prvom roku riešenia získal projekt na 

tému multikulturalita. Najvyššia finančná podpora – 14 557 eur – na prvý rok riešenia 

bola v téme životné prostredie. 
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G2 Počet projektov na učiteľských a neučiteľských fakultách v témach 

globálneho vzdelávania v schémach VEGA a KEGA  

 

 
 

 

Z celkového počtu 117 projektov riešených v rámci grantových schém VEGA a KEGA 

v témach globálneho vzdelávania v nami sledovanom období bolo 52 projektov, t. j. 

44,4 percent, riešených na učiteľských fakultách.   

 

V rámci grantovej agentúry APVV sme nerealizovali prepočty vzťahom na fakulty. 

V agentúre APVV boli v zoznamoch podporených projektov v roku 2014 uvedené len 

názvy univerzít, ako aj v ďalších rokoch sa vo viacerých prípadoch ako žiadateľ 

uvádzala univerzita ako celok a nebolo možné dohľadať presné informácie o zapojení 

učiteľských fakúlt týchto univerzít. Zastúpenie však v rámci projektov mali všetky 

fakulty: pedagogické fakulty, filozofické fakulty, fakulty prírodných a humanitných 

vied, ekonomické fakulty, právnické fakulty, lekárske fakulty, stavebné a strojárske 

fakulty, technické fakulty a pod. ako v prípade grantových agentúr VEGA a KEGA. 

Žiadateľmi tu boli aj výskumné ústavy univerzít. V rámci prepočtov výšky finančných 

prostriedkov najnižšia finančná podpora v rámci sledovaného obdobia v agentúre 

APVV bola suma 94 162 eur na projekt v téme životné prostredie a najvyššia finančná 

podpora bola vo výške 249 998 eur na projekt taktiež v rámci témy životné prostredie.  
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2.1.4. Zhrnutie z analýzy vedecko-výskumných projektov 

v témach globálneho vzdelávania na vysokých školách 

 

Z celkového počtu financovaných projektov v rámci agentúry VEGA, KEGA a APVV 

v rokoch 2014 až 2018 bolo 6,43 percent zameraných na niektorú z tém globálneho 

vzdelávania a riešili ich vysoké školy. Najvyššie zastúpenie projektov, ktoré riešili 

témy globálneho vzdelávania, bolo v rámci agentúry APVV. Najviac projektov 

v témach globálneho vzdelávania bolo podporených v roku 2015 a 2018. V  roku 2016 

bol počet podporených projektov najnižší, potom do roku 2018 stúpal. Počet 

projektov vysokých škôl v oblasti globálneho vzdelávania v nami sledovaných 

výzvach kolíše a pohybuje sa od 39 do 51 projektov za rok. Najviac projektov v oblasti 

globálneho vzdelávania sa týkalo témy životného prostredia (50,64 percent 

z celkového počtu projektov v oblasti globálneho vzdelávania), nasledovali projekty 

zamerané na globalizáciu a vzájomnú prepojenosť (20,85 percent), projekty s témou 

multikulturalizmu (14,47 percent), ľudských práv (9,36 percent). Najmenšie 

zastúpenie mali projekty s témou rozvojovej spolupráce (4,68 percent). Rozloženie 

projektov podľa jednotlivých tém je v grantových výzvach rôzne. V schéme KEGA 

a APVV dominujú projekty s témou životného prostredia a jeho globálnych súvislostí. 

V schéme VEGA bolo najviac projektov v sledovanom období riešených na tému 

globalizácie a vzájomnej prepojenosti. Z celkového počtu 117 projektov riešených 

v rámci grantových schém VEGA a KEGA v témach globálneho vzdelávania v nami 

sledovanom období bolo 52 projektov, t. j. 44,4 percent riešených na učiteľských 

fakultách. V rámci prepočtov výšky finančných prostriedkov pripadá na učiteľské 

fakulty priemerná suma 5 521 eur na projekt VEGA v prvom roku jeho riešenia 

a 4 027,74 eur na projekt KEGA. 

 

 

2.2. Globálne vzdelávanie na vysokých školách na 

Slovensku očami študentov a študentiek 

 

Jedným z aspektov globálneho vzdelávania, ktorým je potrebné venovať výskumnú 

pozornosť, je skutočnosť, ako túto problematiku vnímajú samotní študenti 

a študentky. V tejto oblasti sme na Slovensku identifikovali dva výskumy. Prvý 

výskum realizovalo občianske združenie Človek v ohrození v spolupráci s viacerými 

univerzitami na Slovensku a týka sa globálneho vzdelávania vo vysokoškolskej 

príprave budúcich učiteľov a učiteliek. (Jančovič – Penfold, 2017) Výskum obsahoval 

aj percepciu študentstva. Druhý výskum realizovali Gallayová, Gallay, Stachová, 

Kubišová, Orságová a Bihuňová (2018) a týkal sa vnímania globálnych tém 

študentstvom ekonomických a environmentálnych študijných programov na 

vybraných fakultách na Slovensku. 
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V našom výskume sme si kládli výskumnú otázku, ako študenti a študentky na 

Slovensku vnímajú globálne vzdelávanie a širšie aspekty jeho realizácie a ako toto 

vnímanie súvisí s vybranými charakteristikami študentov a študentiek, konkrétne 

s rodom, vekom, rokom štúdia, stupňom štúdia, učiteľským/neučiteľským typom 

programu. Našimi čiastkovými výskumnými otázkami boli: 

- Ako študenti a študentky slovenských vysokých škôl vnímajú spoločenskú rolu 

univerzít a ako toto vnímanie súvisí s vybranými charakteristikami študentov 

a študentiek a ich vnímaním seba ako globálneho občana a vnímaním vplyvu 

internacionalizácie a diverzity. 

- Ako študenti a študentky slovenských vysokých škôl vnímajú vplyv 

internacionalizácie na štúdium na univerzite a ako toto vnímanie súvisí 

s vybranými charakteristikami študentov a študentiek a ich vnímaním seba ako 

globálneho občana a vnímaním vplyvu internacionalizácie a diverzity. 

- Ako študenti a študentky hodnotia relevantnosť jednotlivých tém globálneho 

vzdelávania vo vzťahu k svojmu študijnému odboru a ako toto hodnotenie súvisí 

s vybranými charakteristikami študentov a študentiek a ich vnímaním seba ako 

globálneho občana a vnímaním vplyvu internacionalizácie a diverzity. 

- Ako študenti a študentky hodnotia vybrané aspekty realizácie výučby na 

vysokých školách a ako toto hodnotenie súvisí s vybranými charakteristikami 

študentov a študentiek. 

 

Metodológia výskumu 

 

Na zber empirických údajov sme použili škálový dotazník Ethical Internationalism 

in Higher Education (EIHE). Bol vytvorený v rámci projektu Ethical Internationalism 

in Higher Education Research Project. Dotazník EIHE je zameraný na spoločenskú 

úlohu súčasného vysokoškolského vzdelávania, internacionalizáciu vzdelávania, jej 

prínosy a možné riziká, na zisťovanie relevantnosti tém globálneho vzdelávania 

z pohľadu študentstva a hodnotenie vybraných aspektov výučby. Dotazník pozostáva 

z troch častí. Prvá časť je zameraná na vnímanie spoločenskej roly univerzít, vplyvu 

internacionalizácie na štúdium na vysokých školách, posudzovanie relevantnosti tém 

globálneho vzdelávania vo vzťahu k študovanému odboru a hodnotenie vybraných 

aspektov realizácie vysokoškolskej výučby. Každá z oblastí predstavuje súbor 

škálovaných otázok. Škála bola v nami využitom dotazníku tvorená týmito 

možnosťami: rozhodne nesúhlasím, nesúhlasím, súhlasím, nie som si istý/-á, neviem. 

Reliabilitu dát v zmysle vnútornej konzistencie dotazníka v tejto časti sme zisťovali 

prostredníctvom Cronbachovej alfy a výsledky poukazujú na uspokojivú reliabilitu 

dát našej výskumnej vzorky. Všetky hodnoty Cronbachovej alfy sa približujú alebo 

presahujú koeficient 0,7. Reliabilita jednotlivých subškál s počtom položiek 

v jednotlivých subškálach je uvedená v tabuľke T9.  
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T9 Reliabilita subškál dotazníka (Cronbachova alfa) 

 

Subškála  Počet položiek Cronbachova 

alfa 

Spoločenská úloha univerzít  13 0,795 

Vplyv internacionalizácie na štúdium   14 0,818 

Relevantnosť vedomostí a zručností v oblasti 

globálnych a politických tém 

10 0,697 

Relevantnosť globálnych tém 24 0,899 

Relevantnosť spoločenských a politických 

problémov  

6 0,680 

Hodnotenie vybraných aspektov výučby  19 0,832 

 

 

Pri analýze dát sme pracovali so škálou od 0 po 2, kde hodnota 0 predstavovala 

možnosť nesúhlasím (v pôvodnej škále rozhodne nesúhlasím a nesúhlasím), hodnota 

1 vyjadrovala možnosť nie som si istý/istá a hodnota 2 súhlasím.  

 

Druhá časť dotazníka je zameraná na sociodemografické otázky. Tretia časť je 

zameraná na vnímanie seba ako globálneho občana, vnímanie vplyvu 

internacionalizácie na spoločnosť a diverzity na vysokoškolské štúdium.  

 

Zber empirických údajov zabezpečila externá firma prostredníctvom on-line 

dotazníka a osobného dopytovania.   

 

Štatistickú analýzu dát sme uskutočnili prostredníctvom programu SPSS 19.0. Dáta 

nášho súboru nevykazovali normálne rozdelenie, preto sme rozdiel v priemeroch 

zisťovali prostredníctvom Wilkoxonovho testu. 

 

Výskumné dáta, v ktorých boli otvorené otázky, sme spracovali obsahovou analýzou 

Analýzu kvalitatívnych dát sme uskutočnili prostredníctvom programu Excel. 

Postupovali sme metódou otvoreného kódovania.  

 

Výskumná vzorka  

 

Výskumu sa zúčastnilo spolu 1 017 respondentov a respondentiek – študentov 

a študentiek denného štúdia všetkých vysokých škôl na Slovensku, rôznych fakúlt 

a študijných programov. Súbor bol reprezentatívny z hľadiska rodu, rokov štúdia 

a pedagogických fakúlt/nepedagogických fakúlt. 15,7 percent študentov a študentiek 

študovalo pedagogický/učiteľský študijný program, 84,3 percent nepedagogický 

študijný program. Z celkového počtu bolo 451 (44,3 percent) mužov a 565 (55,6 

percent žien). Jedna osoba rod neuviedla. Ako dokumentuje tabuľka T10, 70,6 
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percent bolo študentov a študentiek prvého stupňa, 28,2 percent druhého stupňa 

a 1,2 percent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.  

 

T10 Respondenti a respondentky podľa stupňa štúdia  

 

Stupeň štúdia  Počet  % 

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.) 718 70,6 

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr., Ing.) 287 28,2 

3. stupeň vysokoškolského štúdia a vyššie 12 1,2 

Spolu 1017 100,0 

 

Z hľadiska veku boli zastúpené ročníky od roku narodenia 1982 do 2000, t. j. 

respondenti a respondentky vo veku 18 až 37 rokov.  

 

Vzájomné korelácie a súvislosti sme zisťovali vzhľadom na rod, na 

pedagogický/nepedagogický odbor štúdia, stupeň štúdia a vek respondentov 

a respondentiek. Zisťovali sme tiež vzájomné súvislosti medzi odpoveďami na 

niektoré ďalšie otázky, ktoré bližšie v texte analyzujeme. 

 

 

2.2.1. Globálneho občianstvo z pohľadu študentov a študentiek  
 

Ako uvádza Mravcová (2019), v kontexte globalizácie a rastúcich globálnych 

problémov sa do popredia čoraz viac dostáva fenomén globálneho občianstva ako 

jeden z hlavných pilierov globálneho a rozvojového vzdelávania, ktorý istým 

spôsobom rozširuje občiansky inštitút na celý svet. Pod globálnym občianstvom tak 

môžeme najvšeobecnejšie vidieť akési etické tvrdenie o univerzálnych hodnotách 

a globálnej zodpovednosti všetkých ľudí na svete. Môžeme ho chápať ako súbor 

morálnych princípov či pravidiel správania alebo ako druh filozofie ľudských práv. 

Ide o akýsi ideál či ašpiráciu.  

 

Globálne vzdelávanie považujeme za jeden z krokov smerom ku globálnemu 

občianstvu. Globálne občianstvo, respektíve svetoobčianstvo, môžeme definovať ako 

proces nadobúdania zodpovednosti za svoje okolie, za ľudí okolo nás a za spoločnosť, 

ktorej sme súčasťou. V širšom kontexte sa však na všetko môžeme pozerať ponad 

štátne hranice či kontinenty, ktorých rozdelenie z tejto perspektívy stráca svoj 

zmysel. Byť svetoobčanom je slobodné rozhodnutie každého z nás, postavené na 

hodnotách každého z nás. Dalo by sa takisto považovať za akúsi morálnu odozvu na 

problémy, s ktorými sa ľudstvo stretáva, a ako polienko k snahe riešiť tieto problémy 

na miestnej úrovni. (Kronegger – Mrak – Suša, 2010) 
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Zároveň je v tejto súvislosti dôležité aj ponímanie globálneho občana. Globálne 

občianstvo podporuje osobný rešpekt a rešpekt voči druhým. Vedie jednotlivcov, aby 

premýšľali hlbšie a kriticky o tom, čo je spravodlivé, a ako zredukovať zlé vplyvy na 

našu zem. Hlbšia predstava o globálnom občianstve prechádza za klasický náhľad, že 

všetci sme občanmi sveta, k pochopeniu, že máme zodpovednosť nielen jeden za 

druhého alebo za to, čo sme vytvorili, ale tiež za to, čo nám bolo dané – za život na 

zemi. (Špirko, 2011) 

 

Vzhľadom na jednotiacu silu konceptu občianstva má globálne občianstvo potenciál 

stať sa významným zjednocujúcim prvkom spoločností. Zároveň predpokladáme, že 

svojou podstatou môže prispieť k väčšej rovnosti, udržateľnosti a spravodlivosti. 

V ideálnom prípade by sme tak mohli globálne občianstvo definovať ako projekt 

sociálnej spravodlivosti, zameraný na odstránenie nátlaku súčasnej doby prospechu a 

blahobytu a na podporovanie jednotlivcov aj celých spoločností, aby participovali na 

novej vedomostnej ekonomike. Tým, že sa globálne občianstvo zameriava na kritické 

zainteresovanie sa v štruktúrach a vzťahoch proti vylučovaniu a marginalizácii, snaží 

sa meniť základy spoločností na spravodlivejšie a rovnejšie, a teda na sociálne, 

politicky, ekonomicky a kultúrne posilnenú verejnú sféru (Mravcová – Šeben – 

Zaťková – Pechočiaková – Svitačová, 2017). 

 

Israel píše, že „globálny občan je niekto, kto sa identifikuje ako súčasť rozvíjajúcej sa 

svetovej spoločnosti a koho konanie je prínosom pre budovanie hodnôt a zvyklostí 

spoločnosti“ (Israel, 2013). Byť globálnym občanom znamená akýsi vnútorný pocit 

a identifikovanie sa s určitým systémom morálnych hodnôt. Zvyčajne je globálne 

občianstvo chápané ako idea, že ľudstvo tvorí jednu veľkú komunitu, ktorá by mala 

byť založená na porozumení, solidarite, spolupráci a vzájomnej pomoci, a ľudia ako 

globálni občania by mali byť schopní prijať spoločnú zodpovednosť za rozvoj a chod 

tejto globálnej spoločnosti (pozri viac Moravčíková – Hanová, 2009).  

 

Odpoveď na otázku: „Ako študenti a študentky vysokých škôl na Slovensku vnímajú 

globálne občianstvo?“ ponúkame v ďalšom texte.  
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T11 Študenti a študentky ako globálni občania  

 

Vnímanie seba  

ako globálneho občana   

Počet Percentá  

Áno 343 33,7 

Možno, nie som si istý/istá 487 47,8 

Nie  107 10,5 

Missing  80 7,9 

Spolu 1017 100,0 

 

Ako globálni občania sa vníma 33,7 percent respondentov a respondentiek. Takmer 

polovica respondentov a respondentiek sa nevedelo k tejto otázke jednoznačne 

vyjadriť, respektíve neboli si istí/isté a 10,5 percent sa nevnímajú ako globálni 

občania.  

 

Na otvorenú otázku, čo si študenti a študentky pod globálnym občianstvom 

predstavujú, respektíve ako by mali globálni občania myslieť a konať vo svete, sme 

získali veľmi veľa rôznorodých odpovedí, ktoré sme spracovali metódou otvoreného 

kódovania a vytvorili sme niekoľko kategórií. Kategórie predstavujú charakteristiky, 

ktoré sa u študentov a študentiek vysokých škôl spájajú s globálnym občianstvom.  

  

Podľa študentov a študentiek globálneho občana charakterizuje záujem o dianie 

v lokálnom i globálnom rozmere:  

-  „Mali by sa zaujímať o dianie vo svete.“ 

- „... minimálne sa zaujímať. Neignorovať veci okolo seba.“ 

- „Sledovať situáciu vo svete, prispieť k riešeniu globálnych problémov.“ 

- „Snažiť sa riešiť problémy globálne, hľadať spoločné riešenia.“ 

- „Zapájať sa do aktivít, ktoré sú v prospech všetkých.“ 

- „Zaujímam sa o spoločnosť a o zahraničné veci, ktoré sa ma týkajú.“ 

- „Zaujímať sa o dianie vo svete.“ 

- „Zaujímať sa o iné krajiny, iných občanov, ich chudobu, problémy a podobne.“ 

- „Zaujímať sa o iné kultúry.“ 

- „Zaujímať sa o životné prostredie.“ 

„Mali by sa zaujímať o situáciu vo svete.“ 

 

Záujem dobre vyjadruje aj výrok: „Jednoducho povedané, nemal by mať všetko ,na 

hákuʻ.“  

 

Globálny občan je podľa respondentov a respondentiek tiež angažovaný a aktívne 

pracuje na zlepšovaní sveta či riešení problémov: 

- „Zlepšovať svet.“ 
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- „Pracovať na zlepšovaní všetkých oblastí života.“ 

- „Pracovať spoločne na spoločných cieľoch.“ 

- „Mal by konať v prospech ľudstva.“ 

- „Majú byť iniciatívni.“ 

- „Snažia o lepšie zajtrajšky pre celé ľudstvo aj zem.“ 

- „Mali by sa zaujímať viac o svetové dianie, zapájať sa formou participácie do 

spoločenského života, netváriť sa, že im to nie je jedno, a že každý si hrabe iba na 

vlastnom piesku.“ 

 

S angažovanosťou súvisí aj ďalšia charakteristika globálneho občana, ktorou je podľa 

študentov a študentiek empatia: 

- „Mali by byť viac empatickí, pozerať sa na nejakú krízu kriticky, z rôznych 

pohľadov.“ 

- Vedieť sa vcítiť do života iných občanov v iných kútoch sveta (otázka migrácie 

napr.), zároveň sa zaoberať životným prostredím, dodržiavať ľudské práva.“ 

 

Respondenti a respondentky vnímali globálneho občana aj ako človeka, ktorý myslí 

a koná solidárne a pomáha iným: 

- „V rámci celej krajiny a spoločnosti nielen myslieť na seba, nežijeme tu sami, a práve 

preto musíme brať ohľad na to, že to bude prospešné a dobré nielen pre nás, ale aj 

pre iných, nebyť sebcami stále za každú cenu.“ 

- „Aby pomáhali ľuďom.“ 

- „Byť slušný a pomáhať ľuďom.“ 

- „Pomáhať ľuďom naokolo.“ 

- „Mali by pomáhať bez ohľadu na rasu/kultúru a riešiť problémy medzi národmi, 

ktoré nemajú snahu o toleranciu medzi sebou navzájom.“ 

- „Mali by pomáhať slabším krajinám.“ 

- „Mali by sa odosobniť a povzniesť nad vlastnú kultúru a národ a myslieť aj na 

druhých, nemať hlavnú filozofiu, že je u nás dobre, iní nech robia, čo chcú.“ 

 

Globálny občan sa spája u vysokoškolských študentov a študentiek aj s témou 

životného prostredia a jeho ochrany, prípadne zodpovedného správania voči 

životnému prostrediu. Podľa respondentov a respondentiek globálny občan by mal: 

- „Hlavne chrániť životné prostredie.“ 

- „Hlavne sa sústrediť na neznečisťovanie planéty a záchranu zvierat, ktoré sú na 

pokraji vyhynutia.“ 

- „Chrániť klímu.“ 

- „Chrániť planétu.“ 

- „Chrániť prírodu.“ 

- „Chrániť životné prostredie.“ 

- „Recyklovať.“ 

- „Myslieť ekologicky.“ 
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Ďalšou charakteristikou spájajúcou sa s globálnym občianstvom je u študentov 

a študentiek vysokých škôl internacionalizácia. V tomto kontexte si globálneho 

občana študenti a študentky spájajú s človekom, ktorý podporuje myšlienku 

internacionalizácie, ale aj s prácou v zahraničí alebo v medzinárodných tímoch. 

Globálny občan by mal mať tiež „vedomosti a skúsenosti zo zahraničia, ktoré môžu 

aplikovať, a tým napomáhať k lepšej úrovni“. 

 

Podľa vyjadrení respondentov a respondentiek by mal globálny občan myslieť 

globálne. Slovo globálne spájali študenti a študentky aj so slovami „celoplošne“, 

„celosvetovo“, „vo veľkom“, „s vplyvom na celý svet“, „jednotne“, „sledovať prospech 

celého sveta“, „myslieť vo väčšom“. Pod globálnym myslením študenti a študentky 

rozumeli aj schopnosť pozerať sa na problém z viacerých hľadísk („Jednoducho by sa 

mali pozerať na problém z jedného hľadiska, ktoré by bolo spoločné pre všetky 

kultúry.“), myslieť na ostatných („Nemyslieť len na seba a svoje finančné, duchovné 

postavenie a i. postavenie, ale aj na ostatných.“) a orientovať sa v celosvetovej situácii, 

aktívne konať („Nehľadí len na svoju dedinku alebo mesto, či krajinu, uvažuje už skôr 

ako Európan alebo kantovsky povedané svetoobčan, pričom sleduje situáciu nielen 

doma, ale aj vo svete, a snaží sa nachádzať aj možnosti riešenia danej problematiky.“).  

 

Ďalšie charakteristiky globálneho občana sa u respondentov a respondentiek spájajú 

s toleranciou, akceptáciou a rešpektom:  

- „Prijímať a akceptovať inakosť a rozdielne kultúrne, materiálne rozdiely a pod., 

ktoré vznikajú medzi krajinami. Ak sa nachádza v danej krajine, tak sa im do 

dostatočnej miery prispôsobiť. Skoncovať s diskrimináciou ľudí iných názorov, iných 

kultúr a národností. Nadväzovať pozitívne a prínosné medzinárodné vzťahy.“ 

- „Rešpektovať iných, chápať kultúrne rozdiely, vedieť akceptovať iných, no asertívne 

reagovať a vedieť presadiť svoj názor, byť schopný chrániť svoje záujmy, ktoré 

prispievajú k rozvoju krajiny, nebyť násilnícky/ agresívny/vulgárny, byť vzdelaný 

a čestný.“ 

- „Rešpektovať ostatných ľudí, myslieť na následky svojich činov v širšej perspektíve.“ 

- „Akceptovať ostatných.“ 

- „Brať do úvahy rôzne národnosti, povahy ľudí.“ 

- „Brať ohľad na všetkých ľudí bez rozdielu národa, jazyka, kultúry.“ 

- „Byť tolerantný voči každému bez akéhokoľvek rozdielu.“ 

- „Chápať aj iných ľudí vo svete, ich problémy, ich kultúru.“ 

- „Nemali by byť rasisti, mali by byť prispôsobiví iným kultúram, nadšení pre 

spoznávanie iných krajín.“ 

- „Predovšetkým byť tolerantní jeden k druhému, rešpektovať názory a postoje 

druhého.“ 

 

Globálny občan podľa študentov a študentiek by mal byť otvorený:   

 „Byť open-minded. Otvorený novým veciam, trpezlivý a mať pochopenie.“ 
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 „Byť otvorený.“ 

 „Byť otvorený ostatným ľuďom.“ 

 „Byť otvorený novým možnostiam a nenechať si ich zobrať ľuďmi, ktorí majú iba 

svoj jediný najlepší názor.“ 

 „Mať otvorené obzory.“ 

 „Nemať obmedzené myslenie iba do určitej hranice, ale pozerať sa aj na to, aký má 

istá vec vplyv na svet.“ 

 „Ochotný učiť sa nové veci.“ 

 „Sú otvorení novým možnostiam.“ 

 

Globálneho občana charakterizuje podľa respondentov a respondentiek aj 

spolupráca: 

- „Spolupráca.“ 

- „Spolupráca na vyšších cieľoch.“ 

- „Spolupráca s ľuďmi z rôznych kultúr.“ 

- „Spolupráca v dôležitých oblastiach pre spoločnosť.“ 

- „Spolupráca v širšom meradle.“ 

 

Respondenti a respondentky vnímali globálneho občana aj v spojení so 

spravodlivosťou: 

- „Byť spravodlivý.“ 

- „Dodržiavať ľudské práva.“ 

- „Správať sa ku každému rovnako a spravodlivo.“ 

- „Spravodliví, nezávislí.“ 

- „Spravodlivo a čestne.“ 

- „Spravodlivo a zo všetkých strán.“ 

 

Konanie globálneho občana by na základe odpovedí mala charakterizovať aj 

zodpovednosť. Zodpovednosť pritom spájali respondenti a respondentky v spojení 

so zvažovaním následkov svojho konania vzhľadom na iných, na prírodu, živočíchy 

a aj svet okolo. Globálny občan by mal tiež „motivovať k zodpovednosti“. 

O zodpovednosti svedčia tieto výroky:  

- „Premýšľať nad následkami svojho konania vzhľadom na ostatných.“ 

- „Mali by dbať na ostatných ľudí, živočíchy, ale aj na prírodu a svet okolo.“ 

- „Brať ohľad na svoje konanie a jeho dôsledky.“ 

- „Dbať na ľudí po celom svete pri svojich rozhodnutiach a konaniach, ak ide 

o nadnárodné záležitosti.“ 

- „Mali by myslieť na vplyv svojej činnosti na spoločnosť.“ 

- „Mali by sme konať tak, aby sme sa v budúcnosti nemuseli hanbiť, čo sme to 

spôsobili.“ 

- „Uvedomelo voči prírode, svetu a všetkým ostatným bez ohľadu na náboženstvo, 

rasu, sexuálnu orientáciu či pohlavie.“ 
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- „Zodpovedne a s ohľadom na iných občanov.“ 

- „Zodpovedne k životnému prostrediu.“ 

- „Zodpovedne myslieť v otázkach globálnych tém.“ 

 

Globálny občan disponuje tiež kritickým myslením. Mal by:  

- „Podporovať kritické myslenie a vytváranie vlastného názoru.“ 

- „Snažiť sa v dnešnej dobe plnej informácií odfiltrovať a získať len dôležité 

informácie pre svoj osobný rozvoj.“ 

 

V niektorých vyjadreniach sa pojem globálny občan spájal aj so špecifickými 

vedomosťami a zručnosťami, napríklad: 

- „Mať minimálne všeobecný prehľad, sledovať dianie vo svete aj doma.“ 

- „Mal by hlbšie porozumieť témam, ktoré sa týkajú celého sveta.“ 

- „Vedieť aspoň dva svetové jazyky.“ 

- „Ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, mať ochotu sa ho naučiť.“ 

 

Študenti a študentky zároveň uviedli tieto negatívne konotácie s výrazom globálny 

občan:  

- „Globálny občan neexistuje.“ 

- „Pojem alebo výraz globálny občan, podľa mňa, nie je správny. Bežný občan nemá 

sám globálny vplyv. Musí zastávať v spoločnosti určite výraznejšiu funkciu, aby 

mohol globálne zasahovať do žitia ľudí.“ 

 

Sumárne vyjadruje myslenie a konanie globálneho občana z pohľadu študentov 

a študentiek nasledujúci obrázok 01:  
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01 Globálny občan z pohľadu študentov a študentiek vysokých škôl  

 

 
 

 

2.2.2. Vplyv internacionalizácie na spoločnosť z pohľadu 

študentov a študentiek  
 

Internacionalizáciu v tomto kontexte chápeme ako 

zmedzinárodnenie/zmedzinárodňovanie, teda dávanie do medzinárodného 

charakteru. Internacionalizácia sa týka prehlbovania vzájomných vzťahov medzi 

krajinami na úrovni národných sfér, ale krajiny sú oddelené hranicami a časom. 

Globalizácia sa chápe aj ako alternatíva procesu internacionalizácie, ktorý 

globalizáciou zaniká, ale aj ako vývojový komplement, ktorým sa proces 

internacionalizácie završuje. (Outrata, 2009, s. 95) Vplyv internacionalizácie na 

spoločnosť nie je vnímaný jednoznačne pozitívne, má svoje prínosy, limity aj riziká. 

Ako je tento vplyv vnímaný študentmi a študentkami vysokých škôl, prezentujeme 

v ďalšej časti.  

 

Názory študentov a študentiek na vplyv internacionalizácie na spoločnosť 

prezentujeme v tabuľke T12.  

 

T12  Názory študentov a študentiek na vplyv internacionalizácie  

na spoločnosť  

 

Vplyv internacionalizácie  

na spoločnosť  

Počet Percentá  

Negatívny 31 3,0 

Aj pozitívny, aj negatívny 606 59,6 

GLOBÁLNY OBČAN 

myslí kriticky  ovláda jazyky 

má prehľad  koná zodpovedne 

spolupracuje 

je spravodlivý 

je empatický 

je solidárny 

pomáha iným 

angažuje sa 

zaujíma sa 

motivuje k zodpovednosti 

je otvorený 

toleruje 

rešpektuje myslí globálne 

podporuje internacionalizáciu 

akceptuje 
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Pozitívny 329 32,4 

Neviem 51 5,0 

Spolu 1017 100,0 

 

 

Väčšina študentov a študentiek (59,6 percent) sa nevedelo jednoznačne vyjadriť 

k vplyvu internacionalizácie na spoločnosť a vnímali ju aj pozitívne, aj negatívne. Iba 

negatívne hodnotilo vplyv internacionalizácie len 5 percent respondentov 

a respondentiek, 32,4 percent vníma vplyv internacionalizácie na spoločnosť ako 

pozitívny. O pomerne vysokej ambivalencii vnímania vplyvu internacionalizácie na 

spoločnosť zo strany študentov a študentiek svedčia aj odpovede na otvorenú otázku, 

v ktorej sme ich žiadali, aby svoju voľbu bližšie vysvetlili. To, že študenti a študentky 

vnímajú aj negatívne, aj pozitívne vplyvy internacionalizácie, dokumentujú napríklad 

tieto výroky:  

- „Asi v niečom pozitívne a v niečom negatívne, ale nie som si úplne istá, ako 

konkrétne ovplyvňuje spoločnosť.“ 

- „Áno aj nie, všade sú aj zlí ľudia, aj dobrí.“ 

- „Čo sa týka konkrétne medicíny: Je pozitívne, že sa bežne stretávame aj so 

zahraničnými študentami, že vidíme rozdiely mentality a zároveň sa učíme spolu 

vychádzať. No na druhej strane, lekárov je málo. Lekárske fakulty produkujú málo 

lekárov, z ktorých väčšina aj tak odchádza do zahraničia. Plus raz toľko 

zahraničných študentov, ktorí si tu 6 rokov zaplatia a odchádzajú domov. Preto si 

myslím, že v prípade medicíny by bolo lepšie neprijímať zahraničných študentov, ale 

radšej slovenských a vyučiť viac slovenských budúcich lekárov.“ 

- „Dobré – možnosti štúdia, zlé – vzhľadom na bezpečnosť ľudí.“ 

- „Internacionalizácia je pozitívna v primeranom množstve, ak sa to prekročí, môže 

byť negatívna.“ 

- „Internacionalizácia podporuje pochopenie druhých, učenie sa nových jazykov, 

spoznávanie rôznych kultúr, ale pri veľkej miere internacionalizácie stúpa 

kriminalita.“ 

- „Internacionalizácia spôsobuje zmeny, ktoré môže každý subjekt vnímať inak. Tieto 

zmeny môžu byť vnímané ako pozitívne a zároveň ako negatívne. Nikdy nemožno 

vyhovieť úplne každému.“ 

- „Internacionalizácia vytvára možnosti pre rozvoj poznania iných etnických celkov, 

rozvíjanie poznania a podobne. Avšak týmto spôsobom globalizácie prichádzame 

o svoje kultúrne identity.“ 

- „Je dobré oboznamovanie sa s inými kultúrami, ale nie je to dobré, ak tieto kultúry 

vytláčajú tú našu.“ 

- „Je dobré, že sa do spoločnosti dostáva aj niečo medzinárodné ako kultúra 

a podobne, ale na druhej strane by si každý národ mal zachovať a podporovať svoje 

národné zvyklosti, tradície, kultúru.“ 
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- „Má to pozitívny vplyv na našu krajinu , prichádzajú sem nové technologické postupy 

a rôzne iné veci, avšak niektoré menšiny sa začínajú potom správať neprimerane 

a využívať náš štát.“ 

- „Máme viacero možností, či už hospodárskych, alebo kultúrnych, cestovateľských 

a podobne, a na druhej strane prichádzame o možnosť voľby.“ 

- „Možnosti študovať v zahraničí, naopak diskriminácia zahraničných študentov.“ 

- „Môže byť prínosom pre veľké spoločnosti, ale ruinovať napríklad malých 

podnikateľov.“ 

- „Z hľadiska socioekonomického to prinieslo mnoho pozitív – od zvýšenia životnej 

úrovne až po možnosť cestovania. Negatívne vnímam príliv rôznych kultúrno-

-etických ideológií.“ 

- „Na jednej strane je tu možnosť spoznávať nové kultúry, no na druhej strane to dáva 

voľný priestor šíreniu extrémistických myšlienok.“ 

- „Na jednej strane zbližovanie kultúr, na druhej ich odďaľovanie a nerešpektovanie.“ 

- „Negatívne – nepochopenie a rozbroje medzi ľuďmi, nenávisť, boj/vojny; pozitívne – 

zvyšuje sa tolerancia medzi ľuďmi a šíria sa názory, dochádza k pochopeniu.“ 

- „Napríklad dôležitosť byť environmentálne zodpovední, negatívne – šírenie 

poplašných správ, vecí, ktoré nie sú pravdivé, dezinformácie.“ 

- „Niektorí ľudia z iných kultúr sa neadaptujú a nechcú sa prispôsobiť, iní sú zas 

prínosom pre spoločnosť.“ 

- „Obohacuje a zároveň ničí.“ 

- „Obohatenie novými kultúrami, ale vzniká rasizmus.“ 

 

Na základe obsahovej analýzy odpovedí sme identifikovali niekoľko kategórií, ktoré 

sú obrazom toho, s čím študenti a študentky internacionalizáciu spájajú a aké 

pozitívne a negatívne vplyvy internacionalizácie dokážu v týchto spojeniach 

identifikovať. Významovo je možné tieto kategórie rozdeliť do troch skupín. Prvú 

skupinu tvoria vplyvy na jednotlivé oblasti fungovania spoločnosti (celkový vplyv 

na spoločnosť, na ekonomiku, životné prostredie, zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, 

bezpečnosť, vedu a techniku, komunikáciu a informácie). Druhú skupinu tvoria 

vplyvy internacionalizácie na oblasť vzťahov medzi ľuďmi (rozvoj spolupráce, 

otvorenosti, poznania a možností učenia sa, tolerancie). Tretiu skupinu sme 

pomenovali ako vplyvy vyplývajúce zo stretu rôznych kultúr. 

 

 

Vplyvy internacionalizácie na jednotlivé oblasti fungovania spoločnosti 

 

V prvej skupine sme prvú kategóriu odpovedí sme označili ako celkový vplyv na 

spoločnosť. Pozitívne vplyvy internacionalizácie v rámci týchto odpovedí sa spájali 

najmä s celkovým rozvojom spoločnosti („pomáha zlepšovať súčasnú situáciu“; 

„pomáha nám to ako štátu rásť“; „podporuje rast a vyspelosť spoločnosti“). Negatívny 

vplyv bol spájaný najmä s veľkým konzumom.  
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Študenti a študentky vysokých škôl spájajú internacionalizáciu s ekonomickou 

a hospodárskou sférou. Internacionalizáciu možno charakterizovať ako 

zmedzinárodňovanie ekonomických a hospodárskych procesov, vytváranie 

medzinárodne prepojeného hospodárskeho priestoru. Za internacionalizačný podnik 

podľa teórie považujeme každý, ktorý minimálne jednu svoju činnosť, proces alebo 

aktivitu vykonáva v zahraničí, t. j. činnosť podniku prekračuje národné hranice. 

V tomto ponímaní je to v dnešnej dobe takmer každý podnik alebo spoločnosť, ktorý 

napríklad čo i len exportuje do zahraničia, ale využíva dodávateľské služby zo 

zahraničia. (Štrach, 2009) Prostredníctvom internacionalizácie zároveň možno 

prekonať niektoré z inovačných bariér a zvýšiť tak inovačnú činnosť. Študentky 

a študenti vo svojich odpovediach uvádzali najmä tieto pozitívne a negatívne vplyvy 

internacionalizácie na spoločnosť, súvisiace s ekonomickou a hospodárskou sférou: 

Pozitívne vplyvy:  

- „Pozitíva vidím v prístupe na trhy a dostupnosti produktov pre spotrebiteľov, 

podpore exportu, čo sa týka firiem.“ 

- „Internacionalizácia odstraňuje medzinárodne rozdiely, podporuje obchod a je 

prospešná pre celú spoločnosť – ako našu, ako aj zahraničnú.“ 

- „Ľudia si môžu medzi sebou vymeniť skúsenosti, akým štýlom oni tvoria produkty, 

a niektoré procesy sa môžu uľahčiť.“ 

- „Marketingové aktivity sa za posledné polstoročie výrazne zmenili. Vývoj prechádza 

od exportného myslenia cez internacionálny, multinacionálny, transnacionálny 

prístup ku globálnemu mysleniu.“ 

- „Medzinárodná ekonomická spolupráca.“ 

- „Medzinárodná obchodná spolupráca.“ 

- „Príchod zahraničných investorov.“ 

- „Nové obchodné príležitosti.“ 

- „Obchod a technika napredujú.“ 

- „Podporuje svetový obchod.“ 

- „Rozšírenie podnikateľských možností do iných krajín.“ 

- „Rozvoj medzinárodného obchodu, väčšie možnosti výberu produktov.“ 

- „Rozvoj obchodu a krajín, migrácia, fair trade, zákony, medzinárodné organizácie 

a ich pravidlá zvýhodňujúce rozvojové krajiny, rušenie tarifných a netarifných 

prekážok medzinárodného obchodu.“ 

- „Z ekonomického hľadiska sa javí, že internacionalizácia má samé benefity – veď 

ako inak by sa na slovenský trh dostávali talianske cestoviny, indické karí, čínske 

rezance, japonské suši, americké fast foody atď., atď., atď. To ani nehovorím 

o technológiách.“ 

Negatívne vplyvy: 

- „Proces internacionalizácie môžeme chápať tak, že agresívny podnik uvádza 

výrobok predávaný doteraz na národnom trhu na zahraničný trh, kde si vzájomne 

medzi sebou dosiaľ konkurujú len lokálni výrobcovia.“ 
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- „Mnohé podniky vykonávajú svoju činnosť aj v zahraničí – export a podobne. Preto 

niekedy skôr importujeme potraviny zo zahraničia a spolupracujeme so zahraničím, 

ako by sme vyrábali výrobky na Slovensku pre našu potrebu.“ 

- „Ruinovanie napríklad malých podnikateľov.“ 

- „Odchod vzdelaných z našej krajiny.“ 

- „Zvyšovanie cien produktov, vyššia nezamestnanosť, vplyv nadnárodných 

spoločnosti, silný vplyv na domáce podniky, veľká konkurencia.“ 

- „Transnacionálne korporácie, obrovská spotreba.“ 

 

Vplyvy internacionalizácie identifikujú študenti a študentky aj v oblasti životného 

prostredia, pričom pozitívne prínosy sú vnímané najmä v súvislosti 

s environmentálnou zodpovednosťou („dôležitosť byť environmentálne zodpovední“) 

a riziká so znečisťovaním životného prostredia („znečisťovanie životného prostredia“; 

„znečisťovanie planéty, výrub lesov, zabíjanie zvierat“), masovým turizmom 

a rastúcimi nárokmi na prírodné zdroje.  

 

V oblasti zdravia je pozitívne vnímaný vplyv internacionalizácie na celosvetový boj 

proti chorobám, na druhej strane vnímané negatíva súviseli s rozširovaním epidémií, 

prenosom exotických chorôb a vznikom nových civilizačných chorôb.  

 

Respondenti a respondentky vnímali vplyv internacionalizácie aj na oblasť 

vzdelávania. Pozitívne vplyvy internacionalizácie v tejto oblasti vnímajú najmä 

v možnosti študovať v zahraničí („je dobré, keď majú študenti možnosť spojiť sa 

s inými krajinami, možnosť vycestovať a začleniť sa na zahraničnom trhu práce“; 

„možnosť študovať na zahraničnej škole je veľmi dobrá skúsenosť pre každého 

študenta“), ale aj v možnosti učiť sa od študentov a učiteľov z iných krajín („je 

pozitívne, že sa bežne stretávame aj so zahraničnými študentami, že vidíme rozdiely 

mentality a zároveň sa učíme spolu vychádzať“; môžeme si od iných krajín, kultúr 

zobrať to dobré a aplikovať to na náš systém výučby“; „učiť sa od zahraničných 

profesorov a lektorov“). Riziko internacionalizácie vnímajú študenti a študentky 

v možnosti „stratiť doterajšie tradície v školstve“. 

 

Ďalší vplyv internacionalizácie na spoločnosť vnímajú študenti a študentky vysokých 

škôl v oblasti zamestnanosti, pričom v tejto oblasti sme identifikovali iba pozitívne 

vplyvy, napríklad:  

- „Možnosť začleniť sa na zahraničnom trhu práce.“ 

- „Je väčšia možnosť ľahšie cestovať do zahraničia, spoznávať kultúry a pracovať 

v zahraničí.“ 

- „Možnosť vycestovania za prácou, rozširuje sa trh práce.“ 

 

V oblasti bezpečnosti vnímajú študenti a študentky pozitívny vplyv 

internacionalizácie na život v mieri a zabraňovanie vojnovým konfliktom, na druhej 

strane sme identifikovali aj negatívne vplyvy v tejto oblasti, ako sú nárast kriminality, 
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nebezpečenstvo agresívneho správania, znižovanie bezpečnosti, boj/vojny, 

terorizmus, vznik nových trestných činov.  

 

Pozitívne vplyvy internacionalizácie identifikovali študenti a študentky vysokých škôl 

v oblasti vedy a techniky, najmä v podpore pokroku v technike, technológiách 

a vede, v prísune rôznych inovácií či riešení rôznych problémov („je dobre vedieť, ako 

problémy podobného druhu riešia aj krajiny, ktoré sú napríklad rozvinutejšie, 

pokrokovejšie“). 

 

V oblasti komunikácie a informácií boli pozitívne vplyvy internacionalizácie 

vnímané študentmi a študentkami najmä v súvislosti s možnosťami výmeny 

informácií a možnosťami komunikácie, na druhej strane negatívny vplyv bol 

identifikovaný v šírení poplašných správ a dezinformácií.  

 

 

Vplyvy internacionalizácie na oblasť vzťahov medzi ľuďmi 

 

Druhá skupina kategórií, v rámci ktorých sme identifikovali vplyvy 

internacionalizácie na spoločnosť z pohľadu študentov a študentiek, sa týkala 

medziľudských vzťahov. V tejto skupine boli pociťované vplyvy v rôznych smeroch.  

 

Študenti a študentky vnímali prínosy internacionalizácie v oblasti:  

- rozvoja spolupráce („je fajn, ak jednotlivé krajiny medzi sebou spolupracujú 

v rôznych oblastiach“; „medzinárodná spolupráca“; „medzinárodná ekonomická 

spolupráca“; „učí spolupracovať ľudí vo všetkých smeroch“); 

- rozvoja otvorenosti voči svetu, spoločnosti, vzdelávaniu, učeniu sa, iným 

kultúram a podobne („dáva to ľuďom väčší nadhľad“; „ľudia sú viac open-minded“; 

„máme možnosť získať nový pohľad na vec“; „máme otvorené oči“; „otvára ľuďom 

oči, že sa koniec koncom majú dobre oproti ostatným“; „otvára možnosti spoznať 

svet za hranicami krajiny, učiť sa novým kultúram, pochopiť rôznorodosť sveta, 

uvedomiť si vyššie hodnoty“); 

- rozvoja poznania a možností učenia sa („možností vzájomného učenia sa 

a obohacovania, ľudia z rôznych krajín sa môžu deliť o svoje poznatky a vedomosti, 

môžu sa učiť od seba“; „možnosť učenia sa od iných ľudí z rôznych kultúr“; „možnosť 

vzdelania v iných krajinách, pochopenie kultúry od zahraničných študentov, 

porovnanie názorov s inými“); 

- rozvoja tolerancie („zvyšuje sa tolerancia medzi ľuďmi a šíria sa názory, dochádza 

k pochopeniu“).  

 

 

Vplyvy internacionalizácie vyplývajúce zo stretu rôznych kultúr 
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Do tejto skupiny sme zaradili vplyvy internacionalizácie, ktoré sa študentom 

a študentkám spájali so stretom rôznych kultúr. V tejto skupine sme identifikovali 

pozitívne ladené vplyvy, ale aj riziká. Riziká alebo negatívne vplyvy vo veľkej miere 

predstavovali predsudky a stereotypy študentov a študentiek.  

 

Pri strete rôznych kultúr ako pozitívne vnímali študenti a študentky tieto skutočnosti: 

- rozvoj poznania („dozvedáme sa poznatky z iných kultúr“; „internacionalizácia 

vytvára možnosti pre rozvoj poznania iných etnických celkov, rozvíjanie poznania“); 

- iné pohľady („ide o stret rôznych kultúr s rôznym spôsobom rozmýšľania, chápania 

a iného pohľadu na problém“); 

- možnosť spoznať nové kultúry („je super mať možnosti spoznávať nové kultúry, 

názory, jazyky“; „spoznávanie ,iného svetaʻ“); 

- možnosť učiť sa nové veci („možnosť naučiť sa nové veci od iných ľudí z iných 

krajín“); 

- porozumenie („pochopenie druhých“; „ľudia sa viac stretávajú s inými ľuďmi, ktorí 

sú inej národnosti, dochádza tak k lepšiemu porozumeniu“; „zbližovanie kultúr“; 

„napomáha tomu, aby sme si rozvíjali svoju medzinárodnú toleranciu“);  

- miešanie rôznych kultúr; 

- odstránenie bariér medzi národmi; 

- učenie sa nových jazykov.  

 

Negatívne vplyvy internacionalizácie súvisiace so stretmi rôznych kultúr 

identifikovali študenti a študentky v náraste extrémizmu („dáva voľný priestor šíreniu 

extrémistických myšlienok“) a odďaľovaní a vzájomnom nerešpektovaní sa. 

  

Negatívne vnímané vplyvy internacionalizácie, ktoré sme zároveň identifikovali ako 

predsudky študentov a študentiek, uvádzame samostatne:  

- „Niektoré menšiny sa začínajú potom správať neprimerane a využívať náš štát.“ 

- „Masová migrácia ohrozuje tradičné kultúry.“ 

- „Migranti sú zväčša nekvalifikovaní.“ 

- „Mladí ľudia sa dnes už od detstva stretávajú s menšinami, takže sú zvyknutí... Iba 

starí s menšinami a rasizmom majú väčšinou problém.“ 

- „Negatívne sú všetky národnosti, čo sa sem hrnú.“ 

- „Ohrozenie kultúry.“ 

- „Niekedy sú iné národy agresívne.“ 

- „Môžu sa stratiť doterajšie tradície v školstve.“ 

- „Vysoké množstvo ukrajinských študentov na našich univerzitách, ktorí znižujú 

kvalitu vzdelávania. Sú vo všetkom zvýhodňovaní a nie sú na nich kladené rovnaké 

nároky ako na ostatných študentov. Občas nadobúdam pocit, že sa nenachádzam na 

slovenskej univerzite, ale niekde v Kyjeve.“ 

- „V našej krajine sú aj cudzinci, ktorí nedodržiavajú naše zákony, čo nás ohrozuje.“ 

- „Pokiaľ sa pozrieme na súčasnú migráciu obyvateľstva z rozvojových krajín, 

ktorému poskytujeme azyl v domnienke, že robíme dobrú vec, pričom je naša vlastná 
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kultúra ohrozená, naše kostoly sú ničené a naše rodiny v ohrození (napr. teroristické 

útoky), tak som proti.“ 

 

 

2.2.3. Vnímanie diverzity vo vzťahu k štúdiu na univerzite  
 

Diverzita predstavuje celosvetový fenomén dotýkajúci sa všetkých oblastí kultúrneho 

života vrátane vzdelávania. Predstavuje zdroj poznania heterogenity a determinantov 

rôznych javov a vo vzdelávaní je považovaná za zdroj nových príležitostí a inovácií 

orientovaných na dosahovanie efektívnejších výsledkov edukácie, či už v dimenzii 

osobných, individuálnych efektov, alebo v dimenzii spoločenskej prosperity. 

(Duchovičová, 2018) 

 

Diverzita v školských podmienkach predstavuje pochopenie a poznanie prepojenosti 

ľudskej kultúry a prírodného enviromentu, neustále vyjadrovanie vzájomného 

rešpektu, učiteľovu toleranciu. (Polakovičová, 2015) 

 

Vo výskume nás zaujímalo, ako vnímajú študenti a študentky vplyv diverzity na 

štúdium na univerzite. Ich názory sú prezentované v tabuľke T13 a v kvalitatívnej 

analýze odpovedi na otvorenú otázku.  
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T13  Názory študentov a študentiek na prínosy diverzity vo vzťahu k štúdiu  

na univerzite  

 

Diverzita  

ako obohatenie štúdia  

Počet Percentá  

Áno  845 83,1 

Nie  172 16,9 

Spolu 1017 100,0 

 

Diverzitu vníma pozitívne vo vzťahu k vysokoškolskému štúdiu 83,1 percent 

respondentov a respondentiek. Pre 16,9 percent nie je diverzita obohatením ich 

vysokoškolského štúdia.  

 

Prínosy diverzity vnímali študenti a študentky v spojení s viacerými skutočnosťami. 

Diverzitu spájali s kultúrou, najmä s možnosťami spoznávania iných kultúr, 

zvykov, skúseností, tradícií. Uvádzame niektoré výroky, ktoré tento prínos diverzity 

vo vzťahu k štúdiu dokumentujú: 

- „Každý je iný, každý má iné skúsenosti, zvyky a podobne.“ 

- „Môžem spoznať rôznych ľudí z rôznych krajín, môžem sa učiť nové jazyky 

a spoznávať iné kultúry.“ 

- „Spoznám iné kultúry, jazyky, rozličnosť nás môže len obohatiť.“ 

- „Dajú sa tak spoznať nové kultúry, ich myslenie, pohľad na svet.“ 

- „Diverzita umožňuje poznať aj okolité prostredie a vnímať ho aj z inej stránky.“ 

- „Dozvieme sa viac o iných kultúrach.“ 

- „Iný kraj, iný mrav. Každá kultúra má aj negatívne tradície, ktoré je možné 

eliminovať tým, že aplikujeme tradíciu inej kultúry. No veľmi dôležitá je otvorenosť.“ 

- „Iné kultúry a národnosti sú prínosom.“ 

- „Iné poznatky a zvyky.“ 

- „Každá iná kultúra prináša iný pohľad na život.“ 

- „Každý má iné zvyklosti, v každom štáte to je inak.“ 

- „Lepšie porozumenie iným kultúram, získanie iného pohľadu na svet.“ 

- „Lepšie si uvedomíme vlastnú kultúrnu identitu.“ 

- „Lepšie vnímanie ostatných kultúr.“ 

- „Mám možnosť spoznávať iné kultúry, menšiny, obohatiť si svoj rozhľad.“ 

- „Máme profesorov z iných kultúr.“ 

- „Môže pomôcť poukázať na kultúry a ako je dôležité ich rešpektovať a možno sa od 

nich aj niečo naučiť a naučiť ich aj našej kultúre.“ 

- „Môžem zistiť viac nielen z oblasti, ktorú študujem, ale aj napríklad spoznať iné 

kultúry či hodnoty, ktoré študenti vyznávajú, a tak sa môžem zamyslieť hlbšie nad 

svojím životom a svojimi hodnotami.“ 
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- „Myslím si, že výrazným spôsobom sa môžeme priučiť tomu, ako iné národnosti 

a kultúry riešia problémy, získame nové informácie z rôznych oblastí, pritom si 

rozšírime svoju slovnú zásobu a vybudujeme ďalšie medzinárodné vzťahy.“ 

- „Po skúsenosti zo stretnutí so študentmi naprieč celým svetom cez Floridu, Japonsko, 

Čínu, Kanadu či Portugalsko, ktorým štúdium na mojej predošlej škole umožnil 

projekt Erasmus, som bola obohatená nielen o nové priateľstvá, ale aj o nové 

poznatky o kultúrach iných krajín.“ 

Zaznamenali sme aj negatívne konotácie ku kategórii kultúra: 

- „... aj preto si myslím, že diverzita nemôže byť silená alebo pretláčaná. Naopak, ak sa 

bavíme o diverzite, tak musí byť prirodzená – napríklad je hlúposť, ak by sa 

v slovenskom akademickom prostredí umelo vytváral priestor pre aktivizáciu 

moslimských názorov, keďže ich podiel v našej spoločnosti je minimálny, a takmer 

neexistujúci je aj ich príspevok ku akademickej alebo spoločenskej diskusii.“ 

- „Diverzitu osobne považujem len za pekné slovo, ktorým sa zakrýva to, že ľudia 

musia akceptovať určité spoločenské a politické správania a trendy, ktoré by ťažko 

prešli cez unifikované alebo pevné národné kultúry.“ 

 

Ďalšou kategóriou, ktorú sme na základe výrokov vytvorili, bola tolerancia. Pod 

toleranciou môžeme rozumieť ochotu akceptovať odlišnosti, napr. kultúru, 

náboženské vyznanie, životný štýl a uznávať rovnoprávnosť všetkých ľudí. Tolerancia 

znamená otvorenosť mysle k rôznym zmenám a schopnosť zmeniť svoje názory, 

postoje vo svetle nových argumentov. Pri analýze odpovedí najčastejšie spojenie 

diverzity a štúdia na univerzite boli výroky, ktoré smerovali k vzájomnému 

rešpektovaniu, búraniu bariér medzi ľuďmi, ale aj vytváraniu nových kontaktov 

a vzťahov. 

- „Aby ostatní videli, ako žijú iní ľudia a navzájom sa rešpektovali.“ 

- „Vzájomné pochopenie.“ 

- „Búrajú sa bariéry medzi ľuďmi.“ 

- „Človek je potom viac vnímavý.“ 

- „Človek sa naučí vnímať životy ostatných.“ 

- „Dozvedieť sa nové informácie, byť tolerantný, prispôsobivý.“ 

- „Môžeme sa inšpirovať inými životmi, ktoré môžu byť našou motiváciou, prípadne 

získať pochopenie pre druhých.“ 

- „Je obohacujúce stretnúť sa s ľuďmi a inými názormi na istú tému.“ 

- „Je to lepšie a priateľskejšie.“ 

- „... čím inakší, tým lepšie.“ 

- „Naučí nás akceptovať iné národy a ich kultúru, stať sa ľuďmi, ktorí nie sú rasisti 

a neboja sa cestovať.“ 

- „Naučím sa porozumieť ľuďom z rôznych zázemí a kultúr, spoznám ich vnímanie 

sveta, život a problémy.“ 

- „Naučíme sa rozumieť iným.“ 

- „Naučiť sa správať jeden k druhému úctivo.“ 

- „Naučiť sa vnímať rozdielnosti.“ 
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- „Rôznorodosť pomáha pochopiť veci, ktoré bežne v našom okolí nemáme, a teda 

nechápeme.“ 

- „Môže rozvíjať moju toleranciu a dávať mi iný pohľad na ľudí.“ 

- „Študovať popri ľuďoch zo 46 krajín sveta mi neuveriteľne roztvorilo oči. Pochopila 

som, aký je svet rozmanitý, že moji spolužiaci majú úplne iné návyky, zvyky, názory 

a pohľad na svet ako ja a že je úplne normálne byť iný. Naučili sme sa rešpektovať 

navzájom.“ 

- „Dobré kontakty do budúcnosti.“ 

- „Mať priateľov z iných kultúr.“ 

Negatívna konotácia vo vzťahu ku kategórii tolerancia bola takáto: 

- „Multikultúrna spoločnosť nikdy nebude, ani keď sa všetci postavia na hlavu. Vždy 

tam bude vzájomná nenávisť, ktorú môžu zakrývať pred verejnosťou len dočasne... 

Potom nasleduje vojna.“ 

- „Ľudia si nerozumejú v rodine. Ako si chcú rozumieť v multikulturalistickom svete?“ 

 

Ďalšou kategóriou, ktorú sme si na základe výrokov študentov a študentiek vytvorili, 

bola kategória vzdelávanie, resp. vplyv diverzity na proces vzdelávania a na témy 

a oblasti, v ktorých diverzita ovplyvňuje vzdelávanie. Najčastejšími výrokmi boli 

poznávanie a naučenie sa jazyka a nové informácie z rôznych oblastí. 

- „Jazykové vzdelávanie.“ 

- „Jazykové zdokonalenie sa.“ 

- „Jazykové znalosti.“ 

- „Jazykové zručnosti.“ 

- „Jazyková výuka je kvalitnejšia.“ 

- „Môžeme sa naučiť nový jazyk.“ 

- „Môžeme sa učiť od skúsenejších.“ 

- „Môžem sa naučiť a pozorovať výučbu iných pedagógov.“ 

- „Môžeme sa vzájomne učiť.“ 

- „Iný spôsob výučby.“ 

- „Je to pridaná hodnota, v podstate to dá oveľa viac ako štúdium doma. Jednak pre 

skvelé zážitky, zlepšenie jazyka, nové kontakty, cestovanie, iný pohľad na vec, človek 

vidí, ako fungujú iné školy. Dramaticky to rozšíri obzory. Som veľmi rada, že som sa 

zúčastnila zahraničných programov a určite sa zúčastním znova.“ 

- „Môže, pretože sa človek, teda študent, cíti v osobnejšom vzťahu s vyučujúcim.“ 

- „Čím sa viac učíme, tým lepšie.“ 

- „Pretože som pár takých hodín mala, dovolím si tvrdiť, že sú to omnoho 

zaujímavejšie hodiny, učitelia z iných krajín sú iní, hodiny sú záživnejšie a už len 

možnosť počúvať výklad v angličtine je super vec. Takisto hodiny s ,erasmákmiʻ sú 

fajn, pretože je hneď vidieť iný prístup z ich strany.“ 

- „Náročné lekárske problémy môžeme riešiť z rôznych uhlov pohľadu.“ 

-  „Iný spôsob výučby, iný stav a pokrok v technike.“ 

- „Je to skvelá možnosť, ako sa naučiť nové veci od ľudí z rozdielnych podmienok.“ 

- „... lepšie štúdium.“ 
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- „Obohacuje to diskusiu na vyučovaní.“ 

- „Môžem sa dozvedieť iné postoje k danej téme a ja ako budúci pedagóg načerpám 

nejaké nové inšpirácie na motiváciu študentov.“ 

- „Poučíme sa z toho, aké metódy vyučovania používajú iné univerzity alebo učitelia, 

môžeme si vybrať, čo by prinieslo prospech nášmu štúdiu a rozšíriť si vedomosti na 

medzinárodnej úrovni.“ 

Negatívne konotácie v kategórii vzdelávanie, ktoré sme zaznamenali, boli: 

„Nepreferujem štúdium so spolužiakmi a učiteľmi z iných krajín.“ 

„Nepreferujem štúdium so zahraničnými učiteľmi.“ 

„Nestretávam sa so študentami z iných krajín.“ 

„Nestretávam sa so zahraničnými študentami.“ 

„Nevidím spôsob, ako by diverzita mohla obohatiť štúdium na univerzite.“ 

 

Štvrtou kategóriou, ktorú sme si stanovili, je kategória kritické myslenie, teda ako 

študenti a študentky vnímajú vplyv diverzity na štúdium na univerzite, ako a v čom to 

ovplyvňuje ich kritické myslenie. Kritické myslenie vo všeobecnosti znamená 

schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecný. Ide teda o vytvorenie si 

vlastného názoru na základe získaných vedomostí, skúseností, nielen svojich 

poznatkov, ale aj iných ľudí. Z výrokov, ktoré sa dotýkali kritického myslenia, sa 

mnohé dotýkali práve rôznych a nových pohľadov na určité javy alebo témy. 

Uvádzame niektoré z nich: 

- „Vidieť riešenia na problémy z rôznych uhlov pohľadu.“ 

- „Nové názory, kritické myslenie.“ 

- „Podľa mňa by to prinieslo nové pohľady na spoločenské situácie vo svete.“ 

- „Pomôže nám pozrieť sa na veci z úplne iného uhla pohľadu, ktorý by nás ani 

nenapadol, keby sme neboli v interakcii s cudzincom.“ 

- „Poskytnúť mi lepší prehľad a pripravenosť na prácu v medzinárodnom prostredí.“ 

- „Poskytuje viacero pohľadov na vec, robí štúdium pestrejším.“ 

- „Pretože človek sa stretne s ľuďmi, ktorí majú iné skúsenosti ako ja, inak riešia 

problémy a navzájom si porovnáme skúsenosti. A uvidíme, že existuje veľa riešení 

a už je na nás, či ich považujeme za správne alebo nie.“ 

- „Môžem sa naučiť niečo nové inak, ako som bola zvyknutá.“ 

- „Pri kontakte s ľuďmi zistíte, ako sa na problém pozerajú oni, a tak ho môžete vidieť 

z inej perspektívy.“ 

- „Dodáva rozhľad na utvorenie ucelených názorov.“ 

- „Rozširujú naše obzory.“ 

- „Pomáha pochopiť veci, ktoré bežne v našom okolí nemáme, a teda nechápeme.“ 

- „Širší pohľad na jednotlivé problémy.“ 

- „Učíme sa a rastieme najmä vďaka tým, ktorí nemyslia ako my, ktorí majú iné 

názory a pohľady na rôzne problematiky.“ 

- „Učíme sa od každého. Čím viac rozdielnych ľudí, tým viac sa od nich môžeme naučiť. 

- Človek bude mať široký prehľad o situáciách vo svete, rozličnosti a podobne.“ 

- „Určite máme možnosť pozrieť sa na rôzne situácie z rôzneho uhla pohľadu.“ 
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- „Určite, rovnako ako pluralita názorov je základ k nezaujatému úsudku a vytvoreniu 

si vlastného názoru, takisto diverzita dokáže obohatiť štúdium svojím vplyvom 

z rôznych smerov – v každej krajine prebieha vyučovanie iným spôsobom.“ 

- „Uvidíme iné pohľady na problém a iné riešenia ako naše.“ 

- „Vďaka diverzite sa vieme o danom probléme dozvedieť viac a pochopiť tak lepšie 

pohľad na vec aj z inej strany.“ 

- „Vnímanie problému z iného pohľadu, vysvetlenie situácie v menej rozvinutej krajine 

či naopak v rozvinutejšej krajine, čo sa týka priemyslu alebo dopravy.“ 

Negatívne konotácie v tejto kategórii sme nezaznamenali. 

 

Piatu kategóriu v časti skúmania vplyvu diverzity na štúdium na univerzite sme 

definovali ako rozvoj. V rámci tejto kategórie sme sa snažili obsiahnuť odpovede 

študentov a študentiek, ktoré diverzitu vnímajú ako pokrok a rozvoj v určitej oblasti 

a téme. V odpovediach sme zaznamenali práve prepojenie diverzity a študijných 

odborov a programov respondentov. 

Uvádzame jednotlivé výroky: 

- „Firemné prostredie funguje čím ďalej tým viac práve aj vďaka globalizácii 

a internacionalizácii.“ 

- „Zistíme, ako to chodí vo svete, môžeme porovnať formu vzdelávania alebo aj 

zamestnávania v iných krajinách a pod.“ 

- „Získanie nových pracovných príležitostí.“ 

- „Vnímame rôzne sociálne a etické rozdiely, ekonomické problémy. 

- „Učenie sa od ľudí z iných podnikateľských prostredí.“ 

- „Nové informácie, skúsenosti prinesú vždy niečo nové do spoločnosti.“ 

- „Môžeme pomôcť rozvíjať ľudí v tejto spoločnosti.“ 

- „Celé školstvo by sa malo nanovo zreformovať. Staré metódy, nič nové.“ 

- „Môže to poskytnúť lepší rozhľad o živote v inej kultúre krajine, iných sociálno- 

ekonomických podmienkach a viac sa nad tým zamyslieť, prípadne si viac vážiť to, 

čo máme.“ 

- „Môže vo viacerých smeroch: skúsenosti od iných, ukážky riešenia problémov od 

iných, zlepšovanie sa v jazyku.“ 

- „Globálne spájanie informačných systémov a techniky je prínosom aj pre svet.“ 

- „Globálne spájanie má byť prínosom aj pre svet.“ 

- „Diverzita prináša nové pohľady na poznatky, iné samotné nové poznatky.“ 

- „Môžeme získať skúsenosti.“ 

- „Každá iná skúsenosť je dobrá.“ 

- „Každá príležitosť a skúsenosť človeka o niečo obohatí.“ 

- „Človek sa môže naučiť niečo nové od členov iných sociálnych skupín.“ 

- „Dáva nám pocit medzinárodnosti.“ 

Negatívne konotácie v kategórii rozvoj sme nezaznamenali. 

 

Študenti a študentky vnímajú prínosy diverzity pre univerzitné štúdium pozitívne 

a spájajú ich najmä s možnosťami spoznávať iné kultúry, rozvíjať toleranciu, 
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vzájomné rešpektovanie, búrať bariéry medzi ľuďmi, vytvárať nové kontakty 

a vzťahy, obohatiť svoje štúdium o nové vedomosti, skúsenosti či prístupy vo 

vyučovaní, rozvíjať kritické myslenie či posúvať sa v určitej oblasti alebo téme. 

 

 

2.2.4. Názory študentov a študentiek vysokých škôl 

na spoločenskú úlohu univerzít  
 

Tretie poslanie univerzít predstavuje kontext rozvoja globálneho vzdelávania vo 

vysokoškolskom prostredí, pretože samotné globálne vzdelávanie súvisí nielen 

s procesom vzdelávania, ale aj so spoločenskou úlohou univerzít v dnešnej 

spoločnosti.  

 

V roku 2000 Európska rada predstavila Lisabonskú agendu (2000), v ktorej sa 

utilitárna produkcia vzdelania a transfer univerzitných vedomostí stali dôležitou 

politickou agendou. Od prijatia tohto dokumentu sa univerzity vnímajú ako kľúčoví 

aktéri v diskusii o politických opatreniach, ktorými sa majú dosiahnuť ciele 

navrhované do Lisabonskej agendy 2010, najmä zmena európskej ekonomiky na 

„najdynamickejšiu vedomostnú ekonomiku sveta“. Európska komisia hovorí 

o potrebe spojenia univerzít so spoločnosťou aj v ďalších dokumentoch: Úloha 

univerzít v Európe vedomostí (2003), Mobilizácia vzdelanosti v Európe: ako môžu 

univerzity v plnej miere prispieť k Lisabonskej stratégii (2005), Správa o stave 

agendy modernizácie pre univerzity: vzdelávanie, výskum a inovácie (2006). 

V publikácii Potreby a limity analýzy troch dimenzií aktivít tretieho poslania (2008) 

Európska komisia jasne stanovila potrebu zmeny roly univerzít zo vzdelávacích 

a výskumných inštitúcií na aktérov vedomostnej ekonomiky v širokom vzťahu 

k spoločnosti. Je jasné, že tento vzťah „k vonkajšiemu svetu“ by mal byť zameraný na 

tri súvisiace oblasti: výskum (transfer technológií a inovácie), vzdelávanie 

(celoživotné/kontinuálne vzdelávanie) a sociálna angažovanosť v súlade 

s regionálnym/národným rozvojom. Tretie poslanie nie je teda izolovanou (alebo 

reziduálnou) funkciou, ale je komplementárne k prvým dvom poslaniam univerzít. 

V tejto súvislosti Európska komisia zdôrazňuje potrebu propagovať diverzifikáciu 

poslania univerzít. Nie každá univerzita „musí byť excelentná“ vo všetkých troch 

poslaniach, každá by však mala byť schopná nájsť si miesto v spoločnosti.  

 

Dňa 19. marca 2015 Európsky hospodársky a sociálny výbor v súlade s článkom 29 

odseku 2 rokovacieho poriadku z vlastnej iniciatívy vypracoval stanovisko na tému 

Angažované vysoké školy formujú Európu (2015). Prvý raz sa tak v politických 

dokumentoch EÚ objavuje požiadavka sformovania spoločenskej univerzity. V máji 

v roku 2017 prijala Komisia oznámenie (COM (2017) 247 final) o obnovení stratégie 

EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa zameriava na štyri kľúčové 

oblasti: zabezpečenie toho, aby absolventi ukončili vysokoškolské vzdelanie so 
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súbormi zručností, ktoré potrebujú oni, ako aj moderné hospodárstvo; budovanie 

inkluzívnych systémov vysokoškolského vzdelávania; zabezpečenie toho, aby 

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania prispievali k inováciám v ostatných 

oblastiach hospodárstva; podpora inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vlád v čo 

najlepšom využívaní dostupných ľudských a finančných zdrojov. 

 

Tento dôraz na aktivity patriace do tretieho poslania by mal byť sprevádzaný 

primeraným množstvom dostupných údajov a indikátorov na podporu riadenia 

aktivít tretieho poslania. Preto sa pozornosť tretiemu poslaniu univerzít venuje aj 

v rámci akademického diskurzu a v rámci výskumov. V roku 2015 bolo napríklad 

špeciálnej číslo časopisu European Journal of Higher Education venované tejto téme. 

Napriek viacerým iniciatívam vývoj indikátorov aktivít v oblasti tretieho poslania 

ostáva problematickým. Hlavnými dôvodmi obmedzení pri identifikovaní a zbieraní 

súhrnných dát o treťom poslaní je závislosť rozvoja aktivít tretieho poslania na 

kontextových faktoroch (na národnej, regionálnej, inštitucionálnej, disciplinárnej aj 

individuálnej úrovni) a povaha dát potrebných na sledovanie aktivít tretieho poslania 

(môže ísť o neviditeľné, nemerateľné, neformálne, univerzitám nedostupné údaje). 

Výzva definovať a overiť súhrnné indikátory pre jednotlivé dimenzie aktivít tretieho 

poslania ostáva preto stále aktuálnou. Rada Európy najmä za posledných desať rokov 

zverejnila niekoľko dokumentov o úlohách vyššieho vzdelania v moderných 

spoločnostiach. Napríklad: Not by bread alone (2011), Good practices in Universities-

-Enterprise Partnership GOODUEP (2010), Reimagining democratic societies: a new 

era of personal and social responsibility (2013), Higher education for modern 

societies: competences and values (2018). 

 

V júni 2019 sa konala v Bologni konferencia pri príležitosti výročia Bolonského 

procesu, na ktorej bola otázka o sociálnej dimenzii či treťom poslaní univerzít 

v budúcnosti jednou z kľúčových otázok.1 V súčasnosti (august 2019) prebieha 

revízia dokumentu Magna Charta Universitatum. Magna Charta Universitatum je 

dokument, ktorý stanovuje základné zásady, na ktorých by sa malo budovať poslanie 

univerzít. Dokument bol podpísaný v roku 1988 pri príležitosti 900. výročia založenia 

Bolonskej univerzity. Ako uvádza návrh Magna Charta Universitatum 2020, zásady 

stanovené dokumentom Magna Charta Universitatum z roku 1988 sú neustále 

aktuálne a predstavujú nevyhnutný predpoklad pre ľudský rozvoj prostredníctvom 

výskumu, analýz problémov a zavedenia vhodných opatrení. Zásady je však nutné 

uviesť do praxe a práve preto vznikla nová deklarácia. Návrh novej deklarácie kladie 

dôraz na hodnoty, akými sú: kritické myslenie, integrita, zainteresovanosť, aktivita, 

spolupráca, zodpovednosť, kolegialita a neustále sebazdokonaľovanie, tvorivosť 

a dôstojnosť, udržateľnosť, dôvera a inklúzia. Ako uvádza dokument: „Univerzity si 

uvedomujú povinnosť solidárne a ústretovo prihliadať na súčasné výzvy a problémy 

sveta, ktorému slúžia. Ich výskum a následné šírenie poznatkov prostredníctvom 

                                                           
1 Pozri bližšie: http://bolognaprocess2019.it 
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vyučovania a verejnej osvety slúžia ľudstvu a prispievajú k udržateľnosti života na 

našej planéte.“ 

 

Všetky uvedené štúdie a dokumenty poukazujú na potrebu zmien, ktoré sa týkajú 

funkcie univerzít a ich vyučovacích a učebných stratégií zameriavajúcich sa na 

vysokoškolské štúdium a výučbu. 

 

Štátna politika v oblasti vysokoškolského vzdelávania zásadným spôsobom 

ovplyvňuje realizáciu tretieho poslania univerzít na Slovensku. Matulayová (2014) na 

základe analýzy strategických materiálov týkajúcich sa vysokých škôl na Slovensku 

konštatuje, že ani v jednom strategickom dokumente nie je explicitne použitý pojem 

tretie poslanie či tretia rola vysokých škôl. Rovnako nie je zmieňovaná problematika 

„nových rolí“ či spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl. Je akcentovaná 

spolupráca s priemyslom a súkromnou sférou. Poznanie a znalosti sú prednostne 

vnímané ako tovar; vzdelávanie a výskum ako služby. Slovenská republika sa 

prihlásila k tým prístupom, ktoré zdôrazňujú ekonomický rozmer terciárneho 

vzdelávania. Akademický kapitalizmus sa prejavuje vo všetkých aspektoch štátnej 

politiky terciárneho vzdelávania a vedy a výskumu – od organizácie a financovania 

cez meranie kvality a výsledkov až po projektovanie budúceho rozvoja. Redefinovanie 

poslania vysokých škôl mal priniesť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

„Učiace sa Slovensko“, vypracovaný v roku 2017, ktorý definoval tretie poslanie 

univerzít v samostatnej kapitole s názvom Tretia spoločenská misia vysokých škôl, 

v ktorej je bližšie konkretizovaná táto úloha takto: „Služby spoločnosti a regiónu budú 

popri vysokoškolskom vzdelávaní, výskume, vývoji a inováciách treťou hlavnou 

úlohou vysokých škôl. Vysoké školy budú uskutočňovať široké spektrum aktivít vo 

vzťahu k mestu a regiónu, v ktorom pôsobia. Ide o špecifické služby, ktoré vyžadujú 

znalosti a kompetencie, vlastné prostrediu vysokých škôl, a tvoria ich spoločenskú 

angažovanosť. Vysoké školy tak budú využívať vedomosti, ktorými disponujú učitelia 

a vedci, ako aj inovačný potenciál študentov na podporu hospodárskeho rastu 

a zlepšovanie kvality života na Slovensku a v jeho regiónoch. Vysoké školy budú 

aktívne zapojené do života regiónu, v ktorom pôsobia, a budú sa podieľať aj na riešení 

celospoločenských či miestnych hospodárskych, sociálno-ekonomických a kultúrno-

vzdelávacích problémov. Tým prispejú k lepšiemu fungovaniu inštitúcií a občianskej 

spoločnosti ako celku“ (Burjan, 2017, s. 207). Tento dokument je vytvorený, ale 

nenadobudol platnosť. Iný koncepčný dokument zaoberajúci sa rozvojom vysokého 

školstva, ktorý je od roku 2018 v platnosti, „Národný program rozvoja výchovy 

a vzdelávania“ v podkapitole Opatrenia vo vysokom školstve v bode 6 v minimálnej 

miere uvádza: „Vysoké školstvo reagujúce na aktuálne a očakávané potreby 

spoločenskej a hospodárskej praxe a predstavujúce motor rozvoja spoločnosti 

a regiónov Slovenska: 

 Implementácia nástrojov na podporu realizácie tretej misie vysokých škôl 

 Zavedenie systému mapovania uplatnenia absolventov z úrovne ministerstva  

 Podporenie tvorby a implementácie profesijne orientovaných bakalárskych 
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programov  

 Legislatívna úprava duálneho vzdelávania na úrovni vysokoškolského 

vzdelávania  

 Vytvorenie právneho rámca na uznávanie výsledkov neformálneho 

vzdelávania v rámci vysokoškolského štúdia“ (NPVR, 2018, s. 50 – 51). 

V tomto dokumente medzi opatreniami pre vysokoškolské vzdelávanie uvádza 

implementáciu nástrojov na podporu tretej misie vysokých škôl, ale toto opatrenie je 

nešpecifikované. 

 

Našou prvou výskumnou otázkou bolo, ako vnímajú spoločenskú úlohu univerzít 

študenti a študentky vysokých škôl na Slovensku. Respondenti a respondentky mali 

vyjadriť svoju mieru súhlasu s 13 výrokmi týkajúcimi sa spoločenskej úlohy univerzít. 

Výsledky prezentuje tabuľka. V tabuľke uvádzame, koľko percent respondentov 

a respondentiek vyjadrilo s daným výrokom súhlas a priemerné hodnotenie na 

stupnici od 0 po 2, kde 0 vyjadruje nesúhlas, 1 nie je si istý/istá a hodnota 2 súhlas.  

 

T14 Názory respondentov a respondentiek na spoločenskú úlohu univerzít   

 

N = 941 – 990, SD – smerodajná odchýlka  

 

Najvyššia miera súhlasu bola vyjadrená pri výrokoch, ktoré sa vzťahujú k úlohe 

univerzít smerom k rozvoju poznania, racionálneho myslenia, objavovaniu faktov 

a tvorbe inovácií. S výrokmi vyjadrujúcimi tieto úlohy vysokých škôl súhlasilo viac 

Univerzity sú pre spoločnosť dôležité, pretože  Súhlas 

(v %) 

Priemer SD 

prispievajú k vedeckému poznaniu 83,0 1,74 0,606 

umožňujú objavovanie faktov 77,4 1,67 0,651 

rozvíjajú racionálne myslenie 75,4 1,64 0,679 

umožňujú tvorbu inovácií pre spoločnosť 74,5 1,64 0,667 

podporujú kritické uvedomenie si spoločenských 

problémov 

69,8 1,55 0,738 

prispievajú k národnému hospodárskemu rastu 64,9 1,48 0,763 

prispievajú k národnej kultúre 63,0 1,45 0,774 

školia vysoko kvalifikovanú pracovnú silu 62,4 1,48 0,731 

prispievajú k demokratickej  

diskusii o budúcnosti 

60,2 1,43 0,765 

budujú porozumenie,  

ktoré prispieva k spoločenskej harmónii 

56,8 1,37 0,796 

poskytujú efektívne riešenia  

pre spoločenské problémy 

53,6 1,34 0,787 

umožňujú vývoj komerčných produktov 46,6 1,24 0,796 

vytvárajú priestor pre riešenie nespravodlivosti 40,0 1,09 0,841 
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ako 70 percent respondentov a respondentiek. Na druhej strane menej respondentov 

a respondentiek súhlasilo s výrokmi, ktoré vnímajú úlohu univerzít smerom k ich 

reakcii na potreby spoločnosti. Najnižšia miera súhlasu bola vyjadrená pri výroku, 

v ktorom je úloha univerzít spájaná s vytváraním priestoru pre riešenie 

nespravodlivosti.  

 

Rodové rozdiely sme zaznamenali pri dvoch výrokoch, a to konkrétne pri výroku 

„Univerzity sú pre spoločnosť dôležité, pretože prispievajú k demokratickej diskusii 

o budúcnosti.“ (p = 0,008) a „Univerzity sú pre spoločnosť dôležité, pretože budujú 

porozumenie, ktoré prispieva k spoločenskej harmónii.“ (p = 0,02). V oboch 

prípadoch častejšie s danými výrokmi súhlasili ženy ako muži.  

 

Štatisticky významné rozdiely sme v celej skupine výrokov ani v jednotlivých 

výrokoch vzhľadom na to, či ide o študentov a študentky pedagogických alebo 

nepedagogických odborov, nezaznamenali.  

 

Rozdiely sme zaznamenali vzhľadom na stupeň štúdia, a to v celej skupine výrokov 

(p = 0,000) aj pri konkrétnych výrokoch (štatisticky významný rozdiel bol 

zaznamenaný pri 9 výrokoch z 13). Pri všetkých výrokoch sme zaznamenali vyššiu 

mieru súhlasu u študentov a študentiek doktorandského a magisterského štúdia 

v porovnaní so študentmi a študentkami bakalárskeho štúdia.  

 

Podobné rozdiely boli zistené aj vzhľadom na vek respondentov a respondentiek. 

V celej skupine výrokov sme medzi jednotlivými vekovými skupinami zistili 

štatisticky významné rozdiely (p = 0,000), pričom možno konštatovať, že s vekom 

miera súhlasu stúpala. Obdobné zistenia boli zaznamenané aj pri jednotlivých 

výrokoch. Významné rozdiely vzhľadom na vek sme zistili pri 11 výrokoch z 13. Aj 

v tomto prípade s vekom stúpala miera súhlasu. 

 

T15 Rozdiely v priemeroch v celej skupine výrokov o spoločenskej úlohe 

univerzít vzhľadom na vek  

 

Veková skupina  Priemer Štandardná odchýlka 

18 – 25 rokov 1,4609 0,40736 

26 – 35 rokov 1,5634 0,26981 

36 a viac rokov 1,7385 0,16853 

Spolu 1,4668 0,40235 

N = 1005, p = 0,000 

 

Rozdiely sme tiež zaznamenali vzhľadom na to, či sami seba vnímajú študenti 

a študentky ako globálnych občanov a občianky, a to opäť v celej skupine výrokov 

a v prípade 10 výrokov z 13. Pri všetkých výrokoch pritom väčšiu mieru súhlasu 
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vyjadrili študenti a študentky, ktorí sa vnímajú ako globálni občania a občianky, a na 

druhej strane nižšiu mieru súhlasu vyjadrili tí, ktorí na túto otázku nevedeli 

jednoznačne odpovedať a ktorí samých seba ako globálnych občanov nevnímajú.  

 

 

T16 Rozdiely v priemeroch v celej skupine výrokov o spoločenskej úlohe 

univerzít vzhľadom na vnímanie seba ako globálneho občana 

 

Vníma sám seba ako 

globálneho občana 

Priemer Štandardná odchýlka 

Nie   1,3638 0,42266 

Možno   1,4383 0,39992 

Áno  1,5497 0,38348 

Spolu 1,4708 0,40140 

N = 931, p = 0,000 

 

Štatisticky významné rozdiely vo vnímaní úloh univerzity v súčasnej spoločnosti sme 

zaznamenali aj vo vzťahu k tomu, ako študenti a študentky hodnotia vplyv 

internacionalizácie na spoločnosť v celej skupine výrokov (p = 0,000) a pri 

13 výrokoch zo 14.   

 

T17 Rozdiely v priemeroch v celej skupine výrokov o spoločenskej úlohe 

univerzít vzhľadom na hodnotenie vplyvu internacionalizácie na spoločnosť  

 

Hodnotenie vplyvu 

internacionalizácie na 

spoločnosť 

Priemer Štandardná odchýlka 

Negatívny 1,0659 0,469 

Aj pozitívny, aj negatívny 1,4599 0,379 

Pozitívny 1,5199 0,409 

Spolu 1,4677 0,400 

N = 931, p = 0,000 

 

Respondenti a respondentky, ktoré hodnotili vplyv internacionalizácie na spoločnosť 

ako pozitívny, vo vyššie miere vyjadrovali súhlas s jednotlivými výrokmi 

vzťahujúcimi sa k hodnoteniu spoločenskej úlohe univerzít. Rozdiel sme 

nezaznamenali len pri vnímaní úlohy univerzity v objavovaní nových faktov 

a v príprave kvalifikovanej sily. Vo všetkých iných prípadoch nižšiu mieru súhlasu 

s výrokmi vyjadrovali respondenti a respondentky, ktoré vplyv internacionalizácie na 

spoločnosť hodnotili neutrálne a negatívne.     

Vnímanie spoločenskej úlohy univerzít korelovalo aj s názormi študentov 

a študentiek na diverzitu ako prostriedok obohatenia štúdia na univerzite a to v celej 
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skupine výrokov (p = 0,000) a pri 7 výrokoch zo 14. Rozdiely v priemeroch v celej 

skupine prezentuje tabuľka.  

 

T18 Rozdiely v priemeroch v celej skupine výrokov o spoločenskej úlohe 

univerzít vzhľadom na vnímanie diverzity ako obohatenia štúdia  

 

Môže diverzita obohatiť 

štúdium na univerzite  

Priemer Štandardná odchýlka 

Áno  1,4921 0,390 

Nie 1,3440 0,435 

Spolu  1,4676 0,401 

N = 1017, p = 0,000 

 

Podobne ako pri predchádzajúcich zisteniach aj v tomto prípade respondenti 

a respondentky, ktoré vnímajú diverzitu vo vysokoškolskom vzdelávaní pozitívne, 

vyjadrovali väčší súhlas s jednotlivými výrokmi o spoločenskej úlohe univerzít oproti 

tým, ktorí ju vnímali negatívne.  

 

 

2.2.5. Názory študentov a študentiek na internacionalizáciu 

univerzít   
 

Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania je ďalším z trendov, ktorý úzko 

súvisí s globálnym vzdelávaním. Internacionalizácia univerzity je potrebná ako 

reakcia na globálne rozvojové trendy. Podľa Knihtovej (2003) je internacionalizácia 

vysokoškolského vzdelávania proces integrácie medzinárodnej, interkultúrnej 

a globálnej dimenzie do zámeru, funkcií a poskytovania vysokoškolského vzdelávania. 

Podľa Bujnáka (2016) integrovanie medzinárodných prvkov do vysokoškolského 

vzdelávania, výmena skúseností a  rozvoj jazykových a interkultúrnych zručností 

študentov a pracovníkov vysokých škôl zvyšujú konkurencieschopnosť 

vysokoškolského vzdelávania, zvyšujú úroveň absolventov a posilňujú kvalitu 

ľudských zdrojov na vysokých školách. Ako uvádzajú Svitačová, Moravčíková 

a Moravcová (2016) úlohou internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania je 

posilňovať európsku dimenziu vzdelávania a rozširovať vedomostný a kultúrny 

obzor budúcich absolventov o poznatky súvisiace s potrebou rešpektovať 

spoločensko-politické reálie nielen krajín Európy, ale celého sveta. Pritom každá 

stratégia internacionalizácie je reakciou na globálne rozvojové trendy, mala by 

potvrdzovať základné hodnoty európskej kultúry (ochrana ľudských práv, uznanie 

kultúrneho dedičstva spoločností, podpora zvýšenej sociálnej súdržnosti). Jej 

súčasťou by rovnako mala byť aj spolupráca s rozvojovými krajinami a ich 

inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. 
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Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania prebieha približne posledných 

25 rokov a v Európskom priestore súvisí aj s bolonským procesom. Už v Bolonskej 

deklarácii z 19. júna 1999 sa zaviedol medzivládny proces zameraný na vytvorenie 

európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania do roku 2010, ktorý Európska 

únia aktívne podporuje, a ministri zo 46 zúčastnených krajín zodpovední za 

vysokoškolské vzdelávanie, ktorí sa zišli 28. a 29. apríla 2009 v Leuvene a Louvain-la-

-Neuve, vyzvali inštitúcie vysokoškolského vzdelávania k tomu, aby svoju činnosť 

naďalej internacionalizovali. V uznesení Rady z 23. novembra 2007 o modernizácii 

univerzít pre konkurencieschopnosť Európy v globálnej znalostnej ekonomike sa 

členské štáty vyzvali, aby podporovali internacionalizáciu inštitúcií vysokoškolského 

vzdelávania tým, že budú presadzovať zabezpečovanie kvality prostredníctvom 

nezávislého a partnerského hodnotenia univerzít, zlepšovať mobilitu, podporovať 

používanie spoločných a dvojitých akademických titulov a uľahčovať uznávanie 

kvalifikácií a dôb štúdia. Medzinárodná spolupráca prispieva k zlepšovaniu kvality 

a inováciám vyučovania, učenia sa a výskumu a je prospešná pre vytváranie znalostí.  

 

Internacionalizácia univerzít sa prejavuje v mnohých iniciatívach a aktivitách – od 

študentskej a zamestnaneckej mobility po tvorbu spoločných študijných programov, 

tzv. joint degrees, vzdelávanie v cudzích jazykoch (najmä v anglickom) v rôznych 

prostrediach a aj v anglicky nehovoriacich krajinách. Mnohé súčasné javy ako nárast 

nacionalizmu a antimigračné naladenie v Európe ešte posilňujú dôležitosť 

internacionalizácie univerzít, pričom dôraz sa kladie nielen na medzinárodný aspekt 

vzdelávania, ale aj na vytváranie medzinárodných výskumných tímov.   

 

Na druhej strane v odborných kruhoch sú diskutované čoraz častejšie aj limity 

internacionalizácie, napríklad negatívny vplyv výučby v angličtine na kvalitu procesu 

výučby, potreba publikovať v anglickom jazyku vo vedeckých časopisoch spôsobuje 

ťažkosti niektorým vedcom a vedkyniam v tom, aby zostali aktívni aj v domácom 

prostredí a národnom diskurze, ohrozovanie akademickej slobody vplyvom 

záujmových skupín z ekonomického prostredia, etické otázky podvádzania 

medzinárodných študentov a študentiek. Diskutované sú aj možné následky vplyvu 

nacionalistických politických strán na vysokoškolské vzdelávanie. 

 

V slovenskom prostredí sa medzinárodné aktivity a projekty považujú za dôležitý 

aspekt kvality vysokoškolského vzdelávania, pretože predstava o úspešnej univerzite 

je nadnárodná univerzita, ktorá má vzdelávať globálnych občanov. (Bujnák, 2016) Do 

úvahy sa berú aj pragmatické dôvody internacionalizácie, akými sú napríklad 

znižujúci sa počet domácich študentov a študentiek, spôsob financovania vysokých 

škôl, zápas o dobrých a mobilných študentov, vedeckých pracovníkov na 

expandujúcom globálnom trhu vzdelávania, výmena študentstva a učiteľstva, 

spolupráca medzi inštitúciami, ale tiež tvorba spoločných študijných programov, 

spoločné výskumné projekty, partnerstvo medzi pracovníkmi.  
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Internacionalizácia má však aj širšie rozmery, ktoré súvisia s globálnym vzdelávaním. 

Ako uvádzajú Svitačová, Moravčíková a Moravcová (2016), súčasťou 

internacionalizačných snáh je vytváranie flexibilnejších študijných programov 

s medzinárodnou dimenziou. Opierajú sa nielen o štúdium cudzích jazykov (najmä 

angličtiny), ale obsahujú aj také témy, ktoré informujú o procesoch a javoch v novom 

globálnom prostredí, o nerovnostiach, rizikách či hrozbách, ktorým budú musieť čeliť 

absolventi vysokých škôl a univerzít. Internacionalizácia študijných programov tak 

nepredpokladá len zaraďovať do nich najnovšie vedecké poznatky z daných oblastí, 

ale napríklad aj globálne a rozvojové témy, pomocou ktorých študenti získavajú 

prehľad o situácii vo svete, sociálnych nerovnostiach, rizikách a aj o globálnych 

problémoch. Aj pomocou nich majú vysoké školy a univerzity rozvíjať u svojich 

študentov aj také vedomosti, schopnosti a postoje, na základe ktorých dokážu 

realizovať ich budúcu prax v ktorejkoľvek časti sveta. Ako vnímajú 

internacionalizáciu univerzít samotní študenti a študentky, sme zisťovali v ďalšej 

časti nášho výskumu, pričom sme sa zamerali na rôzne súvislosti internacionalizácie.  

 

Súčasťou každej stratégie internacionalizácie by malo byť potvrdenie základných 

hodnôt európskej kultúry (ochrana ľudských práv, uznanie kultúrneho dedičstva 

spoločností, podpora zvýšenej sociálnej súdržnosti) a tiež rozvoj spolupráce 

s rozvojovými krajinami, ktorá by sa mala zakladať na inovatívnych modeloch 

partnerstva, ktoré posilňujú spoluprácu Sever – Juh a Juh – Juh. (Európska komisia, 

2013, s. 9) 

 

Názory študentov a študentiek na prínosy internacionalizácie vysokých škôl pre 

študentstvo sme zisťovali prostredníctvom série výrokov. Respondenti 

a respondentky mali vyjadriť svoju mieru súhlasu so 14 výrokmi týkajúcimi sa 

internacionalizácie univerzít. Výsledky prezentuje tabuľka. V tabuľke uvádzame, 

koľko percent respondentov a respondentiek vyjadrilo s daným výrokom súhlas 

a priemerné hodnotenie na stupnici od 0 po 2, kde 0 vyjadruje nesúhlas, 1 nie je si istý 

a hodnota 2 súhlas. 
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T19 Názory študentov a študentiek na prínosy internacionalizácie pre 

študentstvo  

 

N = 1017, SD – štandardná odchýlka  

 

Ako dokumentuje tabuľka, študenti a študentky slovenských vysokých škôl vnímajú 

prínosy internacionalizácie najmä v spojení s možnými mobilitami študentstva 

a učiteľstva a ich prínosmi, ako sú možnosť študovať v zahraničí, učiť sa nové jazyky, 

učiť sa od študentov a študentiek či učiteľov a učiteliek z iných krajín. Prínosy 

internacionalizácie vnímajú aj v možnosti vybudovať si medzinárodnú kariéru, 

rozvíjať si medzikultúrne kompetencie či vzájomne porovnať univerzity. Na druhej 

strane menej študentov a študentiek vníma prínosy internacionalizácie v spojení 

s témami globálneho vzdelávania v zmysle uvedomenia si vzájomných závislostí, 

porozumenia nerovnostiam, kritickej analýzy svetových problémov či zaoberania sa 

perspektívami iných sociálnych skupín. Najmenej študentov a študentiek vníma 

prínosy internacionalizácie v rozvoji zručností na zníženie rozdielov vo svete 

a v možnosti stať sa svetovými lídrami.  

 

V hodnotení prínosov internacionalizácie pre študentov a študentky sme zaznamenali 

niekoľko štatisticky významných rozdielov medzi nami sledovanými skupinami. 

 

Internacionalizácia univerzít môže 

študentom poskytnúť možnosť 

Súhlas 

(v %) 

Priemer SD 

študovať študijné programy v zahraničí 80,4 1,75 0,603 

naučiť sa nové jazyky 80,4 1,74 0,616 

učiť sa od iných študentov z rôznych krajín 76,2 1,69 0,635 

učiť sa od učiteľov z rôznych krajín 74,3 1,68 0,638 

vybudovať si medzinárodnú kariéru 70,5 1,62 0,682 

vzájomne porovnať  

univerzity v celosvetovom meradle 

69,0 1,61 0,689 

rozvíjať medzi kultúrne kompetencie 67,1 1,58 0,706 

uvedomiť si celosvetovú vzájomnú závislosť 64,8 1,57 0,704 

porozumieť rozdielom a nerovnosti vo svete 62,4 1,53 0,715 

kriticky analyzovať svetové problémy 60,5 1,48 0,756 

stať sa dobrovoľníkom v zahraničí 59,4 1,50 0,724 

zaoberať sa perspektívami iných sociálnych 

skupín  

57,9 1,49 0,722 

rozvíjať zručnosti na zníženie rozdielov  

vo svete 

53,6 1,40 0,772 

stať sa svetovými lídrami 43,8 1,26 0,792 
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Rodové rozdiely sme neznamenali pri hodnotení celej skupiny výrokov, t. j. pri 

celkovom hodnotení prínosov, ale len pri troch konkrétnych výrokoch, pričom 

pozitívnejšie vo všetkých prípadoch vnímali daný prínos ženy. Ženy vnímali prínosy 

internacionalizácie v porovnaní s mužmi výraznejšie v možnosti stať sa svetovými 

lídrami (p = 0,05), v možnosti vykonávať dobrovoľnícke aktivity v zahraničí (p = 

0,043) a v uvedomení si celosvetovej závislosti (p = 0,005).  

 

Štatisticky významné rozdiely sme zaznamenali v celkovom hodnotení prínosov 

internacionalizácie medzi študentmi a študentkami pedagogických 

a nepedagogických odborov (p = 0,038), a to v prospech študentov a študentiek 

nepedagogických študijných programov. Pri jednotlivých výrokoch bol štatisticky 

významný rozdiel zaznamenaný len v jednom prípade, a to pri možnosti študovať 

v zahraničí (p = 0,047). Tento prínos bol viac vnímaný študentstvom 

nepedagogických študijných programov.  

 

Vo vzťahu k počtu rokov, ktoré študenti a študentky študovali, sme nezaznamenali 

žiadne štatisticky významné rozdiely pri vnímaní prínosov internacionalizácie, ale 

stupeň štúdia sa ukázal ako determinujúci faktor (p = 0,008).  

 

T20 Rozdiely v priemeroch v celej skupine výrokov o prínosoch 

internacionalizácie pre spoločnosť vzhľadom na stupeň štúdia  

 

Stupeň štúdia  Priemer Štandardná odchýlka 

Bakalársky 1,537 0,398 

Magisterský  1,600 0,366 

Doktorandský  1,506 0,405 

Spolu 1,554 0,390 

N = 1005, p = 0,008 

 

Ako dokumentuje tabuľka, prínosy internacionalizácie vysokoškolského štúdia 

vnímajú najpozitívnejšie študenti a študentky magisterského štúdia a najmenej 

pozitívne študenti a študentky doktorandského štúdia. Pri konkrétnych výrokoch sme 

zaznamenali rozdiely v dvoch prípadoch, a to pri vnímaní prínosu internacionalizácie 

v smere zaoberania sa perspektívami iných skupín (p = 0,038) v prospech študentov 

a študentiek magisterského štúdia a smere kritickej analýzy sociálnych problémov 

(p = 0,03) v prospech študentstva doktorandského štúdia.  

 

Rozdiely v hodnotení prínosov sme zaznamenali aj z hľadiska veku respondentov 

a respondentiek (p = 0,001), pričom možno konštatovať, že so stúpajúcim vekom 

stúpa aj súhlas s výrokmi, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým prínosom 

internacionalizácie. Pri konkrétnych výrokoch sme zaznamenali štatisticky významné 
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rozdiely (p ≤ 0,05) pri 8 výrokoch zo 14. Rozdiely priemerov v celej skupine výrokov 

vzhľadom na vek sú zobrazené v tabuľke T21.  

 

T21 Rozdiely v priemeroch v celej skupine výrokov o prínosoch 

internacionalizácie pre spoločnosť vzhľadom na vek  

 

Veková skupina  Priemer Štandardná odchýlka 

18 – 25 rokov 1,551 0,397 

26 – 35 rokov 1,597 0,257 

36 a viac rokov 1,671 0,148 

Spolu 1,466 0,391 

N = 1005, p = 0,000 

 

Rozdiely v hodnotení prínosov internacionalizácie pre študentstvo v celej skupine 

výrokov sme zistili vo vzťahu k vnímaniu seba ako globálneho občana (p = 0,002), 

v hodnotení vplyvu internacionalizácie na spoločnosť (p = 0,004) a vnímaní diverzity 

ako prostriedku obohatenia štúdia (p = 0,000).  

 

T22 Rozdiely v priemeroch v celej skupine výrokov o prínosoch 

internacionalizácie univerzít pre študentstvo vzhľadom na vnímanie seba ako 

globálneho občana 

 

Vníma sám seba  

ako globálneho občana 

Priemer Štandardná odchýlka 

Nie   1,4769 0,411 

Možno   1,5209 0,390 

Áno  1,6220 0,383 

Spolu 1,5529 0,393 

N = 935, p = 0,002 

 

Respondenti, ktorí vnímajú seba ako globálnych občanov, hodnotia pozitívnejšie 

jednotlivé prínosy internacionalizácie pre študentstvo oproti tým, ktorí sa nevedeli 

vyjadriť alebo ktorí ako seba ako globálnych občanov nevnímajú. Okrem celej skupiny 

výrokov sme rozdiely zaznamenali pri 10 výrokoch zo 14. Rozdiely nie sú vo vnímaní 

prínosu internacionalizácie v možnosti študovať v zahraničí, učiť sa cudzie jazyky, 

učiť sa od študentov a študentiek z iných krajín a vybudovať si medzinárodnú 

kariéru.  
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T23 Rozdiely v priemeroch v celej skupine výrokov o prínosoch 

internacionalizácie univerzít pre študentstvo vzhľadom na hodnotenie vplyvu 

internacionalizácie na spoločnosť  

 

Hodnotenie vplyvu 

internacionalizácie  

na spoločnosť 

Priemer Štandardná odchýlka 

Negatívny 1,1584 0,477 

Aj pozitívny, aj negatívny 1,5615 0,374 

Pozitívny 1,5825 0,388 

Spolu 1,5556 0,389 

N = 964, p = 0,004 

 

Respondenti a respondentky, ktorí hodnotili vplyv internacionalizácie na spoločnosť 

ako pozitívny, vo vyššej miere vyjadrovali súhlas s jednotlivými výrokmi 

vzťahujúcimi sa k prínosom internacionalizácie pre študentstvo. Rozdiel sme 

zaznamenali pri celej skupine výrokov aj pri 7 výrokoch zo 14. Vo všetkých iných 

prípadoch menej prínosy internacionalizácie pre študentstvo pociťovali respondenti 

a respondentky, ktorí vplyv internacionalizácie na spoločnosť hodnotili neutrálne 

a negatívne, v porovnaní s tými, ktorí ho hodnotili pozitívne.  

 

T24 Rozdiely v priemeroch v celej skupine výrokov o prínosoch 

internacionalizácie univerzít pre študentstvo vzhľadom na vnímanie diverzity 

ako obohatenia štúdia  

 

Môže diverzita obohatiť 

štúdium na univerzite  

Priemer Štandardná odchýlka 

Áno  1,5874 0,370 

Nie 1,3908 0,444 

Spolu  1,5545 0,390 

N = 1015, p = 0,000 

 

Študenti a študentky, ktorí diverzitu vnímali ako obohatenie ich štúdia na univerzite, 

hodnotili prínosy internacionalizácie pre študentstvo pozitívnejšie ako študenti 

a študentky, ktorí diverzitu ako obohatenie štúdia nevnímali. Rozdiely boli 

v 11 výrokoch zo 14, pričom rozdiely sa nepreukázali vo vnímaní prínosov 

internacionalizácie univerzít v učení sa nových jazykov, možnosti medzinárodnej 

kariéry a možnosti stať sa svetovými lídrami.  
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2.2.6. Hodnotenie relevantnosti globálneho vzdelávania 

z pohľadu študentov a študentiek  
 

Globálneho vzdelávanie zahŕňa celý rad tém a je zamerané na rozvoj rozmanitých 

vedomostí a zručností potrebných pre život v demokratickej a rozmanitej spoločnosti. 

Podľa Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016 (Ministerstvo 

zahraničných vecí SR) je globálne vzdelávanie vzdelávaním, ktoré „zdôrazňuje 

globálny kontext v učení (sa). Témy globálneho vzdelávania poskytujú priestor na 

zmenu postojov jednotlivca a posilňujú uvedomenie si vlastnej úlohy vo svete. 

Globálne vzdelávanie motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom 

k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana“. 

 

Národná stratégia vymedzuje základné globálne témy ako globalizácia a vzájomná 

prepojenosť, globálne problémy a rozvojová spolupráca, zdravie, multikulturalizmus, 

ľudské práva a životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty. (Národná stratégia 

globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016) 

 

Ako vnímajú relevantnosť globálnych tém študenti a študentky na slovenských 

vysokých školách vo vzťahu k svojim odborom, sme zisťovali v ďalšej časti výskumu. 

Respondenti a respondentky mali k dispozícii tri skupiny výrokov. V prvej skupine 

sme zisťovali ich názory na relevantnosť vybraných vedomostí a zručností v oblasti 

globálnych a politických tém vo vzťahu k odboru štúdia. Druhá skupina výrokov bola 

zameraná na hodnotenie relevantnosti tém globálneho vzdelávania a tretia skupina 

na hodnotenie relevantnosti spoločenských a politických tém. Opäť sme zisťovali 

rozdiely vo vzťahu k rodu, študijnému odboru pedagogického alebo nepedagogického 

zamerania, veku, roku a stupňu štúdia a vo vzťahu k vnímaniu seba ako globálneho 

občana, hodnotenia vplyvu internacionalizácie na spoločnosť a vnímania diverzity 

ako obohatenia štúdia na vysokej škole.  

 

Názory študentov a študentiek na vedomosti a zručnosti v oblasti globálnych 

a politických tém, ktorým by sa mala venovať v rámci ich študijných odborov 

pozornosť, sú prezentované v tabuľke T25.  
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T25 Relevantnosť vedomostí a zručností v globálnych a politických témach 

z pohľadu študentov a študentiek  

 

 

Za najrelevantnejšie vedomosti a zručnosti v oblasti globálnych a politických tém, 

ktorým by sa mala venovať v rámci študijných odborov pozornosť, označili študenti 

a študentky kritické myslenie. Viac ako 70 percent študentov a študentiek považovalo 

kritické myslenie za relevantné pre ich študijný odbor, menej študentov a študentiek 

však už za relevantné považovalo zaoberanie sa protikladnými stanoviskami 

a spochybnenie toho, čo považujem za vhodné, pritom tieto spôsobilosti veľmi úzko 

s kritickým myslením súvisia. 65,5 percent respondentov a respondentiek považuje 

za relevantné vo vzťahu k študovanému odboru rozvoj schopnosti uvažovať o vplyve 

ich konania na spoločnosť a 63 percent si myslí, že je dôležité rozvíjať počas ich 

štúdia aj schopnosť dobre spolupracovať s ľuďmi z iných kultúr. Za najmenej 

relevantnú vedomosť a zručnosť z nami ponúknutých študenti a študentky vo vzťahu 

k ich štúdiu označili analýzu mocenských vzťahov. Za relevantnú vo vzťahu k štúdiu 

ju považovalo len 40,1 percent študentov a študentiek.  

 

Pri analýze rodových rozdielov sme v celej skupine významné rozdiely 

nezaznamenali. Muži a ženy sa líši významne len v hodnotení relevancie podpory 

inovácií na trhu vo vzťahu k štúdiu, a to v prospech mužov a v neprospech žien 

(p = 0,038).  

 

Vo vzťahu k štúdiu pedagogických a nepedagogických odborov sme štatisticky 

významné rozdiely nezaznamenali ani v celej skupine výrokov, ani pri jednotlivých 

témach. Podobné to bolo aj pri počte rokov štúdia. 

 

Vedomosti a zručnosti  

v globálnych a politických témach  

Súhlas 

(v %) 

Priemer SD 

kritické myslenie  73,2 1,65 0,674 

uvažovanie o vplyve môjho konania  

na spoločnosť 

65,5 1,53 0,755 

dobrá spolupráca s ľuďmi z rôznych kultúr 63,0 1,49 0,773 

zaoberanie sa protikladnými stanoviskami 60,6 1,46 0,789 

podpora inovácií na trhu 58,4 1,41 0,813 

robenie etických rozhodnutí, z ktorých  

má spoločnosť úžitok 

52,7 1,34 0,825 

pochopenie tých, ktorí sú znevýhodnení 50,5 1,30 0,835 

stať sa podnikateľom 46,5 1,16 0,886 

spochybnenie toho, čo pokladám  

za samozrejmé 

46,0 1,22 0,850 

analýza mocenských vzťahov 40,1 1,14 0,847 
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Štatisticky významné rozdiely sme zaznamenali pri hodnotení relevancie jednotlivých 

vedomostí a zručností vo vzťahu k študijnému odboru vzhľadom na stupeň štúdia 

v celej skupine výrokov (p = 0,003). Rozdiely prezentuje tabuľka T26. Za najmenej 

relevantné považujú jednotlivé nami vybrané vedomosti a zručnosti študenti 

a študentky bakalárskeho štúdia a za najrelevantnejšie študenti a študentky 

magisterského štúdia.    

 

T26 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie vedomostí a zručností 

v globálnych a politických témach vzhľadom na stupeň štúdia  

 

Stupeň štúdia  Priemer Štandardná odchýlka 

Bakalársky 1,3409 0,424 

Magisterský  1,4351 0,394 

Doktorandský  1,3704 0,335 

Spolu 1,3680 0,417 

N = 1008, p = 0,003 

 

Štatisticky významné rozdiely sme zaznamenali v troch vybraných vedomostiach 

a zručnostiach vzhľadom na stupeň štúdia. V prípade kritického myslenia (p = 0,000), 

zaobchádzania s protikladnými stanoviskami (p = 0,017) a pochopenia 

znevýhodnených (p = 0,05), pričom so stupňom štúdia stúpalo hodnotenie relevancie. 

Schopnosť stať sa podnikateľom (p = 0,045) a podporovať inovácie na trhu 

(p = 0,025) vnímali ako relevantnejšie študenti a študentky magisterského štúdia. 

   

Vek bol taktiež determinujúcim faktorom pri hodnotení relevantnosti jednotlivých 

vedomostí a zručností vo vzťahu k študijnému odboru respondentov a respondentiek 

v celej skupine vybraných tém (p = 0,001). Rozdiely v celkových priemeroch 

prezentuje tabuľka T27.  

 

T27 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie vedomostí a zručností 

v globálnych a politických témach vzhľadom na vek 

 

Veková skupina  Priemer Štandardná odchýlka 

18 – 25 rokov 1,3629 0,420 

26 – 35 rokov 1,4443 0,360 

36 a viac rokov 1,6000 0,282 

Spolu 1,3677 0,418 

N = 1002, p = 0,001 

 

Ako dokumentuje tabuľka, s vekom stúpa celkové hodnotenie relevantnosti 

jednotlivých vedomostí a zručností v globálnych a politických témach. Štatisticky 

významné rozdiely sme zaznamenali v rovnakých témach ako v prípade stupňa 
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štúdia: kritické myslenie (p = 0,000), zaoberanie sa protikladnými stanoviskami 

(p = 0,013), stať sa podnikateľom (p = 0,004) a podporovať inovácie na trhu 

(p = 0,000). Pri všetkých témach hodnotenie ich relevancie s vekom stúpa.  

 

Celkové hodnotenie relevancie vedomostí a zručností v globálnych a politických 

témach vo vzťahu k študijnému odboru respondentov a respondentiek sa líši 

vzhľadom na ich vnímanie seba ako globálneho občana (p = 0,002), vnímanie vplyvu 

internacionalizácie na spoločnosť (p = 0,002) a vnímanie vplyvu diverzity na štúdium 

(p = 0,000). Rozdiely v celkových priemeroch dokumentujú tabuľky T28, T29 a T30.  

 

T28 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie vedomostí a zručností 

v globálnych a politických témach vzhľadom na vnímanie seba ako globálneho 

občana 

 

Vníma sám seba  

ako globálneho občana 

Priemer Štandardná odchýlka 

Nie   1,2843 0,401 

Možno   1,3401 0,412 

Áno  1,4416 0,425 

Spolu 1,3712 0,420 

N = 935, p = 0,002 

 

T29 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie vedomostí a zručností 

v globálnych a politických témach vzhľadom na hodnotenie vplyvu 

internacionalizácie na spoločnosť 

 

Hodnotenie vplyvu 

internacionalizácie  

na spoločnosť 

Priemer Štandardná odchýlka 

Negatívny 1,0638 0,381 

Aj pozitívny, aj negatívny 1,3713 0,391 

Pozitívny 1,4016 0,451 

Spolu 1,3717 0,416 

N = 958, p = 0,002 
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T30 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie vedomostí a zručností 

v globálnych a politických témach vzhľadom na vnímanie diverzity v rámci 

štúdia  

 

Môže diverzita obohatiť 

štúdium na univerzite  

Priemer Štandardná odchýlka 

Áno  1,3869 0,415 

Nie 1,2733 0,412 

Spolu  1,3680 0,417 

N = 1008, p = 0,000 

 

 

Vo všetkých troch prípadoch s pozitívnym vnímaním (seba ako globálneho občana, 

vplyvu internacionalizácie a diverzity) stúpalo celkové hodnotenie relevancie nami 

vybraných vedomostí a zručností v globálnych a politických témach. Rozdiely sme 

zaznamenali aj pri niektorých témach. Vedomosti a zručnosti v oblasti globálnych 

a politických tém pritom ako relevantnejšie vo vzťahu k štúdiu hodnotili študenti 

a študentky, ktorí seba vnímali ako globálnych občanov a občianky, pozitívne 

hodnotili vplyv internacionalizácie na spoločnosť a diverzitu vnímali ako obohatenie 

ich štúdia. Prehľad vedomostí a zručností v oblasti globálnych a politických tém, pri 

ktorých sme zaznamenali vo vzťahu k týmto premenným štatisticky významné 

rozdiely, je uvedený v tabuľke T31.  
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T31 Rozdiely v hodnotení relevancie vedomostí a zručností v globálnych 

a politických témach vzhľadom na vnímania seba ako globálneho občana, 

hodnotenie vplyvu internacionalizácie a diverzity  

 

 

Rozdiely pri všetkých troch premenných nastali pri hodnotení relevancie schopnosti 

kritického myslenia a dobrej spolupráce s ľuďmi z rôznych kultúr. Pri dvoch 

premenných sa rozdiely týkali uvažovania o vplyve konania na spoločnosť, 

zaoberania sa protikladnými stanoviskami a robenia etických rozhodnutí. Schopnosť 

analyzovať mocenské vzťahy nebola hodnotená ako relevantnejšia ani pri študentoch 

a študentkách, ktorí uvádzali pozitívne odpovede spojené s globálnym občianstvom, 

internacionalizáciou a diverzitou. Z nami sledovaných premenných bolo najviac 

štatisticky významných rozdielov v hodnotení relevancie jednotlivých vedomostí 

a zručností vo vzťahu k študijnému odboru zaznamenaných pri vnímaní seba ako 

globálneho občana. Študenti a študentky, ktorí seba vnímali ako globálnych občanov, 

hodnotili z nami vybraných desiatich vedomostí a zručností deväť relevantnejšie vo 

vzťahu k ich štúdiu, ako tí, ktorí sa ako globálni občania nevnímali alebo nemali 

k tejto otázke jednoznačné stanovisko.  

 

Vedomosti a zručnosti  

v globálnych a politických témach  

Globálny 

občan 

Internacio-

nalizácia 

Diverzita 

kritické myslenie  0,001 0,037 0,000 

uvažovanie o vplyve môjho konania  

na spoločnosť 

0,048  0,03 

dobrá spolupráca s ľuďmi  

z rôznych kultúr 

0,024 0,011 0,000 

zaoberanie sa  

protikladnými stanoviskami 

0,04 0,001  

podpora inovácií na trhu 0,053   

robenie etických rozhodnutí,  

z ktorých má spoločnosť úžitok 

0,001  0,000 

pochopenie tých,  

ktorí sú znevýhodnení 

0,046   

stať sa podnikateľom 0,016   

spochybnenie toho, čo pokladám  

za samozrejmé 

0,05  0,011 

analýza mocenských vzťahov    
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Hodnotenie relevancie globálnych tém  

 

Druhá skupina vyjadrení v hodnotení relevancie globálneho vzdelávania sa týkala 

konkrétnych tém. Do zoznamu bolo vybraných 24 tém a študenti a študentky mali 

hodnotiť ich relevanciu pre svoj študijný odbor. Faktorová analýza nepreukázala 

v témach nejaké zmysluplné celky, takže sme postupovali len analýzou konkrétnych 

tém. Prehľad relevancie v celej vzorke poskytuje tabuľka T32.   

 

T32 Hodnotenie relevancie tém globálneho vzdelávania z pohľadu študentov 

a študentiek  

 

 

Najvyššiu mieru relevancie študenti a študentky pripísali týmto témam: 

medzinárodná spolupráca, prístup k vzdelaniu, technologický pokrok a hospodársky 

rast. Tieto témy za relevantné považovala viac ako polovica respondentov 

Témy globálneho vzdelávania  % 

Súhlasím 

Priemer Štandardná 

odchýlka 

medzinárodná spolupráca 64,2 1,54 0,770 

prístup k vzdelaniu 62,4 1,47 0,792 

technologické pokroky 58,0 1,38 0,839 

hospodársky rast 57,3 1,34 0,870 

problematika predaja a obchodu 50,9 1,23 0,889 

ľudské práva 50,9 1,27 0,866 

medzinárodná solidarita 50,3 1,27 0,863 

globálna mobilita 48,2 1,24 0,868 

nadmerná spotreba 47,9 1,21 0,885 

mrhanie zdrojmi 47,5 1,17 0,900 

rozdiel medzi bohatými a chudobnými 41,7 1,06 0,910 

strata práce 41,3 1,06 0,904 

diskriminácia 41,1 1,06 0,901 

nadmerné vládne výdavky 40,1 1,04 0,902 

migrácia 39,3 0,99 0,921 

rozdelenie bohatstva 39,2 1,02 0,907 

chudoba 38,1 1,03 0,886 

nárast možnosti monitorovať ľudí  38,0 1,02 0,891 

klimatické zmeny 37,2 0,98 0,906 

chamtivosť korporácií 36,6 0,99 0,890 

rasizmus 36,6 0,95 0,911 

nerovnomerné mocenské vzťahy 34,5 0,96 0,886 

epidémie chorôb 33,6 0,90 0,903 

terorizmus 28,7 0,89 0,885 
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a respondentiek. Ako najmenej relevantné sú z pohľadu študentov a študentiek pre 

ich štúdium témy: chamtivosť korporácií, rasizmus, nerovnomerné mocenské vzťahy, 

epidémie chorôb a terorizmus. Nami vybrané témy globálneho vzdelávania dosiahli 

celkovo nízku relevanciu. 17 tém z 24 považovalo za relevantné vo vzťahu k štúdiu 

menej ako 50 percent respondentov a respondentiek.  

 

V celkovom hodnotení relevancie všetkých tém sme nezaznamenali rozdiely medzi 

mužmi a ženami, medzi študentstvom pedagogických a nepedagogických odborov ani 

vo vzťahu k počtu rokov štúdia. Rozdiely sa týkali len hodnotenia relevancie 

niektorých tém.  

 

Rodové rozdiely boli prítomné pri hodnotení relevancie troch tém. Prvou témou boli 

ľudské práva (p = 0,04), pričom ženy hodnotili túto tému v porovnaní s mužmi ako 

relevantnejšiu pre ich štúdium. Na druhej strane muži ako významne relevantnejšie 

hodnotili tému nadmerné vládne výdavky (p = 0,018) a nadmerná spotreba 

(p = 0,000).  

 

Pri porovnaní hodnotenia relevancie tém vo vzťahu 

k pedagogickému/nepedagogickému odboru sme rozdiely identifikovali v dvoch 

prípadoch. V oboch – nerovnomerné mocenské vzťahy (p = 0,036) a nárast možností 

monitorovať ľudí (p = 0,005) bola relevancia významnejšia pre študentov a študentky 

nepedagogických odborov.  

 

Pri premennej počet rokov štúdia sme rozdiely zistili v dvoch témach. V prvej téme – 

klimatické zmeny (p = 0,020) – s pribúdajúcimi rokmi štúdia klesala relevancia tém, 

t. j. najrelevantnejšia bola táto téma pre študentstvo v prvom a druhom roku štúdia. 

Na druhej strane tému terorizmu hodnotili ako relevantnejšiu študenti a študentky, 

ktorí na vysokej škole študovali dlhšie, v porovnaní s tými, ktorí študovali kratšie. 

 

Stupeň štúdia a vek bol determinujúcim faktorom celkového hodnotenia relevancie 

tém globálneho vzdelávania (p = 0,001 a p = 0,000). Rozdiely v hodnotení celkových 

priemerov dokumentujú tabuľky T33 a T34.  

 

T33 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie globálnych tém vzhľadom  

na stupeň štúdia  

 

Stupeň štúdia  Priemer Štandardná odchýlka 

Bakalársky 1,093 0,444 

Magisterský  1,199 0,500 

Doktorandský  0,923 0,374 

Spolu 1,121 0,462 

N = 1007, p = 0,001 
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Rozdiely v priemeroch celkového hodnotenia vybraných globálnych tém vo vzťahu 

k stupňu štúdia svedčia o tom, že ako najviac relevantné hodnotia vybrané témy 

študenti a študentky magisterského štúdia, ako najmenej relevantné študenti 

a študentky doktorandského štúdia. Tento typ rozdielov sa preukázal aj pri 

konkrétnych témach. Vzhľadom na stupeň štúdia sme štatisticky významné rozdiely 

v hodnotení relevancie jednotlivých tém zaznamenali pri 6 témach z celkového počtu 

24 tém, pričom vo všetkých prípadoch hodnotili tieto témy ako relevantnejšie vo 

vzťahu k ich štúdiu študenti a študentky magisterského štúdia. Išlo konkrétne o tieto 

témy: chudoba (p = 0,005), nadmerná spotreba (p = 0,005), mrhanie zdrojmi 

(p = 0,003), epidémie (p = 0,000), rozdelenie bohatstva (p = 0,011) a migrácia 

(p = 0,001).  

 

Analýza celkového hodnotenia relevancie tém globálneho vzdelávania vzhľadom na 

vek poukázala na to, že ako celkovo relevantnejšie hodnotia témy globálneho 

vzdelávania vo vzťahu k svojmu štúdiu študenti a študentky najstaršej vekovej 

skupiny, pričom hodnotenie relevancie s vekom stúpa.  

 

T34 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie globálnych tém vzhľadom 

na vek 

 

Veková skupina  Priemer Štandardná odchýlka 

18 – 25 rokov 1,114 0,465 

26 – 35 rokov 1,227 0,435 

36 a viac rokov 1,487 0,175 

Spolu 1,121 0,464 

N = 1001, p = 0,000 

 

Pri konkrétnych témach sme zaznamenali rozdiely vzhľadom na vek v 12 témach 

z 24 globálnych tém. S vekom stúpala relevancia týchto tém: hospodársky rast 

(p = 0,004), predaj a obchod (p = 0,000), globálna mobilita (p = 0,001), medzinárodná 

spolupráca (p = 0,011), strata práce (p = 0,004), rozdelenie bohatstva (p = 0,016). Na 

druhej strane u mladších vekových skupín v porovnaní so staršími boli ako 

relevantnejšie hodnotené témy chudoba (p = 0,016), nadmerná spotreba (p = 0,000) 

a migrácia (p = 0,007). U strednej vekovej skupiny boli ako najrelevantnejšie 

hodnotené témy technický pokrok (p = 0,005), nadmerné vládne výdavky (p = 0,000) 

a mrhanie zdrojmi (p = 0,000).  

  

Pri celkovom hodnotení relevancie tém globálneho vzdelávania sme zaznamenali 

rozdiely vo vzťahu k tomu, či študenti a študentky vnímajú samých seba ako 

globálnych občanov (p = 0,001) a ako vnímajú vplyv diverzity na ich štúdium 

(p = 0,009). Pri hodnotení vplyvu internacionalizácie na spoločnosť sme štatistické 
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rozdiely v celkovom hodnotení relevancie tém globálneho vzdelávania 

nezaznamenali.  

 

T35 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie globálnych tém vzhľadom 

na vnímanie seba ako globálneho občana 

 

Vníma sám seba ako 

globálneho občana 

Priemer Štandardná odchýlka 

Nie   1,0598 0,472 

Možno   1,1037 0,459 

Áno  1,1947 0,456 

Spolu 1,1323 0,462 

N = 930, p = 0,002 

 

T36 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie globálnych tém vzhľadom 

na vnímanie diverzity v rámci štúdia  

 

Môže diverzita obohatiť 

štúdium na univerzite  

Priemer Štandardná odchýlka 

Áno  1,1366 0,469 

Nie 1,0444 0,419 

Spolu  1,1214 0,462 

N = 1007, p = 0,000 

 

Rozdiely v priemeroch v tabuľkách T 35 a T36 dokumentujú, že študenti a študentky, 

ktoré samých seba vnímajú ako globálnych občanov, hodnotia celkovo globálne témy 

ako relevantnejšie pre ich študijný odbor. Rovnako za celkovo relevantnejšie 

považujú jednotlivé globálne témy respondenti a respondentky, ktorí vnímajú 

diverzitu ako obohatenie ich vysokoškolského štúdia.   

 

Štatisticky významné rozdiely sa vo vzťahu k uvedeným premenným preukázali aj pri 

hodnotení relevancie konkrétnych tém. Prehľad rozdielov pri konkrétnych témach 

uvádza tabuľka T37.  
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T37 Hodnotenie relevancie tém globálneho vzdelávania z pohľadu študentov 

a študentiek vo vzťahu k vnímaniu seba ako globálneho občana a vnímaniu 

diverzity  

 

 

 
Študenti a študentky, ktorí vnímajú seba ako globálnych občanov, hodnotili ako 
relevantnejšie vo vzťahu k ich štúdiu 9 tém z 24 tém globálneho vzdelávania 
v porovnaní s tými, ktorí seba ako globálnych občanov nevnímajú. Diverzita sa 
ukázala ako determinujúci faktor pri hodnotení relevancie 4 tém. Témy boli opäť 
hodnotené ako relevantnejšie študentmi a študentkami s pozitívnym postojom 
k diverzite.  

 
 

Témy globálneho vzdelávania  Globálny 

občan 

Diverzita 

hospodársky rast   

problematika predaja a obchodu 0,000  

globálna mobilita 0,039  

technologické pokroky   

prístup k vzdelaniu  0,001 

medzinárodná spolupráca  0,005 

medzinárodná solidarita 0,000 0,004 

chudoba 0,016  

klimatické zmeny 0,02  

ľudské práva   

diskriminácia   

nadmerné vládne výdavky  0,013 

strata práce 0,036  

rozdiel medzi bohatými a chudobnými   

nerovnomerné mocenské vzťahy   

nadmerná spotreba   

chamtivosť korporácií   

mrhanie zdrojmi   

terorizmus   

epidémie chorôb   

nárast možnosti monitorovať ľudí (napr. cez 

siete) 

0,002  

rozdelenie bohatstva 0,003  

rasizmus   

migrácia 0,014  
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Hodnotenie relevancie spoločenských a politických tém  
 
Tretia sa týkala hodnotenia relevancie vybraných spoločenských a politických tém. 
V dotazníku bolo pomenovaných 6 tém a študenti a študentky opäť hodnotili ich 
relevanciu vo vzťahu k svojmu študijnému odboru.  
 
T38 Hodnotenie relevancie spoločenských a politických tém z pohľadu 

študentov  a študentiek  

 

 
Za najrelevantnejšie z nami ponúknutých tém študenti a študentky hodnotili tému – 
ako ich odbor ovplyvňuje spoločnosť. Túto tému považovalo za relevantnú 70,2 
percent študentov a študentiek. Takmer 60 percent za relevantné považovalo aj 
poznanie o tom, ako ich odbor môže vytvárať zisk. Ako vlády ovplyvňujú odbor štúdia 
študentov a študentiek a ako vznikajú spoločenské problémy bolo relevantné pre 
približne polovicu respondentov a respondentiek. Ako najmenej relevantné 
z ponúknutých tém hodnotili študenti a študentky vo vzťahu k odboru svojho štúdia 

to, ako môžu byť akademické vedomosti neobjektívne a ako bohaté krajiny 
ovplyvňujú chudobné.  
 

Rodové rozdiely sme v celkovom hodnotení relevancie ponúkaných spoločenských 
a politických tém nezaznamenali. Pri konkrétnych témach sme však zistili rozdiel 

v troch prípadoch, a to konkrétne v hodnotení toho, ako odbor štúdia môže vytvárať 
zisk (p = 0,005) – táto téma bola relevantnejšia pre mužov. Ďalšie dve témy – ako môj 
odbor ovplyvňuje spoločnosť (p = 0,05) a ako vznikajú spoločenské rozdiely – boli 
témy relevantnejšie pre ženy.  
 
Pri počte rokov štúdia sme nezaznamenali žiadne rozdiely. Pri odbore štúdia sme 
zistili rozdiel len pri hodnotení jednej témy, a to konkrétne pri téme ako vznikajú 
spoločenské rozdiely (p = 0,046). Táto téma bola relevantnejšia pre študentov 
a študentky pedagogických odborov v porovnaní s nepedagogickými.  

 

Spoločenské a politické témy % Súhlasím Priemer Štandardná 

odchýlka 

ako môj odbor  

ovplyvňuje spoločnosť 

70,2 1,58 0,743 

ako môj odbor môže vytvárať zisk 59,7 1,41 0,825 

ako vlády ovplyvňujú môj odbor  52,0 1,30 0,851 

ako vznikajú spoločenské rozdiely 50,0 1,22 0,884 

ako môžu byť akademické 

vedomosti neobjektívne 

45,4 1,22 0,839 

ako bohaté krajiny ovplyvňujú 

chudobné 

44,8 1,19 0,890 
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Celkové hodnotenie relevancie spoločenských a politických tém pre študijný odbor 
boli odlišne hodnotené študentmi a študentkami jednotlivých stupňov štúdia 
(p = 0,013).  
 
T39 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie spoločenských a politických 

tém vzhľadom na stupeň štúdia  

 

Stupeň štúdia  Priemer Štandardná odchýlka 

Bakalársky 1,2870 0,514 

Magisterský  1,3868 0,500 

Doktorandský  1,2778 0,648 

Spolu 1,3152 0,513 

N = 1005, p = 0,013 

 

Najrelevantnejšie hodnotili celkovo vybrané témy študenti a študentky 

magisterského štúdia, ako najmenej relevantné ich hodnotili študenti a študentky 

doktorandského štúdia. Rovnaké rozdiely sa preukázali aj pri konkrétnych témach, 

pričom významné boli v prípade troch tém, a to konkrétne: ako môj odbor môže 

vytvárať zisk (p = 0,022), ako môj odbor ovplyvňuje spoločnosť (p = 0,016) a ako 

vlády ovplyvňujú môj odbor (p = 0,012).  

 
Vek bol diferencujúcim faktorom pri celkovom hodnotení relevancie spoločenských 
a politických tém (p = 0,000). Rozdiely v celkovom hodnotení preukázali, že ako 
najrelevantnejšie hodnotili nami ponúkané témy vo vzťahu k ich štúdiu študenti 

a študentky vo vekovej skupine 26 až 35 rokov a ako najmenej relevantné študenti 
a študentky vo veku 18 až 25 rokov.  
 
T40 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie spoločenských a politických 

tém vzhľadom na vek 

 

Veková skupina  Priemer Štandardná odchýlka 

18 – 25 rokov 1,3009 0,513 

26 – 35 rokov 1,5574 0,464 

36 a viac rokov 1,5000 0,471 

Spolu 1,3130 0,513 

N = 999, p = 0,000 

 

Rozdiely v relevancii konkrétnych tém vzhľadom na vek sme zaznamenali v 5 témach 

zo 6. Pri všetkých témach sme vyššiu relevanciu zaznamenali u študentov 

a študentiek strednej vekovej skupiny, tí hodnotili ako relevantnejšie témy: ako môj 

odbor môže vytvárať zisk (p = 0,000), ako môj odbor ovplyvňuje spoločnosť 

(p = 0,000), ako vlády ovplyvňujú môj odbor (p = 0,000), ako bohaté krajiny 
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ovplyvňujú chudobné (p = 0,017) a ako môžu byť akademické vedomosti 

neobjektívne (p = 0,044).  

 

Vnímanie seba ako globálneho občana a hodnotenie diverzity vo vysokoškolskom 

štúdiu boli determinujúcimi faktormi pri celkovom hodnotení relevancie 

spoločenských a politických tém aj pri niektorých konkrétnych témach. Rozdiely 

v celkovom hodnotení dokumentujú tabuľky T41 a T42.  

 

T41 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie spoločenských a politických 

tém vzhľadom na vnímanie seba ako globálneho občana 

 

Vníma sám seba ako 

globálneho občana 

Priemer Štandardná odchýlka 

Nie   1,2517 0,525 

Možno   1,2861 0,519 

Áno  1,3869 0,490 

Spolu 1,3192 0,511 

N = 926, p = 0,003 

 

T42 Rozdiely v priemeroch hodnotení relevancie spoločenských a politických 

tém vzhľadom na vnímanie diverzity v rámci štúdia  

 

Môže diverzita obohatiť 

štúdium na univerzite  

Priemer Štandardná odchýlka 

Áno  1,3343 0,514 

Nie 1,2176 0,496 

Spolu  1,3152 0,513 

N = 1005, p = 0,005 

 

Rozdiely vo vzťahu k vnímaniu seba ako globálneho občana pri celkovom hodnotení 

relevancie spoločenských a politických tém sú v prospech študentov a študentiek, 

ktorí sami seba vnímajú ako globálnych občanov. Podobné zistenia sú aj pri diverzite. 

Študenti a študentky, ktorí diverzitu v ich štúdiu vnímajú ako pozitívnu, hodnotili 

spoločenské a politické témy ako relevantnejšie. Toto pravidlo platilo aj pri 

konkrétnych témach. Rozdiely sú prezentované v tabuľke T43.  
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T43 Rozdiely v hodnotení relevancie spoločenských a politických tém 

vzhľadom na vnímanie seba ako globálneho občana, hodnotenie vplyvu 

internacionalizácie a diverzity  

 

 

Pri konkrétnych témach sme rozdiel zistili aj pri premennej hodnotenia vplyvu 

internacionalizácie na spoločnosť. V tomto prípade bol pozitívny postoj spojený 

s posudzovaním témy: ako vlády ovplyvňujú môj odbor ako relevantnejšej.  

 

Hodnotenie vybraných aspektov výučby na vysokých školách z pohľadu 

študentov a študentiek  

 

Poslednou oblasťou, na ktorú sme sa zamerali pri zisťovaní názorov študentov 

a študentiek, bolo hodnotenie vybraných aspektov výučby. Zisťovali sme, čo študenti 

a študentky na výučbe oceňujú, pričom sme im predložili 19 faktorov výučby. Metódy, 

formy a postupy, ktoré sú využívané pri výučbe, totiž v globálnom vzdelávaní 

zohrávajú významnú rolu. Pri analýze odpovedí na túto otázku je k nim možné 

pristupovať z dvoch aspektov. Študentov a študentiek sme sa pýtali, čo na 

vyučovacích hodinách oceňujú. Prvý aspekt môže znamenať to, čo je pre nich pri 

výučbe významné, respektíve čo považujú v procese výučby za dôležité. Druhý aspekt 

môže vypovedať o tom, do akej miery sú jednotlivé faktory výučby počas štúdia na 

vysokej škole zastúpené.  

 

Hodnotenie vybraných aspektov výučby na vysokých školách z pohľadu študentov 

a študentiek prezentuje tabuľka T44.  

 

Spoločenské a politické témy Globálny občan Internacionali

-zácia 

Diverzita 

ako môj odbor  

môže vytvárať zisk 

0,023   

ako môj odbor  

ovplyvňuje spoločnosť 

0,008  0,011 

ako vlády ovplyvňujú môj odbor   0,023 0,004 

ako vznikajú  

spoločenské rozdiely 

   

ako bohaté krajiny  

ovplyvňujú chudobné 

0,031   

ako môžu byť akademické 

vedomosti neobjektívne 
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T44  Hodnotenie vybraných aspektov výučby na vysokých školách z pohľadu 

študentov a študentiek  

 

 

Študenti a študentky najviac oceňovali vo výučbe diskusie o hlavných témach 

vyučovacieho predmetu, prezentáciu problémov z rôznych uhlov pohľadu, vytváranie 

možnosti podeliť sa o svoje názory, učenia sa od mladých úspešných podnikateľov, 

rozvíjanie tolerancie k inakosti, odpovede na jasné otázky, konfrontáciu názorov 

Na vyučovacích hodinách oceňujem, že % súhlasím priemer SD 

diskutujem o hlavných témach 

vyučovacieho predmetu 

68,0 1,55 0,765 

problémy sú prezentované z rôznych 

uhlov pohľadu 

65,4 1,49 0,794 

vytváranie možnosti deliť sa o svoje 

názory 

65,4 1,53 0,754 

učím sa od mladých úspešných 

podnikateľov 

57,9 0,95 0,914 

rozvíjam svoju toleranciu k inakosti 57,7 1,40 0,805 

dostávam jasné odpovede na otázky 57,5 1,40 0,795 

moje názory sú konfrontované 56,9 1,38 0,822 

učím sa od ľudí, ktorí rozmýšľajú úplne 

inak ako ja 

53,1 1,30 0,854 

obsah hodín ma robí 

konkurencieschopným na trhu práce 

51,1 1,28 0,851 

učím sa od ľudí žijúcich v úplne iných 

situáciách 

48,9 1,22 0,874 

učím sa o tom, ako môj životný štýl súvisí 

s globálnymi problémami 

46,2 1,14 0,903 

vytváram si vlastné názory 45,4 1,68 0,660 

učím sa o iných kultúrach 44,8 1,08 0,927 

vyberám si, čo sa učím  44,0 1,07 0,913 

učím sa o tom, akú úlohu zohráva moja 

krajina v celosvetovej situácii 

a spravodlivosti  

43,8 1,10 0,898 

učím sa od lídrov známych biznis 

a priemyselných firiem 

37,2 0,92 0,928 

učím sa o tom, ako pomáhať 

chudobnejším krajinám rozvíjať sa 

36,6 0,94 0,913 

učím sa od ľudí, ktorí zažili 

nespravodlivosť 

36,2 1,04 0,872 

učím sa prostredníctvom umenia (napr. 

film, divadlo, hudba, poézia) 

32,8 0,81 0,913 
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a učenie sa od ľudí, ktorí rozmýšľajú odlišne. Tieto aspekty výučby oceňovalo na 

vysokej škole viac ako 50 percent respondentov a respondentiek. Najvyšší súhlas bol 

v tomto prípade 68 percent respondentov a respondentiek pri diskusii o hlavných 

témach vyučovacieho predmetu, všetky ďalšie nami vybrané faktory boli menej 

oceňované alebo hodnotené ako menej prítomné. Na druhej strane študenti 

a študentky najmenej oceňovali učenie sa o tom, ako pomáhať chudobnejším 

krajinám rozvíjať sa, učenie sa od ľudí, ktorí zažili nespravodlivosť, a učenie sa 

prostredníctvom umenia. Tieto faktory ocenila približne tretina respondentov 

a respondentiek.  

  

Rodové rozdiely ani rozdiely vzhľadom na vek a odbor štúdia sa v celkovom 

hodnotení jednotlivých aspektov výučby nepreukázali. Jediný rozdiel sme 

zaznamenali pri faktore učím sa od lídrov známych biznis a priemyselných firiem (p = 

0,027). Tento faktor bol oceňovaný viac študentmi a študentkami nepedagogických 

odborov.  

 

Stupeň štúdia a vek sa opätovne ukázali ako premenné súvisiace s celkovým 

posudzovaním, v tomto prípade faktorom výučby. Zistenia prezentujú tabuľky T45 

a T46.   

 

T45 Rozdiely v priemeroch hodnotení výučby vzhľadom na stupeň štúdia  

 

Stupeň štúdia  Priemer Štandardná odchýlka 

Bakalársky 1,2114 0,393 

Magisterský  1,2519 0,447 

Doktorandský  1,1094 0,409 

Spolu 1,2217 0,409 

N = 1015, p = 0,035 

 

T46 Rozdiely v priemeroch hodnotení výučby vzhľadom na vek 

 

Veková skupina  Priemer Štandardná odchýlka 

18 – 25 rokov 1,2144 0,411 

26 –35 rokov 1,3178 0,369 

36 a viac rokov 1,6000 0,142 

Spolu 1,2208 0,410 

N = 1009, p = 0,001 

 

Študenti a študentky magisterského štúdia hodnotili celkovo nami ponúknuté faktory 

pozitívnejšie v porovnaní so študentmi a študentkami bakalárskeho 

a doktorandského štúdia. Vo vzhľadu k veku pozitívne hodnotenie s vekom stúpalo.  
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Vnímanie seba ako globálneho občana, vnímanie internacionalizácie a jej vplyvu na 

spoločnosť a vnímanie diverzity v štúdiu boli aj pri celkovom hodnotení faktorov 

výučby determinujúcimi faktormi.  

 

T47 Rozdiely v priemeroch hodnotení výučby vzhľadom na vnímanie seba 

ako globálneho občana 

 

Vníma sám seba ako 

globálneho občana 

Priemer Štandardná odchýlka 

Nie   1,1194 0,407 

Možno   1,2043 0,413 

Áno  1,2993 0,393 

Spolu 1,2295 0,409 

N = 935, p = 0,000 

 

T48 Rozdiely v priemeroch hodnotení výučby vzhľadom na vnímanie vplyvu 

internacionalizácie na spoločnosť  

 

Vplyv internacionalizácie na 

spoločnosť  

Priemer Štandardná odchýlka 

Negatívny 1,0013 0,349 

Aj pozitívny, aj negatívny 1,2172 0,406 

Pozitívny 1,2614 0,414 

Spolu 1,2254 0,410 

N = 966, p = 0,004 

 

T49 Rozdiely v priemeroch hodnotení výučby vzhľadom na vnímanie 

diverzity v rámci štúdia  

 

Môže diverzita obohatiť 

štúdium na univerzite  

Priemer Štandardná odchýlka 

Áno  1,2416 0,407 

Nie 1,1235 0,407 

Spolu  1,2217 0,409 

N = 1015, p = 0,000 

 

Vo všetkých faktoroch pozitívnejší postoj znamenal väčšie ocenenie jednotlivých 

faktorov výučby. Rovnako to bolo aj pri konkrétnych faktoroch. Rozdiely sú 

prezentované v tabuľke T50.  
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T50 Rozdiely v hodnotení výučby vzhľadom na vnímanie seba ako globálneho 

občana, hodnotenie vplyvu internacionalizácie a diverzity  

 

Na vyučovacích hodinách oceňujem, že Globálny 

občan 

Interna-

cionali- 

zácia 

Diverzita 

učím sa od ľudí žijúcich v úplne iných 

situáciách 

   

učím sa prostredníctvom umenia (napr. 

film, divadlo, hudba, poézia) 

   

učím sa o tom, ako pomáhať 

chudobnejším krajinám rozvíjať sa 

0,000   

moje názory sú konfrontované 0,005  0,001 

učím sa od mladých úspešných 

podnikateľov 

   

dostávam jasné odpovede na otázky 0,04 0,000 0,000 

obsah hodín ma robí 

konkurencieschopným na trhu práce 

   

problémy sú prezentované z rôznych 

uhlov pohľadu 

0,002 0,003 0,023 

učím sa o tom, ako môj životný štýl 

súvisí s globálnymi problémami 

0,000   

učím sa o iných kultúrach 0,000  0,04 

diskutujem o hlavných témach 

vyučovacieho predmetu 

 0,048  

učím sa od lídrov známych biznis 

a priemyselných firiem 

0,012 0,005  

učím sa od ľudí, ktorí rozmýšľajú úplne 

inak ako ja 

   

vytváram si vlastné názory  0,008 0,000 

učím sa od ľudí, ktorí zažili 

nespravodlivosť 

   

vyberám si, čo sa učím     

učím sa o tom, akú úlohu zohráva moja 

krajina v celosvetovej situácii 

a spravodlivosti  

0,000  0,032 

vytváranie možnosti deliť sa o svoje 

názory 

0,007  0,001 

rozvíjam svoju toleranciu k inakosti 0,000  0,001 
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2.2.7. Sumarizácia výsledkov výskumu o globálnom vzdelávaní 

z pohľadu študentov a študentiek vysokých škôl  
 

Výsledky reprezentatívneho výskumu realizovaného medzi študentstvom vysokých 

škôl poskytujú odpoveď na otázku, ako je globálne vzdelávanie a širšie aspekty jeho 

realizácie vnímané študentmi a študentkami vysokých škôl, ale poskytujú tiež 

významné spätnoväzbové informácie o stave globálneho vzdelávania v tejto sfére 

a o samotných vysokoškolských študentoch a študentkách. Komparácia 

s predchádzajúcimi výskumami v tejto oblasti je problematická najmä z dôvodu 

chýbajúcich empirických údajov. Ako uvádzame v predchádzajúcej časti monografie, 

v slovenských zdrojoch sme identifikovali dva výskumy. Prvý výskum sa týkal 

globálneho vzdelávania vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov a učiteliek 

(Jančovič – Penfold, 2017). Druhý výskum sa týkal vnímania globálnych tém 

študentstvom ekonomických a environmentálnych študijných programov na 

vybraných fakultách na Slovensku (Gallayová – Gallay – Stachová – Kubišová – 

Orságová – Bihuňová, 2018).  

 

Ako globálni občania sa vníma 33,7 percent respondentov a respondentiek. Takmer 

polovica respondentov a respondentiek sa nevedelo k tejto otázke jednoznačne 

vyjadriť, respektíve neboli si istí. Je zrejmé, že tento termín nie je študentom 

a študentkám vysokých škôl úplne jasný. Ako uvádza aj Mravcová (2019), tento 

termín je stále dosť nejasný až kontroverzný, prepojený s vysokou mierou abstrakcie. 

Neexistuje ani jednotná definícia či nejaký zjednotený pohľad na tento fenomén. 

Práve naopak. Napriek tomu ho v súvislosti s globálnymi výzvami dneška a ich 

riešeniami, ako aj s dosahovaním udržateľného rozvoja už nemožno ignorovať. Pre 

študentov a študentky vysokých škôl je globálny občan taký, ktorý je otvorený, 

zodpovedný, angažovaný, myslí kriticky a globálne, zaujíma sa o dianie v globálnom aj 

lokálnom kontexte, koná solidárne a pomáha iným, správa sa zodpovedne voči 

životnému prostrediu. Ďalšie charakteristiky globálneho občana sa u respondentov 

a respondentiek spájajú s toleranciou, akceptáciou a rešpektom, internacionalizáciou, 

spravodlivosťou a spoluprácou. Zaznamenali sme aj negatívne konotácie v súvislosti 

s vnímaním globálneho občianstva, ktoré spochybňujú tento koncept.  

 

V názoroch študentov a študentiek na vplyv internacionalizácie na spoločnosť 

prevládali ambivalentné názory. Väčšina študentov a študentiek (59,6 percent) sa 

nevedelo jednoznačne vyjadriť k vplyvu internacionalizácie na spoločnosť a vnímali 

ju aj pozitívne, aj negatívne. Iba negatívne hodnotilo vplyv internacionalizácie len 

5 percent respondentov a respondentiek. O nejednoznačnosti vnímania vplyvu 

internacionalizácie na spoločnosť zo strany študentov a študentiek svedčia aj 

odpovede na otvorenú otázku, v ktorej sme ich žiadali, aby svoju voľbu bližšie 

vysvetlili. Odpovede sa týkali aj pozitív, aj negatív. Identifikovali sme tri kategórie 

významov, ktoré sú obrazom toho, s čím študenti a študentky internacionalizáciu 
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spájajú a aké pozitívne a negatívne vplyvy internacionalizácie dokážu v týchto 

spojeniach identifikovať. Významovo sme ich rozdelili do týchto kategórií: 1) vplyvy 

na jednotlivé oblasti fungovania spoločnosti (celkový vplyv na spoločnosť, na 

ekonomiku, životné prostredie, zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, bezpečnosť, vedu 

a techniku, komunikáciu a informácie); 2) vplyvy internacionalizácie na oblasť 

vzťahov medzi ľuďmi (rozvoj spolupráce, otvorenosti, poznania a možností učenia sa, 

tolerancie); 3) vplyvy vyplývajúce zo stretu rôznych kultúr. Medzi negatívne 

vnímanými vplyvmi internacionalizácie sme identifikovali viacero stereotypov 

a predsudkov študentov a študentiek k tejto téme. 

 

Diverzitu vníma pozitívne vo vzťahu k vysokoškolskému štúdiu 83,1 percent 

respondentov a respondentiek. Pre 16,9 percent nie je diverzita obohatením ich 

vysokoškolského štúdia. Prínosy diverzity vnímali študenti a študentky v spojení 

s viacerými skutočnosťami. Spájali ju s kultúrou (možnosť spoznávania iných kultúr, 

zvykov, skúseností, tradícii, tolerancia), vzdelávaním (vplyv diverzity na proces 

vzdelávania a na témy a oblasti, v ktorých diverzita ovplyvňuje vzdelávanie), 

kritickým myslením, rozvojom (pokrok a rozvoj v určitej oblasti a téme). 

 

To, ako študenti a študentky vnímajú seba ako globálnych občanov a ako hodnotia 

vplyv internacionalizácie na spoločnosť a vplyv diverzity na vysokoškolské štúdium, 

súviselo s väčšinou nami sledovaných premenných v ďalších častiach výskumu. 

Prehľad poskytuje tabuľka T51. 

 

T51 Hodnotenie jednotlivých aspektov globálneho vzdelávania vzhľadom 

na vnímanie seba ako globálneho občana, hodnotenie vplyvu 

internacionalizácie a diverzity 

 

N = 1017 

 

Premenné Globálny 

občan 

Internacio-

nalizácia 

Diverzita 

Vnímanie spoločenskej úlohy univerzít  0,000 0,000 0,000 

Prínosy internacionalizácie  

pre študentstvo  

0,002 0,004 0,000 

Relevancia vedomostí a zručností 

v globálnych a politických témach 

0,002 0,002 0,000 

Relevancia globálnych tém 0,002  0,000 

Relevancia spoločenských a politických 

tém 

0,003  0,005 

Hodnotenie  

vybraných aspektov výučby  

0,000 0,004 0,000 
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Študenti a študentky, ktorí vnímajú seba ako globálnych občanov, hodnotia vplyv 

internacionalizácie na spoločnosť a vplyv diverzity na štúdium na vysokej škole ako 

pozitívny. Vo väčšej miere vnímali spoločenskú rolu univerzít, prínosy 

internacionalizácie pre študentstvo a ako relevantnejšie hodnotili aj nami vybrané 

vedomosti a zručnosti v globálnych a politických témach, ako aj samotné globálne, 

spoločenské a politické témy. Vo všetkých troch prípadoch pozitívnejší postoj k týmto 

témam znamenal aj väčšie ocenenie jednotlivých aspektov výučby.  

 

Vo vzťahu k vnímaniu úloh univerzít v súčasnej spoločnosti možno konštatovať, 

že študenti a študentky vnímajú úlohu vysokých škôl skôr v spojení s „klasickými“ 

rolami produkcie výskumu a vzdelávania a menej vidia univerzity a ich úlohu 

v riešení spoločenských problémov, podpore demokracie, porozumenia a riešenia 

nespravodlivosti. Dôvody tohto stavu môžu byť veľmi rôzne. Podľa nášho názoru sa 

do tohto vnímania premieta samotná prax vysokých škôl, t. j. že slovenské vysoké 

školy aktivity v rámci svojho tretieho poslania realizujú len v nízkej miere, pretože 

dôraz aj z externého prostredia je kladený predovšetkým na výskum a vzdelávanie. 

Z našich skúseností môžeme konštatovať, že diskusia o treťom poslaní vysokých škôl 

sa na Slovensku medzi samotnými vysokými školami akoby ešte ani nezačala. 

V prostredí vysokých škôl aj medzi učiteľmi a učiteľkami či vedúcimi predstaviteľmi 

univerzít je pojem tretie poslanie často neznámy, rovnako aj pojem angažovaná 

univerzita, občianska univerzita či sociálna dimenzia univerzít sú v slovenskom 

vysokoškolskom priestore takmer až na výnimky takmer nepoužívané.  

 

Študenti a študentky slovenských vysokých škôl vnímajú benefity 

internacionalizácie najmä v spojení s možnými mobilitami študentstva a učiteľstva 

a ich prínosmi, ako sú možnosť študovať v zahraničí, učiť sa nové jazyky, učiť sa od 

študentov a študentiek či učiteľov a učiteliek z iných krajín. Prínosy 

internacionalizácie vnímajú aj v možnosti vybudovať si medzinárodnú kariéru, 

rozvíjať si medzikultúrne kompetencie či vzájomne porovnať univerzity. Na druhej 

strane menej študentov a študentiek vníma prínosy internacionalizácie v spojení 

s témami globálneho vzdelávania v zmysle uvedomenia si vzájomných závislostí, 

porozumenia nerovnostiam, kritickej analýzy svetových problémov či zaoberania sa 

perspektívami iných sociálnych skupín. Najmenej študentov a študentiek vníma 

prínosy internacionalizácie v rozvoji zručností na zníženie rozdielov vo svete 

a v možnosti stať sa svetovými lídrami.  

 

Za najrelevantnejšie vedomosti a zručnosti v oblasti globálnych a politických 

tém, ktorým by sa mala venovať v rámci študijných odborov pozornosť, označili 

študenti a študentky kritické myslenie. Menej študentov a študentiek však už za 

relevantné považovalo zaoberanie sa protikladnými stanoviskami a spochybnenie 

toho, čo považujem za vhodné, pričom tieto spôsobilosti veľmi úzko s kritickým 

myslením súvisia. Za najmenej relevantnú vedomosť a zručnosť z nami ponúknutých 

študenti a študentky vo vzťahu ich štúdiu označili analýzu mocenských vzťahov. 
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Pre študentov a študentky boli vo vzťahu k ich študijnému odboru najrelevantnejšie 

tieto konkrétne globálne témy: medzinárodná spolupráca, prístup k vzdelaniu, 

technologický pokrok a hospodársky rast. Ako najmenej relevantné hodnotili témy: 

chamtivosť korporácií, rasizmus, nerovnomerné mocenské vzťahy, epidémie chorôb 

a terorizmus. Nami vybrané témy globálneho vzdelávania dosiahli celkovo nízku 

relevanciu. 17 tém z 24 považovalo za relevantné vo vzťahu k štúdiu menej ako 50 

percent respondentov a respondentiek. Relevantnosť globálnych tém vo vzťahu 

k študijného odboru zisťovali vo výskume aj Gallayová, Gallay, Stachová, Kubišová, 

Orságová a Bihuňová (2018). V niektorých témach zistili rozdiely medzi študentmi 

a študentkami ekonomických a environmentálnych odborov, niektoré témy, 

napríklad hospodársky rast, vnímali ako relevantné študenti a študentky oboch 

špecializácií. Podobne ako v našom výskume všeobecnejšie a globálnejšie témy ako 

napríklad rasizmus, ľudské práva alebo diskriminácia boli študentmi a študentkami 

vnímané ako menej relevantné.  

 

Zo spoločenských a politických tém hodnotili študenti a študentky ako 

najrelevantnejšiu tému ako ich odbor ovplyvňuje spoločnosť. Vyššiu relevanciu 

dosiahlo aj poznanie o tom, ako ich odbor môže vytvárať zisk. Ako vlády ovplyvňujú 

odbor štúdia študentov a študentiek a ako vznikajú spoločenské problémy bolo 

relevantné pre približne polovicu respondentov a respondentiek. Ako najmenej 

relevantné z ponúknutých tém hodnotili študenti a študentky vo vzťahu k odboru 

svojho štúdia to ako môžu byť akademické vedomosti neobjektívne a ako bohaté 

krajiny ovplyvňujú chudobné.  

 

Študenti a študentky najviac oceňovali vo výučbe diskusie o hlavných témach 

vyučovacieho predmetu, prezentáciu problémov z rôznych uhlov pohľadu, vytváranie 

možnosti deliť sa o svoje názory, učenie sa od mladých úspešných podnikateľov, 

rozvíjanie tolerancie k inakosti, odpovede na jasné otázky, konfrontáciu názorov 

a učenie sa od ľudí, ktorí rozmýšľajú odlišne. Na druhej strane študenti a študentky 

najmenej oceňovali učenie sa o tom, ako pomáhať chudobnejším krajinám rozvíjať sa, 

učenie sa od ľudí, ktorí zažili nespravodlivosť, a učenie sa prostredníctvom umenia.  

 

Uvedených 6 premenných týkajúcich sa globálneho vzdelávania na vysokých školách 

sme sledovali vo vzťahu k premenným: rod, pedagogický/nepedagogický študijný 

program, počet rokov štúdia, stupeň štúdia a vek. Rozdiely zobrazuje tabuľka T52. 
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T52 Hodnotenie jednotlivých aspektov globálneho vzdelávania vzhľadom na rod, 

pedagogický/nepedagogický študijný program, počet rokov štúdia, stupeň štúdia a vek 

 

Premenné Rod Program 

pedago-

gický/ne-

pedagogi

cký 

Roky 

štúdia 

Stupeň Vek  

Vnímanie spoločenskej 

úlohy univerzít  

   0,000 0,000 

Prínosy internacionalizácie 

pre študentstvo  

 0,038  0,008 0,001 

Relevancia vedomostí 

a zručností v globálnych 

a politických témach 

   0,003 0,001 

Relevancia globálnych tém    0,001 0,000 

Relevancia spoločenských 

a politických tém 

   0,013 0,000 

Hodnotenie vybraných 

aspektov výučby  

   0,035 0,000 

 

 

Rodové rozdiely sa neprejavili pri hodnotení celých skupín výrokov, prejavili sa len 

v prípade niektorých vybraných výrokov. V celej skupine jednotlivých výrokov sme 

rozdiely medzi mužmi a ženami nezaznamenali. Naše výsledky dokazujú, že 

v spoločnosti prevláda tendencia stierania rozdielov medzi sociálnou rolou muža 

a ženy, čo je zrejmé v prístupe k vzdelaniu, pracovnému zaradeniu a v preferovanej 

hodnotovej orientácii mladých dospelých. Výchova a vzdelávanie v globalizovanom 

svete by mali byť zamerané na získavanie a osvojovanie vedomostí a zručností 

aktívneho občana bez ohľadu na to, či ide o mužov alebo ženy. (Trilling & Fadel, 2009; 

Gonzalo, 2012; OECD, 2015) 

 

Vo výskume sme predpokladali rozdiely medzi študentmi a študentkami 

pedagogických a nepedagogických študijných programov. Študenti a študentky, ktorí 

študujú nepedagogické programy, môžu výraznejšie reflektovať hospodárske dianie 

vo svete, čo súvisí s ich perspektívnym uplatnením. Na druhej strane študenti 

pedagogických programov by mali venovať väčšiu pozornosť ľudskoprávnej tematike 

a tematike potenciálnych ohrození, berúc do úvahy výchovu k progresívnym 

hodnotám ľudského života, avšak nemožno vylúčiť ani tematiku ekonomického 

a politického rozvoja. Viacerí autori a organizácie(Brown, 2001; Tam, 2016; OECD, 

2017) upozorňujú, že v súčasnej dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na formovanie 

funkčnej ekonomickej a politickej gramotnosti. Odborníčka na globálne vzdelávanie 
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Vanessa de Oliveira Andreotti (2006) tvrdí, že ľudia zaoberajúci sa vzdelávaním 

(budúcich) učiteľov a učiteliek by mali hľadať spôsoby a možnosti, ako 

sprostredkovať globálne vzdelávanie počas prípravy budúcich učiteľov, ako aj v ich 

ďalšom vzdelávaní. Globálne vzdelávanie nemožno zmysluplne implementovať 

prostredníctvom izolovaných, jednorazových a frontálnych prednášok a seminárov 

v tejto oblasti. Naopak, treba vytvoriť priestor, kde sa môžu budúci učitelia hlbšie 

zaoberať komplexitami globálnej nespravodlivosti alebo kriticky reflektovať ich 

predstavy o svete. Inak ľudia zaoberajúci sa vzdelávaním (budúcich) učiteľov riskujú, 

že bude dochádzať k posilňovaniu – a nie rozrušovaniu – nerovných mocenských 

štruktúr a k podporovaniu nekritických foriem rozvoja sveta. Ako uvádzajú Bryan 

a Bracken (2011), príprava budúcich učiteľov a učiteliek aj ich ďalšie vzdelávanie 

počas pedagogickej praxe by v nich mali rozvinúť schopnosť kriticky myslieť, aby 

túto zručnosť mohli kultivovať aj u svojich vlastných študentov. Pri nami sledovaných 

premenných sa náš predpoklad nepotvrdil. Študenti a študentky pedagogických 

študijných programov sa v celkovom hodnotení jednotlivých skupín výrokov líšili 

oproti študentom a študentkám nepedagogických odborov len v jednom prípade, a to 

pri hodnotení prínosov internacionalizácie pre študentstvo. Študenti a študentky 

pedagogických študijných programov pritom hodnotili prínosy internacionalizácie 

pozitívnejšie v porovnaní so študentmi a študentkami nepedagogických študijných 

programov. Vo výskume, ktorý sa týkal globálneho vzdelávania vo vysokoškolskej 

príprave budúcich učiteľov a učiteliek (Jančovič – Penfold, 2017), u väčšiny 

opýtaných prevládal názor, že vedomosti o globálnych témach (napríklad 

o globalizácii, globálnych výzvach, multikultúrnej výchove, ľudských právach alebo 

životnom prostredí) a rozvíjanie zručností a postojov v tejto oblasti (globálnej 

zodpovednosti, solidarity, občianstva, sociálnej spravodlivosti, otvorenosti 

a kritického myslenia) sú dôležitým prvkom prípravy budúcich učiteliek a učiteľov.  

 

Počet rokov štúdia nebol diferencujúcim faktorom ani v jednom prípade, stupeň 

štúdia a vek sa ale ukázali ako diferencujúce pri všetkých premenných. Pri sledovaní 

rozdielov vo vzťahu k stupňu štúdia sme zaznamenali tieto rozdiely:  

- študenti a študentky magisterského a doktorandského štúdia hodnotili 

v porovnaní so študentmi a študentkami bakalárskeho štúdia pozitívnejšie 

spoločenskú úlohu univerzít; 

- študenti a študentky magisterského štúdia vnímali v porovnaní s ostatnými 

skupinami pozitívnejšie prínosy internacionalizácie, relevanciu jednotlivých 

vedomostí, zručností aj globálnych, politických a spoločenských tém a viac 

oceňovali jednotlivé aspekty výučby; 

- študenti a študentky doktorandského štúdia v porovnaní s ostatnými najmenej 

vnímali prínosy internacionalizácie pre študentstvo, ale aj relevanciu 

vedomostí a zručností v globálnych a politických témach a relevanciu 

konkrétnych globálnych, politických a spoločenských tém vo vzťahu k svojmu 

odboru. Tiež najmenej oceňovali prítomnosť nami vybraných prvkov vo 

výučbe na vysokej škole.  
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Vo vzťahu k veku konštatujeme, že s vekom stúpalo pozitívnejšie hodnotenie pri 

5 z nami sledovaných 6 faktorov. Relevanciu spoločenských a politických tém 

hodnotila pozitívnejšie stredná veková skupina v porovnaní s mladšou a staršou.  
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3.  Budúcnosť globálneho vzdelávania 

očami expertov a expertiek 

 

 

Problematiku globálneho vzdelávania je možné skúmať aj v rámci časového kontinua 

minulosť – súčasnosť – budúcnosť. Otázka budúcnosti globálneho vzdelávania je 

zaujímavá jednak z vedeckého hľadiska, ale najmä z hľadiska svojho aplikačného 

potenciálu – napríklad pre formovanie politík v tejto oblasti a pre decíznu sféru. 

 

Spracovanie prognózy globálneho vzdelávania na Slovensku je pomerne 

komplikovaná záležitosť. Jej hlavná príčina spočíva v absencii dôveryhodných dát. 

Téme globálneho vzdelávania v našich podmienkach nie je venovaná systematická 

pozornosť ani vo výskume, ani v štatistickom sledovaní. Na základe existujúcich dát je 

teda veľmi ťažké predpokladať, aký bude vývoj v tejto oblasti v nasledujúcom období. 

Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli zrealizovať výskum založený na expertnom 

odhade a na základe jeho výsledkov a názorov expertov a expertiek zostaviť 

prognózu budúcnosti globálneho vzdelávania na Slovensku. Naša hlavná výskumná 

otázka znela: Aká je budúcnosť globálneho vzdelávania na Slovensku a aké sú 

možnosti a limity jeho rozvoja? 

 

 

Metodológia 

 

Vo výskume sme pri zbere údaje aplikovali metódu Delphi. Táto metóda bola využitá 

prvýkrát v 50-tych rokoch 20. storočia s cieľom získať čo možno najviac spoľahlivého 

konsenzu skupiny expertov a expertiek. (Dalkey – Helmer, 1963) Metódu Delphi je 

možné najjednoduchšie charakterizovať ako postup na stanovenie odborného 

odhadu budúceho vývoja alebo stavu pomocou skupiny expertov a expertiek. 

Výskumníci túto prognostickú metódu využívajú v rôznych oblastiach, v sociálnych, 

humanitných, technických aj prírodných vedách – a v praxi existuje niekoľko jej 

variácií. 

 

Zber dát v našom výskume prebiehal v niekoľkých kolách. V predprípravnej fáze sme 

spoločne s partnermi projektu „Rozvoj programov globálneho vzdelávania na 

vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania“ zostavili zoznam 

možných expertov a expertiek, ktorých by sme mohli osloviť. Experti a expertky 

museli spĺňať tieto kritériá: 

- Za posledných 10 rokov publikoval/publikovala v oblasti globálneho 

vzdelávania (nemuselo ísť o článok, mohol to byť aj blog, t. j. expert/expertka 

zverejnil/zverejnila svoje názory, výstupy na nejakom médiu). 
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- Za posledných 10 rokov bol zapojený/bola zapojená do projektu týkajúceho sa 

globálneho vzdelávania ako riešiteľ/riešiteľka. 

- Za posledných 10 rokov bol zapojený/bola zapojená do vzdelávania 

týkajúceho sa globálneho vzdelávania ako lektor/lektorka alebo 

učiteľ/učiteľka. 

- Za posledných 10 rokov mal prax v rôznej pozícii v oblasti globálneho 

vzdelávania. 

 

Partneri projektu navrhli 34 osôb na výskumné oslovenie. Z tohto počtu s účasťou vo 

výskume súhlasilo spolu 15 expertov a expertiek. Do zberu dát sa potom zapojilo 

13 ľudí. Všetci spĺňali nami definované kritériá výberu. Všetci participanti 

a participantky pôsobili v mimovládnych neziskových organizáciách, niektorí mali 

prax aj v akademickej sfére. 

 

Zber dát prebiehal od novembra 2018 do februára 2019 prostredníctvom emailovej 

komunikácie a formulárov Google. V rámci prvého kola sme expertom a expertkám 

položili otvorené otázky zamerané na identifikáciu faktorov, kľúčových hráčov, tém 

a rizík rozvoja globálneho vzdelávania na Slovensku. Svoje odpovede mali podrobne 

odôvodniť. V druhom kole sme vytvorili na základe vyjadrení z prvého kola zoznam 

faktorov, kľúčových hráčov, tém a rizík a úlohou expertov bolo vybrať tie, ktoré 

považujú za kľúčové pre rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku v budúcnosti. 

V treťom kole sme zo zoznamu vybrali tie položky, kde sa zhodlo aspoň 50 percent 

expertov a expertiek a tie mali participanti a participantky váhovať, t. j. priradiť im 

číslo od 1 do 5 podľa ich dôležitosti alebo významnosti vo vzťahu k budúcnosti 

globálneho vzdelávania. 

 

V snahe sprehľadniť text a zvýšiť jeho autenticitu a dôveryhodnosť dokumentujeme 

analýzu prezentáciou citácií participantov a participantiek, ktoré graficky ďalej 

v texte zvýrazňujeme použitím kurzívy. 

 

 

Výsledky výskumu 

 

Výsledky výskumu sme rozdelili do štyroch častí. V prvej časti sa venujeme faktorom 

rozvoja globálneho vzdelávania na Slovensku v budúcnosti, v druhej časti 

identifikujeme kľúčových hráčov a v tretej témy, ktorým by sa z pohľadu expertov 

a expertiek malo globálneho vzdelávanie na Slovensku v budúcnosti venovať. Štvrtá 

časť bola ako kategória doplnená na základe analýzy výrokov expertov a expertiek 

a je zameraná na návrhy odporúčaní pre rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku 

v budúcnosti. 
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3.1. Faktory rozvoja globálneho vzdelávania na Slovensku 

 

V prvej časti výsledkov sa zameriame na identifikáciu faktorov rozvoja globálneho 

vzdelávania na Slovensku v budúcnosti. Tieto môžeme rozdeliť do dvoch skupín, 

respektíve vnímať ich ako isté kontinuum, kde na jednej strane kontinua stoja faktory 

podporujúce implementáciu globálneho vzdelávania, ktoré predstavujú príležitosti 

jeho rozvoja, a na druhej strane faktory, ktoré môžeme vnímať ako limity alebo riziká. 

Príležitosti rovnako ako riziká identifikovali experti a expertky v širších sociálnych 

a politických súvislostiach, t. j. na makroúrovni, na mezoúrovni, ktorú v tomto 

prípade prestavujú najmä školy a mimovládne organizácie, a na mikroúrovni učiteľov 

a učiteliek a pracovníkov a pracovníčok mimovládnych organizácií. 

 

Ako najvýznamnejší faktor, ktorý bude v budúcnosti ovplyvňovať rozvoj globálneho 

vzdelávania na Slovensku, experti a expertky označili ochotu učiteľov a učiteliek 

a vedenia škôl začleniť obsah a aktivity globálneho vzdelávania do vyučovacích 

predmetov. V priemernom hodnotení zaznamenal tento faktor priemer 4,66 na 

stupnici od 1 do 5, kde 5 bol veľmi významný faktor. Tento faktor bol vnímaný na 

jednej strane ako niečo pozitívne a spájal sa s tým, že takíto učitelia a vedenia škôl 

existujú, na druhej strane ho participanti a participantky vnímali aj ako isté riziko 

najmä v zmysle odchodu týchto „nadšencov“ z prostredia škôl. 

„... vyhorenie a odchod pedagógov, ktorí sa snažia o rozvoj GV na univerzitách aj školách 

nižšieho stupňa. Na VŠ nie sú inovácie vo výučbe zohľadňované v hodnotení, je tlak na 

publikačnú činnosť, GV sa nedá učiť formálne v prednáškových miestnostiach, často je 

spojený s praktickými aktivitami presahujúcimi steny učební – to zaberá čas, energiu; 

a vedenia škôl tlačia na výkon. Na školách nižšieho stupňa je to podobné – preťaženie 

aktívnych učiteľov, chýbajúca podpora kolegov, vedenia.“ 

 

„Otvorenosť vzdelávajúcich, či už vo formálnom, alebo neformálnom priestore, 

implementovať GV do svojej vzdelávacej praxe môže narážať na vyhorenie, frustráciu, 

obmedzené časové kapacity, nedostatočné docenenie ich úlohy spoločnosťou.“ 

 

Faktor, ktorý sme pomenovali ako iniciatíva učiteľov, sa spája aj s rizikom, že výučbu 

týchto tém budú zabezpečovať nekvalifikovaní pedagógovia: „Môže sa stať, že téma sa 

síce dostane do osnov, ale budú ich učiť nekvalifikovaní pedagógovia, ktorí nie sú 

zvyknutí venovať sa vo vzdelávaní kontroverzným a citlivým témam, a tak efekt pre 

žiakov môže byť skôr negatívny.“ 

 

Druhým najvýznamnejším faktorom rozvoja globálneho vzdelávania v budúcnosti na 

Slovensku je podľa expertov a expertiek tzv. podpora zhora, t. j. reforma školstva, 

systémové zmeny v oblasti školstva, ktoré podporujú interaktívne, moderné, 

rešpektujúce vzdelávanie a medzipredmetové vzťahy. Tento faktor dosiahol 

v poslednom kole expertného odhadu priemerné hodnotenie 4,56. 
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„Zmena systému (nielen) formálneho vzdelávania na Slovensku – toto je iniciatíva 

zhora. Dokument Učiace sa Slovensko ponúkol návrh systémovej zmeny, ktorá by lepšie 

reflektovala potreby, ktoré je potrebné napĺňať v rámci vzdelávacieho systému 

súčasnosti. Takáto zmena by podľa môjho názoru podporila aj aktivity a iniciatívy 

v rámci GV.“ 

 

„Pre rozvoj globálneho vzdelávania (GV) je nutné, aby sa buď stali plnohodnotnou 

súčasťou osnov, alebo aby sa tieto natoľko uvoľnili, že učitelia budú vedieť jednoduchšie 

zaraďovať nové aj interdisciplinárne témy.“ 

 

„Rôzne reformy v oblasti vzdelávania: pretože sa bude vyžadovať, aby bol učiteľ 

vybavený zručnosťami pre interaktívnu výučbu, kritické myslenie a dialóg so žiakom. 

Otázkou je, či sa budú podporovať vzdelávacie prístupy, ktoré sú inovatívne 

a medzipredmetové. Ak nie, GV ostane iba na úrovni ochoty niektorých zapálených 

učiteľov.“ 

 

Experti a expertky zároveň tento faktor pomenovali aj v rizikách rozvoja globálneho 

vzdelávania na Slovensku. Ako najvýznamnejšie riziká totiž označili malý záujem zo 

strany ministerstva školstva o presadzovanie tém týkajúcich sa globálneho 

vzdelávania (priemerné hodnotenie 4,44), politickú nevôľu pustiť sa do reformy 

školstva (priemerné hodnotenie 4,33) a prísnejšie zviazanie štátneho 

vzdelávacieho programu, v ktorom nebude priestor na implementáciu tém 

globálneho vzdelávania (priemerné hodnotenie 3,22). 

 

S faktorom vzťahujúcim sa k podpore zhora by sme mohli priradiť aj faktor, ktorý bol 

identifikovaný medzi rizikami, a to konkrétne nemožnosť prieniku globálneho 

vzdelávania do prípravy budúcich pedagógov a pedagogičiek na vysokých 

školách (priemerné hodnotenie rizika 4,11). Je zrejmé, že faktor prípravy budúcej 

generácie učiteľov a učiteliek môže z pohľadu expertov a expertiek zohrať 

v budúcnosti rozvoja globálneho vzdelávania tiež významnú rolu: 

 

„Možnosť zaradiť GV do prípravy budúcich učiteľov.“ 

„Práca s pedagogickými fakultami – ustanovenie povinného predmetu GV s dôrazom na 

metodológiu a metodiku...“ 

 

Takzvaná podpora zhora je úzko spojená so sociálnymi a politickými faktormi 

determinujúcimi rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku v budúcnosti. Tieto 

dosiahli priemerné hodnotenie 3,89 (na rovnakom mieste sa umiestnili aj ďalšie dva 

faktory). Sociálne a politické súvislosti rozvoja globálneho vzdelávania sú spájané 

jednak so širšími globálnymi súvislosťami, ale najmä s výsledkami prezidentských 

a parlamentných volieb na Slovensku a od toho sa odvíjajúcich skutočností, akými sú 

obsadenie ministerských postov, a toho, či budú ich predstavitelia otvorení 
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globálnym témam a či budú podporovať globálne vzdelávanie. Tieto faktory možno 

označiť ako neutrálne, expertmi boli však výraznejšie vnímané riziká, nie ako 

príležitosti v tejto oblasti. 

 

Medzi globálne spoločenské a politické súvislosti ovplyvňujúce rozvoj globálneho 

vzdelávania v budúcnosti môžeme zaradiť širšie geopolitické udalosti: 

 

„Prípadné migračné krízy, vývoj situácie v Európskej únii, Brexit, environmentálne 

faktory, akékoľvek väčšie výkyvy počasia, prírodné katastrofy, povodne, ktoré by 

vzbudili väčší záujem či akcieschopnosť verejnosti či reprezentantov.“ 

„Svetový politický vývoj (okolnosti) – pokiaľ sa budú vyskytovať udalosti, ktoré majú 

príčinu v globálnych súvislostiach a budú mať vplyv na Slovensko a pozornosť médií, 

bude sa o nich aj viac diskutovať, napr. aj v školách. Takýmito udalosťami bola 

migračná kríza v 2015 a znovu môžu nastať opäť cez migráciu či ekologické 

katastrofy.“ 

 

Ostatné sociálne a politické faktory sa týkajú situácie na Slovensku: 

„Politická reprezentácia na Slovensku – či budú otvorení globálnym témam, alebo budú 

vytvárať atmosféru, že Slovensko je ,ostrovom samým pre seba‘.“ 

 

„Či bude existovať politická vôľa vo vláde, najmä na ministerstve školstva, sa tomuto 

venovať a podporovať aktivity daným smerom. Môžeme mať vypracované akékoľvek 

dobré národné dokumenty, ale pokiaľ nebude politická vôľa, ktorá aj v súčasnosti chýba, 

nič sa neposunie.“ 

 

„Politická situácia – politická vôľa pustiť sa do reformy školstva, čo by vytvorilo priestor 

aj na implementáciu GV; nie ako zvláštneho predmetu, ale ako komplexného prístupu ku 

vzdelávaniu na úrovni vedomostí, zručností, hodnôt vo formálnom, neformálnom aj 

informálnom vzdelávaní.“ 

 

„Výsledky očakávaných volieb v SR (najmä parlamentných); súčasné prieskumy medzi 

mladými ľuďmi stále poukazujú na vzrastajúcu popularitu extrémistických skupín 

a xenofóbiu hlásajúcu politickými stranami, čo potvrdzuje naliehavosť venovať sa 

riešeniu radikalizácie mládeže.“ 

 

Politický odpor voči témam GV a blokovanie ich rozširovania vnímali experti 

a expertky ako najvýznamnejšie riziko rozvoja globálneho vzdelávania na Slovensku 

(priemerné hodnotenie 4,67). K rizikám vzťahujúcim sa k širším sociálnym 

a politickým súvislostiam môžeme zaradiť aj riziko pomenované ako 

konzervativizmus a neochota niečo meniť (priemerné hodnotenie 3,78) a riziko 

nástupu neliberálnej demokracie až autokracie (priemerné hodnotenie 3,33).   

„Jedným z nich bude vnútroštátna politika (skôr negatívne, je pomerne vysoko 

pravdepodobné, že sa z hľadiska ústavnosti budeme ako spoločnosť posúvať k čoraz 
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neliberálnejšiemu usporiadaniu, t. j. de facto obmedzovaniu našich ľudských práv 

a ďalších hodnôt, na ktorých GV stojí).“ 

 

„Domáca politická podpora tomuto prístupu – snaha niektorých politických strán tento 

koncept vzdelávania odmietať pre odklon od našich tradícií a hodnôt, snaha mylne ho 

prezentovať ako globalizáciu a ,diktát Západu‘ alebo ,slniečkarske videnie sveta‘.“ 

 

„Väčšina inštitúcií na Slovensku nie je otvorená zmenám, sú skôr rigidné – zmena 

veľakrát predstavuje hrozbu, že sa veci ešte zhoršia...“ 

 

Ďalšie dva identifikované faktory determinácie rozvoja globálneho vzdelávania na 

Slovensku smerujú k  podpore zmene zdola, t. j. k podpore iniciatív samotných 

učiteľov a učiteliek. Oba tieto faktory dosiahli priemerné hodnotenie 3,89. V tejto 

oblasti experti a expertky identifikovali dve skutočnosti, a to konkrétne dostatok 

kvalitných lektorov a lektoriek a kurzov pre učiteľov a učiteľky na budovanie 

a podporu zručností v oblasti implementácie globálneho vzdelávania smerom 

k tomu, aby učitelia a učiteľky tieto témy vedeli a chceli rozvíjať, a vytvorenie siete 

spolupracujúcich učiteľov a učiteliek na rôznych stupňoch škôl s cieľom 

vzájomnej inšpirácie, motivácie, podpory a výmeny skúseností. 

 

„Kvalita ponúkaných vzdelávacích materiálov a školení (učitelia sa musia v učení GV 

cítiť sebavedomí a nesmú to vnímať ako záťaž, prácu navyše).“ 

 

„Školenie učiteľov a multiplikátorov NFE – ustanovenie systematického školenia GV 

prierezovo pre všetkých učiteľov... Dôraz na zážitkovú formu, hodnoty a postoje; 

ustanovenie akreditácie školení GV pre učiteľov je kľúčové.“ 

 

„Vytvorenie siete pedagógov a učiteľov, ktorí pracujú s GV, párové delenie sa 

o skúsenosti.“ 

 

Ako pomerne významný faktor rozvoja globálneho vzdelávania (priemerné 

hodnotenie 3,67) z pohľadu expertov a expertiek bola hodnotená existencia 

grantových schém podporujúcich rozvoj globálneho vzdelávania (napr. SAMRS 

a iné). 

 

„Slovenská agentúra rozvojovej spolupráce (SAMRS) a iné možné grantové schémy 

podporujúce vznik programov a výučbových materiálov alebo umožňujúce spoluprácu 

medzi občianskym sektorom a vzdelávacími inštitúciami a ich program globálneho 

rozvojového vzdelávania. Cez tento grantový mechanizmus (SAMRS) vznikajú zásadné 

publikácie, teórie aj aplikácie projektov rozvojového vzdelávania.“ 

 

„Vyhlásené grantové schémy podporujúce aktivity GV prepojené s reálnym životom – ak 

budú financie, ľahšie sa bude GV rozvíjať.“ 
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Podobne ako pri prechádzajúcich faktoroch, aj v tomto prípade sa objavil tento faktor 

aj na strane rizík. Experti a expertky ho identifikovali ako stratu záujmu donorov 

o témy globálneho vzdelávania (priemerné hodnotenie 3,33); z toho možno potom 

vyvodiť riziko, že rozvoj tém globálneho vzdelávania nebude mať finančné krytie. 

 

„Nedostatok dostupných finančných zdrojov na implementáciu GV do praxe – nielen čo 

sa týka objemu, ale aj spôsobu získania (komplikované byrokratické procesy na získanie 

prostriedkov z niektorých grantových schém (ako napríklad eurofondy, výzvy Európskej 

komisie, ktoré vylučujú skupiny aktérov GV)), preto je potrebné zabezpečiť aj pestrú 

paletu podporných finančných mechanizmov na implementáciu GV s prepojením aj na 

súkromný sektor a samosprávu.“ 

 

Ako významné riziko rozvoja globálneho vzdelávania je vnímaná z pohľadu expertov 

a expertiek aj diskreditácia mimovládnych organizácií formou strašenia 

„Sorošom“ a zahraničnými financiami (priemerné hodnotenie 3,11). Tento faktor má 

však aj širší rozmer rozvoja občianskej spoločnosti: 

 

„Odolnosť občianskej spoločnosti v tom najširšom zmysle slova. Ataky na občiansku 

spoločnosť ako nositeľa hodnôt, ktoré sú manifestované aj v GV, sa môžu stupňovať. 

Odolnosť je tak pri rozvoji GV kľúčová. Nejde pritom o občiansku spoločnosť v zmysle 

MVO, ktoré realizujú či presadzujú GV. Ide o občiansku spoločnosť v najširšom zmysle 

slova – spojenú s aktívnym občianstvom, ľudskými právami, silou jednotlivcov 

a komunít. Bez tohto segmentu spoločnosti ako celku bude rozvoj GV len ťažko 

predstaviteľný, resp. len limitovaný.“ 

 

Experti a expertky v prvom kole identifikovali aj ďalšie faktory, ktoré môžu 

v budúcnosti ovplyvniť rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku, ale v ďalších 

krokoch Delphi postupu neboli nimi identifikované ako tie s významným 

potenciálnom, preto sme ich do analýzy podľa definovaného postupu Delphi metódy 

nezaradili. 
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3.2. Kľúčoví hráči v oblasti rozvoja budúcnosti globálneho 

vzdelávania na Slovensku 

 

Experti a expertky identifikovali v oblasti rozvoja globálneho vzdelávania na 

Slovensku v budúcnosti niekoľko kľúčových hráčov. Poradenie ich významnosti, 

respektíve ich rozhodujúceho vplyvu na rozvoj globálneho vzdelávania vyjadrené 

priemerným hodnotením na stupnici od 1 do 5, kde 1 predstavuje nevýznamný vplyv 

a 5 veľmi významný vplyv, je zobrazené v Tabuľke 53. 

 

T53 Kľúčoví hráči v rozvoji globálneho vzdelávania v budúcnosti 

 

Kľúčoví hráči Priemer* 

Učitelia a učiteľky realizujúci globálne vzdelávanie  

na rôznych stupňoch škôl 

4,33 

Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti rozvoja  

globálneho vzdelávania (napr. Živica, Človek v ohrození, PDCS a iné) 

4,22 

Vysoké školy pripravujúce budúcich učiteľov a učiteľky 4,00 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 3,89 

Stredné školy 3,89 

Základné školy 3,78 

Expertky a experti z think tankov a neformálnych združení 3,67 

Vysoké školy a univerzity 3,55 

Médiá a novinári 3,44 

Iniciatívy a organizácie venujúce sa vzdelávaniu  

(napríklad Iniciatíva Teach for Slovakia, Iniciatíva To dá rozum,  

Platforma „Iniciatíva za občianske vzdelávanie“ a iné) 

3,33 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  3,00 

*Priemer na škále od 1 do 5, kde 1 predstavuje nevýznamný vplyv a 5 veľmi 

významný vplyv. 

 

Zistenia týkajúce sa kľúčových hráčov, ktorí by mali zohrať úlohu v rozvoji 

globálneho vzdelávania na Slovensku v budúcnosti, korešpondujú so zisteniami 

o dôležitosti jednotlivých faktorov. Ako najdôležitejší sa z pohľadu expertov 

a expertiek ukázali pre rozvoj globálneho vzdelávania samotní učitelia a učiteľky 

realizujúci globálne vzdelávanie na rôznych stupňoch škôl. Tí sú vnímaní ako 

najvýraznejší „nositelia zmeny priamo vo formálnom systéme“. Je na učiteľoch 

a učiteľkách, či „sa téme budú venovať a ako“. 

 

V poradí druhým kľúčovým hráčom sú mimovládne organizácie pôsobiace 

v oblasti rozvoja globálneho vzdelávania. Z pohľadu expertov a expertiek „sú 

tvorcovia a propagátori globálneho vzdelávania“, „sú jednými z hlavných nositeľov ideí 
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spojených s globálnym vzdelávaním“, „zohrávajú kľúčovú rolu už teraz, lebo cez 

projekty otvárajú témy okolo globálneho vzdelávania, vydávajú učebné materiály 

a knihy, realizujú prednášky“ a „dlhodobo pôsobia ako jedni z iniciátorov začleňovania 

globálneho vzdelávania do formálneho i neformálneho vzdelávania na Slovensku“. 

 

Ako ďalšieho významného hráča v rozvoji globálneho vzdelávania na Slovensku 

experti a expertky označili vysoké školy pripravujúce budúcich učiteľov 

a učiteľky. V tejto súvislosti upozorňujú experti a expertky aj na prepojenie 

vzdelávania a výskumu v tejto téme: „Pedagogické vysoké školy, resp. 

jednotlivci/jednotlivkyne v nich, ktoré sa globálneho vzdelávania chopia ako 

vzdelávacej alternatívy hodnej výskumu a začlenenia do vzdelávania budúcich 

učiteľov.“ Dôraz kladú aj na vzájomnú spoluprácu s neučiteľskými fakultami: „Vysoké 

školy/univerzity, a najmä odbory zaoberajúce sa globálnymi témami, v ktorých sa robí 

výskum na globálne témy a z ktorého sa dá vychádzať aj pri tvorbe vzdelávacích 

materiálov. Ide tu teda o súčinnosť pedagogických smerov a fakúlt (napríklad katedry 

geografie, ekológie, žurnalistiky) a humanitných vied (sociológia, politológia a pod.).“ 

Vysoké školy sú v tejto súvislosti vnímané aj ako inštitúcie, ktoré môžu „prispieť 

k inštitucionalizácii globálneho vzdelávania. Toto je prvok, ktorý dodáva prístupu na 

kredibilite a udržateľnosti, zároveň prispieva k začleneniu GV do vzdelávania budúcich 

učiteľov. V úspešných prípadoch zo zahraničia pritom veľmi často išlo o jednotlivcov, 

ktorých to ,chytilo‘ – a vybudovali to, čo sa dá len ťažko nasimulovať či prikázať“. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je vnímané ako ďalší kľúčový 

hráč v rozvoji globálneho vzdelávania v budúcnosti – a to najmä v kontexte jeho 

vplyvu na celý systém a organizáciu predovšetkým formálneho vzdelávania. Je 

vnímané ako „dôležitý hráč pre implementáciu globálneho vzdelávania na celonárodnej 

úrovni s tým, aby išlo o systémový prístup“. Má jedinečnú úlohu pri „začlenení 

globálneho vzdelávania prierezovo do osnov, inštitucionálnej podpore, udržateľnosti 

a upriamení pozornosti škôl na tieto témy“. 

 

Základné, stredné a vysoké školy „sú významnými potenciálnymi implementátormi 

globálneho vzdelávania na Slovensku“. „Ich aktivizácia alebo obsiahnutie týchto tém vo 

výučbe bude výrazne formovať povedomie a smerovanie študentov.“ 

 

Medzi ďalších aktérov rozvoja globálneho vzdelávania na Slovensku participanti 

a participantky začlenili expertov a expertky z think tankov a neformálnych 

združení a iniciatívy a organizácie venujúce sa vzdelávaniu a zmenám vo 

vzdelávaní všeobecne (napríklad Iniciatíva Teach for Slovakia, Iniciatíva To dá rozum, 

Platforma „Iniciatíva za občianske vzdelávanie“ a iné). 

 

Z pohľadu expertov a expertiek svoju rolu v rozvoji globálneho vzdelávania môžu 

zohrať v budúcnosti aj médiá a novinári a novinárky, prioritne v smere 

ovplyvňovania verejnej mienky k témam globálneho vzdelávania. 
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Ako kľúčového hráča v rozvoji globálneho vzdelávania vnímajú experti a expertky 

Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré dlhodobo podporuje rozvoj tém 

globálneho vzdelávania a organizácie pracujúce v tejto oblasti. 

 

 

3.3. Témy globálneho vzdelávania na Slovensku 

v budúcnosti 

 

Posledná čiastková otázka nášho výskumu znela: Aké témy sa z pohľadu expertov 

a expertiek stanú v budúcnosti témami globálneho vzdelávania? V prvom kole experti 

a expertky navrhli 25 tém, ktoré vnímali ako kľúčové v rámci globálneho vzdelávania 

na Slovensku v budúcnosti. Z týchto tém sa ich viac ako polovica zhodla na 11 témach, 

ktoré by mali byť v oblasti globálneho vzdelávania na Slovensku v budúcnosti 

predmetom záujmu. Poradie ich dôležitosti z pohľadu expertov a expertiek je 

prezentované v tabuľke T54. 

 

T54 Témy významné v kontexte globálneho vzdelávania v budúcnosti 

na Slovensku z pohľadu expertov a expertiek 

 

Téma Priemer* 

Kritické myslenie a kritická analýza 4,78 

Radikalizmus a extrémizmus 4,67 

Klimatické zmeny 4,56 

Ochrana životného prostredia 4,44 

Výchova k hodnotám 4,33 

Migrácia a utečenci 4,33 

Polarizácia spoločnosti 4,22 

Chudoba, sociálne nerovnosti a sociálna spravodlivosť 4,22 

Zodpovedná spotreba a výroba 4,00 

Medzikultúrny a medzináboženský dialóg 3,78 

Výzvy budúcnosti v meniacom sa svete (automatizácia, 

presadzovanie globálnej kultúry, umelá inteligencia, 

robotizácia, informatizácia)  

3,33 

*Priemer na škále od 1 do 5, kde 1 predstavuje nevýznamná téma a 5 veľmi 

významná téma. 

 

Z pohľadu expertov a expertiek je najdôležitejšou témou, ktorej sa bude v budúcnosti 

globálne vzdelávanie venovať, kritické myslenie a kritická analýza. Táto téma je 

vnímaná ako „relevantná pri akejkoľvek výučbe“ a ako „kľúčová zručnosť pre mladých 

ľudí“. V tejto téme „nejde pritom len o kritickú evaluáciu faktov, ale o schopnosť vnímať 
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pozície iných a seba a reflektovať ich. Vnímať, kto sme my sami v lokálnom, globálnom 

aj glokálnom kontexte, aká je naša pozícia/vzťah k iným ľuďom a skupinám v našom 

spoločenstve, krajine, planéte, reflektovať dané“. 

 

Druhou dôležitou témou globálneho vzdelávania bude z pohľadu expertov a expertiek 

radikalizmus a extrémizmus. V tejto téme je dôležité sa nielen venovať tomu, čo to 

vlastne je, ale aj „prečo je nebezpečný a ako ho zvládať. Ako reagovať na žiakov, ktorí 

sa ukazujú byť zraniteľní k nebezpečným ideológiám“. Experti a expertky vnímajú túto 

problematiku aj v spojení s „potrebou naučiť sa viesť dialóg a pomenovať veci 

pravdivo..., pomenovať príčiny a dôsledky ,hate speech‘ a otvorene hovoriť o cieľoch 

extrémnych strán, hnutí a čo predstavujú pre jednotlivé osoby, skupiny a celkovo 

spoločnosť“. Táto téma „súvisí s príklonom k autoritárstvu, v ktorom je pre extrémizmus 

priestor. Krajina bude napriek tomu aspoň v deklaratívnej rovine boj s extrémizmom 

podporovať“. 

 

Klimatické zmeny a ochrana životného prostredia sú ďalšími témami, na ktoré by 

sa v budúcnosti mala z pohľadu expertov a expertiek upriamiť pozornosť. Tieto témy 

sú z pohľadu jedného z expertov „najpopulárnejšou a najviditeľnejšou témou, na 

Slovensku zatiaľ málo kontroverznou“, z pohľadu ďalšieho „ide o systémovo najlepšie 

ukotvenú tému GV a podobne ako udržateľný rozvoj sa dá vztiahnuť na lokálnu úroveň“. 

Zároveň ide o „aktuálnu tému, ktorá sa dotýka všetkých“. 

 

Výchova k hodnotám je podobne ako kritické myslenie téma, ktorá je prítomná vo 

viacerých iniciatívach zameraných na zmeny v oblasti vzdelávania a z pohľadu 

expertov a expertiek je dôležitou aj pre globálneho vzdelávanie. Táto téma je 

implicitne zahrnutá aj v ostatných témach globálneho vzdelávania a možno ju vnímať 

ako prierezovú. 

 

Téma migrácie a utečencov je tiež vnímaná ako dôležitá v kontexte rozvoja 

globálneho vzdelávania na Slovensku, pretože je zrejmé, že „táto téma bude tak či 

onak dominovať verejnému diskurzu a nebude možné sa jej vyhnúť ani vo vzdelávaní“. 

Ako uvádza jeden z expertov: „Téma migrácie a utečencov bude ešte stále 

polarizujúcou témou v spoločnosti, ohrozujúcou národnú integritu. Budeme riešiť strach 

verzus otvorenosť.“ Z pohľadu ďalšieho: „Pri téme migrácie si ľudia uvedomujú, že 

problémy v odľahlých častiach sveta sa nás môžu dotýkať, keď sa utečenci snažia dostať 

do Európy.“ 

 

Polarizácia spoločnosti a téma chudoby, sociálnych nerovností a sociálnej 

spravodlivosti sú témy, ktoré dosiahli z pohľadu expertov a expertiek priemerné 

hodnotenie 4,22, a teda ich rovnako vnímajú ako významné v kontexte rozvoja 

globálneho vzdelávania na Slovensku v budúcnosti. Obe témy sú pritom veľmi úzko 

prepojené. 
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Medzi výber tém sa dostala aj téma zodpovednej výroby a spotreby. Táto téma sa 

spája aj s témou klimatických zmien a životného prostredia a na Slovensku sa 

z pohľadu expertov a expertiek bude rozvíjať aj v kontexte udržateľných cieľov 

rozvoja EÚ „vzhľadom na to, že Slovensko sa zaviazalo podnikať kroky v rámci 

iniciatívy udržateľných cieľov rozvoja a EÚ a iní významní donori finančne podporujú 

ich implementáciu“. 

 

Medzikultúrny a medzináboženský dialóg je ako téma globálneho vzdelávania 

v budúcnosti spájaná s piliermi demokratickej spoločnosti a s aktuálnou situáciou na 

Slovensku a vo svete. „Počet cudzincov na území SR stále rastie a zrejme aj bude, 

dokonca aj z tretích krajín (mimo EÚ). Kompetencie spojené s medzikultúrnou 

komunikáciou budú zároveň čoraz žiadanejšie na trhu práce. Tento fakt – to 

,zakvačenie‘ GV na trh práce – môže byť dôležitým nástrojom pri presadzovaní 

systémových zmien v oblasti vzdelávania.“ 

 

Ostatnou témou, ktorej by sa pohľadu expertov a expertiek malo globálne vzdelávanie 

v budúcnosti venovať, sú výzvy budúcnosti v meniacom sa svete, ako je 

automatizácia, presadzovanie globálnej kultúry, umelá inteligencia, robotizácia, 

informatizácia. 

 

 

3.4. Diskusia a návrhy na podporu rozvoja globálneho 

vzdelávania 

 

V tejto časti prezentujeme výsledky výskumu, ktoré sme označili ako návrhy na 

podporu rozvoja globálneho vzdelávania. Tieto návrhy sa objavili v prvom kole 

expertného odhadu a rovnako ako predchádzajúce zistenia môžu slúžiť ako podklad 

pre ďalšie stratégie a kroky podporujúce rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku 

v budúcnosti. Zároveň úzko súvisia s identifikovanými faktormi rozvoja globálneho 

vzdelávania v prvej časti. Návrhy je možné rozčleniť do viacerých oblastí: 

 

 Stratégia a advokácia 

o  „... jasne a vhodne zarámcovať globálne vzdelávanie, aby nedochádzalo 

k rivalite medzi jednotlivými typmi/prístupmi ku vzdelávaniu a bol vytvorený 

konsenzus, čo to GV je a ako by sa malo implementovať.“ 

o „... advokácia aktérov pôsobiacich v oblasti GV (PMVRO s podporou 

niektorých jej členských organizácií a medzinárodných inštitúcií ako GENE...) 

voči relevantným štátnym inštitúciám (najmä ministerstvu školstva 

a MZVaEZ).“ 

o „... dostať sa z ad hoc úrovne na systémovú úroveň. Príkladom je prestať 

myslieť v rovine víkendových tréningov pre motivovaných učiteľov (aj to má, 

samozrejme, význam), ale skúsiť napr. podporiť rozšírenie pozície 
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koordinátora GV na školách podobné tomu, aká býva na environmentálnu 

výchovu, a vôbec posunúť GV čo najviac na internú úroveň škôl.“ 

 

 Spolupráca s inými iniciatívami v oblasti vzdelávania 

o „... hľadať prieniky a spoluprácu s inými vzdelávacími iniciatívami.“ 

o „Iniciatíva o presadenie GV ako systémovej zmeny vo vzdelávaní nie je 

jedinou správnou víziou zmien v školstve, čo si jej predstavitelia nie vždy 

uvedomujú či pripúšťajú. Výsledkom je, že málo stavia na spolupráci s inými 

iniciatívami a ich predstaviteľmi, neprezentuje svoje portfólio relevantným 

predstaviteľom týchto iniciatív, nehľadá prieniky, nevysvetľuje svoje pozitíva. 

Pritom spolupráca a hľadanie synergií je tým, čo môže zvýšiť vplyv snahy 

o presadenie GV, a teda zvýšiť šancu, že sa presadí.“ 

 

 Multiplikácia príkladov dobrej praxe 

o „... multiplikovať príklady dobrej praxe a spolupracovať pri nich 

s relevantnými autoritami na regionálnej (VÚC, mestá, obce) a neskôr aj 

národnej úrovni (ministerstvo školstva, Iuventa, MZVaEZ) – toto je stále 

prístup zdola, keď sa vplyvom podporných a sieťovacích mechanizmov môžu 

multiplikovať príklady dobrej praxe a tým zvyšovať vplyv ich pôsobenia 

a pútať viac odbornej aj mediálnej pozornosti.“ 

o „Využiť príklady dobrej praxe z oblasti formálneho, neformálneho 

a informálneho vzdelávania – toto je prístup zdola, keď je dôležité, aby sa 

zviditeľnili aktivity jednotlivých učiteľov, škôl, rôznych vzdelávacích inštitúcií 

a pod., ktorí realizujú prvky GV vo svojej práci – a táto práca prináša 

pozitívne výsledky.“ 

 

 Zdroje pre výučbu tém globálneho vzdelávania 

o „Učebnice a učebné materiály – keď aj učitelia získajú priestor venovať sa 

GV, je dôležité, aby mali učebné materiály, z ktorých to budú učiť.“ 

o „... prístup k materiálom GV – vytvorenie spolupráce rôznych aktérov na 

facilitovaní stránky a šírení materiálov, vytvorenie priestoru na párové 

učenie sa medzi učiteľmi atď...“ 

 

 

Experti a expertky identifikovali niekoľko faktorov, ktoré budú v budúcnosti 

ovplyvňovať rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku. Tieto faktory sú navzájom 

veľmi úzko prepojené. Na jednej strane predstavujú príležitosti a na druhej strane 

riziká. Ich zhrnutie predstavujeme na Obrázku 2. 
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O2 Faktory rozvoja globálneho vzdelávania na Slovensku v budúcnosti 

 
 

 

 

 

Napriek uvedomovaniu si nevyhnutnej podpory „zhora“ pre rozvoj globálneho 

vzdelávania v budúcnosti sa ako najvýznamnejší faktor ukázala z pohľadu expertov 

a expertiek reálna práca učiteľov a učiteliek a ich podpora zo strany vedenia škôl. Pri 

nových témach, akým globálne vzdelávanie v podmienkach Slovenska stále je, bude 

teda potrebné aj v budúcnosti presadzovať zmeny nielen na systémovej úrovni, ale aj 

podporovať kapacity učiteľov a učiteliek, ktorí by mali byť reálnymi nositeľmi zmien 

v tejto oblasti. Na nich v konečnom dôsledku dlhodobé zmeny v školstve a aj 

v presadzovaní tém globálneho vzdelávania stoja. Túto skutočnosť dokumentuje aj to, 

že expertmi a expertkami boli samotní učitelia a učiteľky vnímaní ako kľúčoví hráči 

v rozvoji globálneho vzdelávania. Aj v tejto oblasti je možné presadzovať 

systémovejšie zmeny. 

 

Experti a expertky vnímajú ako zásadné pre rozvoj globálneho vzdelávania aj širšie 

sociálne a politické súvislosti. Tie sa z celospoločenského pohľadu stávajú témami, na 

ktoré globálne vzdelávanie reaguje. V kontexte Slovenska je však od nich závislý aj 

ďalší rozvoj globálneho vzdelávania. Výsledky parlamentných volieb môžu byť 

príležitosťou, ale aj ohrozením pre rozvoj globálneho vzdelávania v budúcnosti a sú 

úzko spojené so systémovými zmenami v školstve, ktoré sú predpokladom pre 
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zásadnejší rozvoj globálneho vzdelávania. Ako dôležité sa v tomto smere vníma aj 

začlenenie globálneho vzdelávania do vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov 

a učiteliek. 

 

Zistenia týkajúce sa kľúčových hráčov, ktorí by mali zohrať úlohu v rozvoji 

globálneho vzdelávania na Slovensku v budúcnosti z pohľadu expertov a expertiek, 

korešpondujú so zisteniami o dôležitosti jednotlivých faktorov. Okrem učiteľov 

a učiteliek sú ako kľúčoví hráči vnímané mimovládne organizácie venujúce sa témam 

globálneho vzdelávania. Tu bude dôležitá nielen ich existencia, ale najmä schopnosť 

presadiť zmeny v tejto oblasti a ich spolupráca s ďalšími iniciatívami presadzujúcimi 

zmeny vo vzdelávaní a expertmi a expertkami z think thankov a neformálnych 

združení. V presadzovaní a nastavení reformy školstva a v tomto kontexte aj rozvoji 

globálneho vzdelávania však bude kľúčovú úlohu zohrávať aj Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 
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Záver  

 

 

 

Výsledky výskumu vo všetkých troch častiach našej monografie prispievajú 

k poznaniu o fenoméne globálneho vzdelávania a sú dôležitou spätnoväzbovou 

reflexiou o uplatňovaní globálneho vzdelávania v prostredí vysokých škôl na 

Slovensku. Ako konštatujú aj Gallayová, Gallay, Stachová, Kubišová, Orságová 

a Bihuňová (2018), implementácia globálneho vzdelávania do kurikula jednotlivých 

vysokých škôl je seriózna úloha.  

 

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 

poskytovala základný rámec v slovenskom vzdelávacom systéme. V čase vydania tejto 

publikácie už nie je v platnosti a jej pokračovanie dosiaľ nebolo zrealizované. 

Výsledky výskumu preto môžu slúžiť aj na jej aktualizáciu, prípadne tvorbu ďalšej 

koncepcie, ktorá by však nemala zostať len formálnym dokumentom, ale mala by sa 

odraziť v reálnej praxi jednotlivých vysokoškolských inštitúcií. K tomu, aby sa 

globálneho vzdelávania na vysokých školách stalo súčasťou jednotlivých študijných 

programov, nie sú potrebné len formálne zmeny, ale je potrebná aj zmena myslenia 

študentstva, učiteľstva, vedenia jednotlivých škôl i decíznej sféry a tá je dlhodobejšou 

a náročnejšou úlohou ako tvorba samotnej koncepcie.  

 

Globálny uhol pohľadu vo výchove a vzdelávaní má predpoklady prispieť 
k odstráneniu možných obáv, ktoré globalizácia prináša do našich životov. Je dôležité, 
aby sa študenti naučili rozpoznávať globálne procesy a konať ako globálni občania. 
(Hicks, 2003; Kaihari – Virta, 2011) 
 
Úlohou univerzity nie je len pripraviť študentov a študentky ako expertov a expertky 
v špecifickej oblasti, ale rovnako formovať ich zručnosti a postoje, ktoré budú 
potrebné pre ich fungovanie v spoločnosti a spoluprácu na riešení výziev súčasnej 
doby.   
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