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1. Mať či byť…alebo…namiesto úvodu. 

Nielen v rozprávkach zvykne bývať dobro a zlo. Aj reálny náš život stojí na tomto protiklade, i 

keď pravda, v inej podobe. Postavili sme ho na matérií a láske… Dospeli sme 

k poľutovaniahodnému paradoxu: bez matérie dnes nemáme lásku a matéria bez lásky – 

povedzme si pravdu – je nám nanič.  

Našu existenciu sme sformovali do podoby vlastníctva, v ktorej sme len vlastníkmi. Sme tým čo 

máme a čím viac máme, tým sme viac. (Fromm,2001,s.18). Vlastníme už nielen vonkajší 

materiálny svet, ale vlastníme i svoje vnútro – väzníme svoje túžby, city, myšlienky, 

kreativitu… A tak človek, ktorý je voči prírode tak silný je zrazu vo svojej prirodzenosti, v tom 

čo ho robí človekom, vo svete emócií, v komunikácii so sebou samým, v schopnosti 

kooperovať s druhými a zároveň ostať samým sebou, tvorivo existovať, slabým. Prečo? Kto je 

človek? Aj napriek tomu, že bol nekonečne krát skloňovaný, vždy poznávaný, je to 

najvzrušujúcejší a nevyčerpateľný zdroj skúmania. Je to fenomén fenoménov, od ktorého sa 

odvíja celé smerovanie našej civilizácie. 

2. Človek…alebo…život v nových kulisách. 
Sokratove „Poznaj sám seba“, Aristotelove „ Všetci ľudia od prírody prahnú po poznaní“, 

Descartove „Myslím teda som“, sú výroky, ktoré možno napísať do záhlavia našej civilizácie. 



Jej existencia sa začala spájať s existenciou mentálnych schopností človeka, dnes 

označovanými ako rozum (ratio), myslenie či inteligencia. Je to jediný tvor, ktorý hľadá 

zmysel; je jediný, ktorý potrebuje prekonať seba, prekročiť hranice prírodného.  

Doposiaľ vzniklo množstvo teórií, ktoré čiastočne odhaľujú obraz ľudskej podstaty. 

Vnímame ich bipolaritu. Behaviorizmus odvodzuje osobnosť od správania, ktoré je „naučené 

a odnaučené“ vonkajšími podnetmi, pričom slobodné reakcie sú nepatrné. Humanizmus 

(vzíduci z existencializmu a fenomenológie, prezentovaný dnešným „klasikom“ Rogersom) ju 

chápe ako  duchovnú bytosť, ktorá je otvorená svetu a pre svet. Táto otvorenosť má dvojaký 

charakter. Ontologický, ktorý sa prejavuje v spôsobe bytia (tento svet si človek privlastňuje) a 

psychologický, ktorý znamená vlastné jeho spredmetnenie. Pritom nepodlieha vonkajšiemu 

tlaku prostredia ale ani vnútorným tendenciám, ktoré predstavujú jeho pudovú inteligenciu.  

V konečnom dôsledku je človek bytosť slobodná a tak túži stať sa všetkým, čím sa stať 

môže. S organickým svetom je spätá vedomím (schopnosťou myslieť, poznávať, cítiť) i 

nevedomím. Usiluje sa aktívne a navyše čo najrýchlejšie kormidlovať svoj vývinový oblúk. 

Jeho činnosť sa stáva činnosťou tvorivou a život tvorivou existenciou. Ako duchovná bytosť 

spoluvytvára svet. V ňom a ním sa ďalej spätne rozvíja. Človek sa stal budúcnosťou človeka. 

Ibaže v žiadnom období svojej existencie nebol človek sám sebe takým problémom akým 

je dnes. Podľa E. Fromma (2001,s.18,228) sme spoločnosťou notoricky nešťastných ľudí, 

osamelých, úzkostlivých, depresívnych, deštruktívnych, závislých. Nebude to hádam aj preto, 

že už v našich školách potrebu lásky, istoty, bezpečia, pochopenia žiaka umlčíme výkonom a 

známkou – naučíme ho mať, mať „luxusný balíček vedomostí“ namiesto toho, aby sme mu 

ponúkli seba ako partnera, sprievodcu na ceste autentickej existencie – naučili ho byť 

(tvorivo existovať)?  

3. Dnešná škola…alebo…pootvorenými dverami. 
A tak stáročný pedagogický zápas medzi tradičnou výučbou orientovanou na ratio a 

komplexnejšími prístupmi orientovanými aj na imaginatio (srdce) je načase, aby skončil. 

Skončil tak, že sa v škole skoriguje vláda rozumu bez úcty k subjektivite. Veď nakoniec 

imaginatio je matkou ľudského vedomia. Bdie nad našou duševnou harmóniou, rovnováhou, 

vykonáva celý rad funkcií od vyhodnocovania, metakomunikáciu, po integráciu osobnosti. 

Nakoniec jej výsledky uchváti dravé a sebavedomé jej dieťa „ratio“, ktoré ju v konečnom 

dôsledku bez akýchkoľvek výčitiek svedomia prehliada, ba až zapiera… 

Vytvoriť ríšu školy tvorivej (Komenského „Dielňu ľudskosti“) znamená občas nabrať 

odvahu a urobiť „vnútorný kotrmelec“, pozrieť sa na svet v nej inými očami. Iba tak máme 



šancu uvidieť jemné prežívania, empatiu prekračujúcu vlastné „ja“, márne úsilie o objektivitu 

cestou racionálneho poznávania, nekritickú dôveru v očividné fakty atď. 

4. Emócie a rozum…alebo…cítim a myslím, teda som. 
City, vášne túžby sú nepostrádateľnými sprievodcami našej existencie. Dodávajú 

mysleniu rozmer záujmu, odvahy, rizika, zvedavosti. Ináč povedané: čím citovejšie svet 

vnímame, tým sme naň zvedavejší, lepšie ho chápeme, chceme viac vnikať do jeho podstaty, 

naučiť sa o ňom viac, aby sme v ňom mohli tvorivo existovať. Časť mozgu (ktorá ovláda reč 

a logické myslenie) nám zase umožňuje premýšľať o našich pocitoch a meniť ich. A tak naše 

racionálne chápanie sveta (vo vedomí výraznejšie, presne formuluje myšlienky, reflektuje, 

uvažuje) nemožno oddeliť od emocionálneho (impulzívneho, mocného a niekedy aj 

nelogického) vedenia srdcom. Emócie dávajú racionálnemu mysleniu energiu a racionálne 

uvažovanie zoceľuje a odpovedá na emočné signály. Myšlienka je sprevádzaná citom a cit 

myšlienkou. Život citový a život poznania sú nerozlučné, ale rozdielne svety, hovorí Piaget 

(1970, s.144). Nerozlučné preto, že každý kontakt s prostredím predpokladá štruktúrovanie a 

hodnotenie. Rozdielne preto, že žiadny z týchto aspektov správania sa nedá redukovať na ten 

druhý. V zmysle tvorivosti sú nevyhnutným predpokladom. M. Zelina (1997, s.56) píše 

„…bez plnokrvne fungujúcej emocionality niet tvorby“. Je preto dôležité zbaviť sa otroctva 

svojich vlastných citov. Ako? Sebaovládaním. Sebaovládanie je totiž umením byť im dobrým 

otrokárom. Je kľúčom k šťastnému životu.  

…emócie nie potlačiť a na ich miesto posadiť rozum…; …nie rozsadiť rozum a cit, ale 

posadiť ich za jednu lavicu v škole… Lebo, len ak cítim a myslím, som. 

  
5. Tvorivosť…alebo…čarovný svet myšlienok a emócií na krídlach tvorivosti. 

Snom človeka stať sa úplným, dobrým, milovaným a milujúcim, šťastným…je snom o 

tvorivosti. Nenapĺňa človeka iba procesom tvorivého myslenia (tým, že tvorí hodnoty), ale jej 

moc je v tom, že ho emocionálne a citovo napĺňa. Tvorivosť je považovaná za univerzálny 

atribút nášho bytia (správania, myslenia a cítenia). Je všade tam kde je človek. Aký človek? 

Komplexný. Zrelá osobnosť, ktorá presahuje seba samu v komplexnosti zmyslu, poslania 

ľudstva a života všeobecne.  

Napriek všetkému čo bolo o tvorivosti povedané a napísané jej dno ostáva naďalej 

nedotknuté, skryté, tajomné… Ako vraví prof. Zelina „…nikto nám nevysvetlí technológiu 

tvorivosti. Nikto nám nedá, alebo iba zriedkakedy a zriedkakto, vedomosti a informácie o tom 

čo tvorivosť je a čo nie, na čo nadväzuje a čo ju podmieňuje, čo je jej výsledkom. Neučia nás 

zručnosti tvoriť. Skôr povedia: Si tu tak tvor!“ (1997) Ibaže ako? 



Prečo aj napriek tomu, že je nám tvorivosť prístupná, to v skutočnom živote tak nie je? 

Na túto otázku existujú zvyčajne dve vzrušujúce ale znepokojujúce odpovede. Prvou je 

predsudok našej kultúry o tom, že tvorivosť nie je vlastníctvom všetkých ľudí, pochybnosť či 

je vôbec rozvíjateľná, že je zriedkavá, mystická a magická…Druhá (a z hľadiska nás 

pedagógov závažná) je, že sa tvorivý potenciál zanedbáva už v predškolskom veku a neskôr 

v škole. Učitelia sú prví, ktorí by mali tvorivosť podporovať profesionálne. Ale ako ak na túto 

činnosť nie sú pripravení? A tak často vyjadrujú, že musia žiakov veľa naučiť, že na tvorivosť 

nezostáva čas, že silami nestačia ani na to čo si od nich učebné osnovy vyžadujú… 

6. Tvorivosť v príprave učiteľov…alebo…tá tajuplná cesta vedie dovnútra. 
Moderná (tvorivá) škola nemôže fungovať podľa starých receptov. Nič iné než staré 

recepty učitelia v rukách nemajú. Prečo? Pretože samotná ich príprava je tradičná. 

Kurikulum v učiteľskej príprave je nerovnomerne rozčlenené a štruktúrované, dominujú 

v ňom obsahy aprobačných vyučovacích predmetov. Kritizovaná je hlavne pedagogicko-

psychologická príprava. Tá sa nielen samostatne realizuje, a to v rovine výučby teórie, ale 

dovolím si tvrdiť, že má v príprave učiteľov sekundárnu hodnotu. Primárna je odbornosť, 

predmetová príprava.  

Aj uniformita a normatívnosť štúdia majú za následok nízku variabilitu obsahu a metód 

výučby. Absentujú v nej profesionálne výcviky (aj v tvorivosti) a tak absolventi učiteľstva v 

praxi často reagujú, konajú a správajú sa intuitívne. A preto, že osud ľudstva závisí na ľuďoch 

samých i antropo – socio – ekopoietické (utváracie) poslanie učiteľstva by sa dnes malo určite 

napĺňať komplexnejšie. Tvorbou profesijných kompetencií učiteľa, výsledkom ktorých by 

mala byť pedagogická tvorivosť. 

Ako to urobiť?  Sme svedkami celého radu návrhov. Od reflexívnych techník praxe cez 

samotné pozorovanie študenta učiteľstva, tímovú výučbu, metakomunikáciu so žiakmi, 

klinické písanie, videovýcviky,  písanie životných príbehov, simulované situácie, hranie rolí, 

atď. k najucelenejšej koncepcii tvorivej výučby. Je zameraná na stimuláciu celého 

tvorivého potenciálu osobnosti. Stáva sa ľudským imperatívom.  

V prístupoch k stimulácii tvorivosti osobnosti učiteľa rozlišujeme dva trendy. Jeden 

načrtáva cestu odstránenia prekážok tvorivého prejavu osobnosti. Druhý priorizuje 

prebudenie, stimuláciu a kultiváciu tvorivosti. K relatívne novým možnostiam radíme 

tvorivé programy. Ich výhodou je, že sú menej živelné, menej rozptýlené, čo umožňuje 

dôslednejšie skúmať ich účinky.  



V konečnom dôsledku aj moja práca (Dargová, J., 2001) je pokusom rozpracovať 

takýto program (následne ho experimentálne overiť). Program, ktorý naznačuje a v samotnej 

jeho výstavbe rešpektuje špecifiká rozvíjania tvorivosti budúcich učiteľov v ich pregraduálnej 

príprave.  

1. špecifikum vnímam v samotnej stimulácii tvorivosti budúcich učiteľov. Tu má tvorivosť 

dve etapy. Prvá je orientovaná na rozvoj všeobecných tvorivých schopností ako je 

figurálna, slovná, behaviorálna tvorivosť na úrovni fluencie, flexibility a originality 

(Guilfordov model). Druhá je aplikačná, čiže zadávam také úlohy, prípady, ktoré sú 

priamo z edukačného života a predpokladám, že v praxi bude učiteľ niečo podobné robiť 

(trebárs vzťah učiteľ – žiak, klíma, učivo a pod.). 

2. špecifikum je v tom, že pokiaľ sa tvorivosť bežne u osobnosti stimuluje a rozvíja, 

zvyčajne je to kognitívna, intelektová tvorivosť, tvorivosť v myslení. Ibaže učiteľ musí 

byť tvorivý nielen v myslení, ale i v citoch, motivácii, socializácii, komunikácii, 

kooperáciii atď. Nemôžeme sa preto sústrediť iba na myšlienkovú tvorivosť, kognitívnu, 

ale rozšíriť ju za hranice tvorivých schopností, na štýl správania sa budúceho učiteľa.  

Uvedené považujem za základné východisko samotnej konštrukcie tvorivého programu. 

Pri jeho zostavení som rešpektovala reálne podmienky VŠ a kľúčovou jeho výstavbou boli 

tvorivé úlohy (zahŕňali kolatívne vlastnosti ako prekvapivosť, novosť, zaujímavosť, častá 

dramatickosť pri zadávaní úloh, kognitívna neistota súvisiaca s rozporom vo formulácii 

problému, náročnosť, obtiažnosť, ale zároveň dôvera v osobnosť pri jej riešení, jej neustále 

povzbudzovanie a  orientované boli na rozvoj fluencie, flexibility, originality, fantázie, 

imaginácie, emócií, hodnotiaceho myslenia, stratégiami ako tvorivá hra, inscenačné, situačné 

metódy) a tvorivá klíma  (tvorivosť sa rozvíja v klíme úprimnosti, dôvery, sebadôvery, 

bezpečia stratégiami  improvizáciou, pantomímou, sociodrámou a pod.). 

Tvorivý program zahŕňa tri spolu súvisiace časti:  
Prvá je zameraná na tvorbu priaznivej sociálno-tvorivej klímy (cvičenia v nej 

napomáhajú zvyšovať sebadôveru osobností v skupine; aktivity sú zvyčajne jednoduché, 

nekonfrontačné, zábavné, ale začínajú proces introspekcie, sebanahliadnutie).  

V druhej časti je pozornosť sústredená na „self-koncept“ osobnosti, čiže na 

„ja“ ako východzí bod pre poznanie seba samého, hľadanie sa, 

sebapozorovanie a rozlišovanie svojich emócií, sebauvedomenie (cvičenia sú 

orientované na kognitívnu, emocionálnu, hodnotiacu a činnostnú, čiže konatívnu oblasť 

sebauvedomovania; študenti by mali pochopiť a uvedomiť si, že štruktúra ich 



sebauvedomenia (Burns, R. B., 1982) vytvára súhrn reálneho obrazu o sebe (presvedčenie 

spojené s predstavami indivídua o tom, ako prijíma svoje aktuálne úlohy, roly a pod.); 

sociálneho obrazu (presvedčenie spojené s predstavami indivídua o tom, ako ho vnímajú a 

vidia iní) a individuálneho obrazu (predstavy o tom, akým by chcel byť); za organické súčasti 

self-konceptu človeka považujeme akceptáciu, kongruenciu a empatiu).  

Tretia je posunom k edukačnej praxi budúceho učiteľa. Orientovaná je na 

rozvíjanie tvorivosti a tvorivej kooperácie v skupine. Trénujú sa síce psychické 

funkcie a procesy osobnosti budúceho učiteľa, ale i jeho filozofia tvorivého života, čiže 

tvorivé city, motivácia k tvorivosti, tvorivosť v socializácii, medziľudských vzťahoch, 

tvorivosť v axiologizácii a metakreativita.  

Tento môj program je programom „lásky“. Lásky k tvorbe a sebatvorbe. Lásky k tým, 

ktorých poslaním je lásku rozdávať. Pretože láska je jedinou tvorivou energiou. Láska je 

odpoveďou na problém ľudskej existencie. „Je to najvzácnejšia vášeň, je to sila, ktorá drží 

pohromade ľudstvo, spoločnosť, rod, rodinu.“ (Fromm, E., 1996, s.24) Je najväčšia sila na 

svete, lebo: 

 
Povinnosť bez lásky nás robí mrzutými. 
Zodpovednosť bez lásky nás robí bezohľadnými. 
Spravodlivosť bez lásky nás robí tvrdými. 
Pravda bez lásky nás robí kritickými. 
Výchova bez lásky nás robí rozporuplnými. 
Šikovnosť bez lásky nás robí špekulantom. 
Láskavosť bez lásky nás robí pokryteckými. 
Poriadok bez lásky nás robí malichernými. 
Vedomosti bez lásky nás robia neústupnými. 
Moc bez lásky nás robí násilníckymi. 
Česť bez lásky nás robí pyšnými. 
Vlastníctvo bez lásky nás robí lakomými. 
Viera v čokoľvek bez lásky nás robí fanatickými. 
 
Lao-ce 
 

 

7. Láska a empíria …alebo …dá sa láska merať? 
Skôr než sprítomním výsledky svojej vedeckej práce chcem podotknúť fakt, že v nej 

problematiku tvorivosti nepovažujem za vyčerpanú. Preto výsledky, ku ktorým som dospela 

neabsolutizujem a cítim svoju otvorenosť k uvedenej problematike.  

Dynamickú a syntetickú povahu tvorivosti ako tendenciu človeka realizovať všetky svoje 

kapacity a možnosti som situovala do už spomínaného kreatívneho programu, ktorý som 

experimentálne overila. Experiment trval 30 vyučovacích hodín a jeho metodologickou 

koncepciou bol prirodzený experiment. Chcela som ním zistiť, či bude mať tvorivá výučba 



(v nej realizovaný tvorivý program) vplyv na rozvoj tvorivosti a motivácie k nej 

v experimentálnej skupine študentov učiteľstva voči skupine kontrolnej. Zároveň som 

sledovala dynamiku zmien v tvorivosti a motivácii študentov a v konečnom dôsledku som 

týmto svojím experimentom chcela naznačiť  skvalitnenie edukácie v pregraduálnej 

príprave učiteľov, a to v smere tvorivo-humanistickom. 

Na základe vedecko-výskumných zistení som si stanovila tri hypotézy. Predpokladala 

som, že aplikáciou tvorivého programu sa zvýši motivácia a tvorivosť študentov učiteľstva; 

že učiteľ experimentálnej skupiny bude mať vyšší index motivácie, priaznivejší index 

indirektivity a vyšší index rozvíjania poznávacích funkcií ako učiteľ kontrolnej skupiny.  

V intenciách extenzívnej koncepcie som zvolila celý rad metód a techník na zachytenie 

skóre pred a po experimente (IPOT, IMB, WKOPAY, Torranceho figurálny test tvorivosti 

a mikrovyučovacie analýzy Flandersa – bližšie ich rozpisujem vo svojej monografii 

Tvorivé kompetencie učiteľa, 2001). Objektom výskumu boli študenti učiteľstva FHPV PU 

v Prešove, ktorí v šk. roku 2000/2001 študovali v 3. ročníku uvedenej fakulty. Vzorku 

tvorilo 132 respondentov (z toho bolo 67 študentov ES a 65 KS).  

Svoju pozornosť som ďalej orientovala na vyhodnotenie výsledkov a ich interpretáciu. 

Využila som celý rad bežných štatistických metód (významnosť rozdielov aritmetických 

priemerov, indexovú analýzu) a kvalitatívnu analýzu. Celkové výsledky ku ktorým som 

dospela zhrniem.   

Zmeny v tvorivosti 

Zmeny tvorivosti som sledovala v troch oblastiach. V sebaposúdení tvorivosti študentami, 

v ich postojoch k tvorivosti a samotných tvorivých výkonoch. 

 Zmeny  hodnôt sebaposúdenia tvorivosti  som zisťovala dotazníkom 

WKOPAY (ten zisťuje také potencionality tvorivej osobnosti ako je sebavedomie, 

sebadôvera, zvedavosť, záujem, motiváciu pre tvorivosť; intuíciu, fantáziu, imagináciu, 

pracovitosť, citlivosť na problémy, senzitivitu, otvorenosť k vonkajším aj vnútorným 

podnetom). Experimentálna výučba významne ovplyvnila osobnostné charakteristiky 

budúcich učiteľov. Výsledky, ku ktorým som dospela uvádzam v tabuľke. 

 
Sebaposúdenie tvorivosti študentov všeobecno-vzdelávacieho základu a pedagogiky v KS a ES v dotazníku 
WKOPAY pred a po experimente 
 

Všeobecný základ 
 
 

KS  (VŠZ) 
  

ES (VŠZ) 
 

Sign.: A  – P 



Premenné ANTÉ  POST ANTÉ  POST K VŠZ) 
a-p 
 

ES (VŠZ) 
a-p 

 A.M. S. D. A.M. S. D. A. M. S. D. A.M. S. D. t- test t- test 

sebavedomie 
  7,11 4,22 6,98 3,88 7,88 3,30 9,76 2,63 0,86 0,001** 

zvedavosť 10,86 4,22 10,62 3,96 10,50 3,66 13,29 3,56 0,77 0,0004** 

imaginácia 4,58 2,21 3,56 2,44 4,80 1,49 6,54 1,46 0,02* 3,81E-08** 

pracovitosť 5,60 2,93 5,23 2,39 5,00 2,48 7,05 1,66 0,47 0,000443** 

citlivosť 5,84 2,13 5,03 2,19 5,66 2,11 7,00 1,54 0,07 7,25E-10** 

Σ 34,62 10,09 31,31 10,45 34,66 7,69 43,94 5,93 0,10 0,045* 

 
Pedagogika 

KS  (P) 
  

ES (P) 
 

Sign.: A (P) – P (P)  
 
Premenné ANTÉ  POST ANTÉ  POST K (P) a-p 

 
EP (P) a-p 

 A.M. S. D. A.M. S. D. A. M. S. D. A.M. S. D. t- test t- test 

sebavedomie 
8,00 2,47 11,56 5,29 8,77 2,62 12,16 3,24 0,020* 7,856-07** 

zvedavosť 14,37 3,20 11,37 1,89 12,00 3,81 13,55 2,83 0,003** 0,117 

imaginácia 4,93 2,46 5,62 2,68 5,88 1,56 8,11 1,32 0,455 1,82E-07** 

pracovitosť 5,56 2,20 7,06 1,98 6,83 2,22 9,00 1,28 0,052 4,03E-07** 

citlivosť 6,56 1,86 6,75 1,77 6,27 1,44 7,88 1,52 0,772 0,00023** 

Σ 34,35 8,39 44,31 9,07 38,27 4,39 49,27 5,43 0,003** 1,4E-07** 

Legenda: uvedená po všetkých tabuľkách a platí v celom ich rozsahu 

 
V ES sa zvýšilo skóre vo všetkých sledovaných oblastiach. Aj v KS sme v post meraní 

zistili zaujímavé skutočnosti. V anté a post meraní je klesajúca tendencia skóre vo všetkých 

faktoroch na všeobecnom základe učiteľstva. Dokonca v imaginácii je taký výrazný pokles, že 

je na 0,05% hladine významnosti. Skutočnosť nárastu sebavedomia v kontrolnej skupine si 

nevieme ináč vysvetliť ako tak, že skupina, ktorá mimo realizácie tvorivého programu 

spoločne funguje,  sa vzájomne ovplyvňuje.  

Je potešením konštatovať, že rozvíjaním fantázie a imaginácie v experimentálnych 

skupinách študentov došlo k signifikantnému zlepšeniu ich tvorivých charakteristík. 

  Zmeny  hodnôt v postojoch k tvorivosti.  Postoje sú najčastejšie a 

najviac ovplyvniteľné (v porovnaní so schopnosťami, zručnosťami, vlastnosťami osobnosti), a 

preto sme predpokladali ich zmenu.   

V dotazníku IPOT sme zaznamenali signifikantné zlepšenie v skóre pred a po aplikácii 

tvorivého programu v experimentálnej skupine študentov. Rozdiel medzi skóre post merania v 

KS a ES nie je síce štatisticky významný v prospech ES, ale zaznamenávame v ňom nárast. 

Ostáva nám však podrobnejšie preskúmať, aká skladba činiteľov, v akom poradí a aké 

motivačné činitele môžu intenzívnejšie pôsobiť na postoje k tvorivosti a na názory študenta (a 

človeka vôbec) na tvorivosť v spojení s konkrétnou výučbou. 



Zmeny hodnôt vo výkonoch tvorivosti. Nedodržali by sme náročné 

metodologické kritériá, pokiaľ by verifikácia hypotéz vychádzala iba zo sebaposudzovacích 

metód. Preto sme do kritériálnych mier zaradili výkonový test tvorivosti „kruhy" (meria tri 

základné charakteristiky tvorivej produkcie, a to fluenciu, flexibilitu a originalitu) a 

mikrovyučovaciu analýzu správania sa učiteľov vo výučbe, z ktorej rezultujú  indexy štýlu ich 

správania. 

Nepredpokladali sme, že by sa priamo pod vplyvom experimentálnej výučby mohli 

podstatne zvýšiť tri uvedené charakteristiky figurálneho divergentného myslenia. Skôr sme 

predpokladali, že sa ním ovplyvní prístup študentov k tejto úlohe, t. j. zvýši sa odvaha, 

smelosť produkovať  veľa a aj nezvyčajných myšlienok, zvýši sa motivácia, chuť riešiť 

divergentné úlohy, a to všetko v klíme podporujúcej otvorenosť, samostatnosť, nezávislosť a 

slobodu tvorby. Výsledky dokumentujem nasledujúcimi tabuľkami. 

 
Tvorivé schopnosti budúcich učiteľov vo faktoroch fluencie, flexibility a originality  pred a po experimente 
 
Všeobecný základ 

KS  (VŠZ) 
  

ES (VŠZ) 
 

Sign.: A  – P  
 
Premenné ANTÉ  POST ANTÉ  POST K (VŠZ) 

a-p 
 

ES (VŠZ) 
a-p 

KRUHY A.M. S. D. A.M. S. D. A. M. S. D. A.M. S. D. t- test t- test 

fluencia 
19,54 6,96 19,25 6,90 20,41 5,72 23,31 5,53 0,830 0,010** 

flexibilita 15,82 5,63 11,60 4,75 17,07 5,21 17,19 5,42 8,94E –05** 0,911 
originalita   0,78 0,94   0,50 0,85   0,66 0,76   1,54 1,17 0,127 1,83E-05** 
Σ CR 36,14 13,53 31,35 12,50 38,14 11,69 42,04 12,12 0,057 0,031* 
 
Pedagogika 

KS  (P) 
 

ES (P) 
 

Sign.: A – P  
 
Premenné ANTÉ  POST ANTÉ  POST K (P) 

a -p 
 

E (P) 
a-p 

KRUHY A.M. S. D. A.M. S. D. A. M. S. D. A.M. S. D. t- test t- test 

fluencia 
16,81 5,96 18,25 6,37 20,55 8,45 22,44 5,79 0,515 0,0121* 

flexibilita   13,5 4,01 13,18 3,85 16,38 7,61 17,44 5,75 0,823 0,042* 

originalita   0,87 0,71   0,81 1,04  0,83 0,70  2,22 1,55 0,845 2,56E-06** 

Σ CR 31,18 10,68 33,24 11,26 37,76 16,76 42,10 13,09 0,573 0,005** 
Legenda:  

 
KS - kontrolná skupina ES - experimentálna skupina 
VŠZ - študenti učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov 
P- študenti pedagogiky 
A (K-E) – anté meranie 
P (K-E) – post meranie 
Σ CR – suma creativity 
Σ - spolu 
A.M. - aritmetický priemer 
S. D. - smerodajná odchýlka 
t - test  - párový  
Sign. A. – významnosť rozdielov priemerov pred experimentom (anté) 



Sign. P.: - významnosť rozdielov po experimente (post) 
* rozdiely sú štatisticky významné najmenej na 0,05 percentnej hladine 
** rozdiely sú štatisticky významné najmenej na 0,01 percentnej hladine 

 
Signifikantné zlepšenie skóre (štatisticky významne na 0,01 % hladine) vo fluencii a 

originalite po experimentálnej výučbe potvrdzuje našu hypotézu o tom, že cieľavedomý, 

programový, rozvoj motivácie k riešeniu tvorivých úloh a rozvoj tvorivého, divergentného 

myslenia prinesie zlepšenie skóre vo výkonovom teste tvorivosti.  

Mikrovyu čovacia analýza správania sa u čite ľov vo výu čbe  
 súvisela s komplexnosťou experimentu. Nahrali sme 10 hodín výučby na videozáznam 
(niektoré na audiozáznam), aby sme ich potom mohli analyzovať. Sledovali sme indexy 
správania sa odborných asistentov vo výučbe a počítali tri indexy: mieru direktivity, resp. 
nedirektivity, motiváciu učiteľa, rozvíjanie kognitívnych funkcií osobnosti študentov.  

Predpokladali sme, že učiteľ v experimentálnej výučbe bude mať vyšší index motivácie, 

rozvíjania kognitívnych funkcií a bude menej direktívny ako učiteľ v kontrolných skupinách.   

T - test významnosti rozdielov aritmetických priemerov v oblasti motivácie a 

kognitívnych funkcií medzi kontrolným a experimentálnym učiteľom na hladine 0,01% 

významnosti; v oblasti direktivity vs. nedirektivity na hladine 0,05 % významnosti. 

Zistené skutočnosti môžeme interpretovať tak, že učiteľ ES rozvíjal komplexnejšie 

poznávacie funkcie a kvalitatívna analýza ukázala, že podstatne viac otázok, podnetov a úloh 

dával na hodnotiace myslenie, ale najmä na tvorivé, divergentné myslenie. Takéto správanie 

spolu s obsahom tvorivého programu, podľa našej mienky, bolo rozhodujúcim zmenotvorným 

činiteľom a faktorom pre úspech experimentu. 

Zmeny v motivácii: 
Po experimente sa zmenilo poradie triády motivácie v ES (všz a p) tak, že významne 

narástol počet pôsobiacich kognitívnych motívov (to by potvrdzovalo hypotézu o kvalitatívnej 
zmene štruktúry motivačných činiteľov), vzrástol aj počet pôsobiacich efektívnych motívov, 
znížil sa počet afektívnych motívov. 

Po experimente študenti presunuli motívy z afektívnej oblasti do kognitívnej a efektívnej 

motivácie. Túto skutočnosť interpretujeme tak, že afektívne motívy sú relatívne ľahko 

zmeniteľné a ovplyvniteľné. Sú síce vonkajšie, ale sám autor dotazníka (Kozeki) hovorí,  že 

vplyvom príťažlivej edukácie môže dôjsť k ich interiorizácii.  

Ďalej sme sa v sledovaní motivácie sústredili na motívy výkonu, anxietné motívy 

brzdiace výkon a anxietné motívy podporujúce výkon študentov učiteľstva. Nezaznamenali 

sme až toľko štatisticky významných rozdielov  v experimente možno je to aj preto, že 

štandardné odchýlky  boli vysoké. Zaznamenávame však tieto trendy: v ES sa zvýšila 

motivácia výkonu, poklesli motívy brzdiace výkon /čo je v zmysle hypotézy/. Priemer 

anxiétnych motívov podporujúcich výkon sa v experimentálnych skupinách zvýšil. 



Potvrdzujeme výskumný predpoklad, že experimentálna výučba, skutočne  významne zvýšila 

motiváciu budúcich učiteľov v experimentálnej skupine.  

Využitie výsledkov výskumu vidíme najmä v tom, že sme overili niektoré metódy 
zisťovania tvorivosti v nových podmienkach, a to v pregraduálnej príprave učiteľov, že sme 
sledovali indexy správania sa učiteľov, ktoré sa zatiaľ u nás málo využívajú /a sú tak menej 
metodologicky prepracované/ a priniesli argumenty pre ich možné a opodstatnené 
používanie. V procese rozvoja tvorivosti a motivácie k nej sme pomenovali niekoľko rezerv, 
ktoré by mohli byť inšpiráciou pre nové koncipovanie pregraduálnej prípravy učiteľov. 
Zároveň stimulom pre novú úroveň spolupráce vysokoškolských učiteľov všetkých odborov, 
ktorí na uvedenej príprave participujú. V celkovom kontexte naznačujeme možnú zmenu 
pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľov, a to v smere utvárania tvorivej osobnosti. 
Veď študentské prežívanie vnútorných a vonkajších podmienok konštruktívnej tvorivosti je 
priaznivou perspektívou pre ich budúci sebarozvoj. A potom rozvoj tých osobností, na 
ktorých záleží rozvoj celej spoločnosti, teda žiakov. 
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