
Medzinárodný výskum  

Súkromná základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do 

veľkého medzinárodného projektu s názvom „Cross-cultural School Climate Study/Interkultúrna štúdia 

sociálnej klímy na školách“ . Tento významný medzinárodný projekt sa realizuje iba vo vybraných štátoch 

sveta (Belgicko, Malta, Litva, Jamajka, Grécko, Nemecko, USA, Japonsko, USA a Slovensko). V každom štáte 

je do projektu zapojených 5 základných škôl. Na Slovensku patrí medzi ne aj naša Súkromná základná škola.  

 

Cieľ výskumu:  

Cieľom projektu je zmapovať niektoré aspekty školskej klímy z pohľadu žiakov, učiteľov, odborných pracovníkov 

a rodičov, a to prostredníctvom anonymných dotazníkov (v on-line podobe alebo v papierovej forme) určených 

týmto skupinám osôb. Dotazníky  sledujú  napr. starostlivosť učiteľov o žiakov a prístupy k zabezpečeniu ich 

školskej úspešnosti, vytváranie tvorivého a bezpečného prostredia v škole, pohoda a spokojnosť v škole, 

sociálne vzťahy v škole a iné. 

 

Organizácia výskumu:  

Projekt beží na školách vo dvoch základných etapách. Prvá etapa zodpovedania otázok v dotazníku sa 

uskutočnila v januári 2018 a  druhá etapa výskumu – opakované testovanie tými istými dotazníkmi bude v júni 

2018.  Výsledky projektu v jednotlivých krajín sa spracujú vo vybranom medzinárodnom centre (na Univerzite 

v Connecticut) a následne sa pošlú na ďalšiu analýzu a interpretáciu všetkým krajinám zapojeným do výskumu.  

Po  analýze a interpretácii výsledkov sa výskumné výsledky odovzdajú  vedeniu  škôl, a vedenie školy zváži ich 

zverejnenie  pracovníkom a žiakom školy a rodičom. 

 

Praktické využitie výsledkov: 

Výsledky výskumu sa stanú jednak súčasťou celosvetového výskumu na meranie kvality školskej klímy a jednak 

sa uskutoční analýza úrovne jednotlivých aspektov školskej klímy na konkrétnej škole. Zároveň výsledky 

výskumu poslúžia na prípravu finálnej verzie dotazníkov, ktoré sa budú môcť následne používať na obdobné 

účely v daných krajinách sveta a pravdaže predovšetkým v tých základných školách, ktoré boli do výskumu 

zapojené. Výsledky dotazníkov môžu veľmi dobre slúžiť aj na evaluáciu a sebaevaluáciu kvality školy ako jej 

dôležité ukazovatele. 

 

Medzinárodný výskum na Slovensku koordinuje Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave 

pod vedením prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD. a jej výskumného tímu zloženého z 8 pracovníkov fakulty 

(doc.Lisá, doc.Szobiová, dr.Hennelová, dr.Kanderová, dr.Roľková, dr.Dvorská, mgr. Majerčáková). V základných 

školách je koordinátorom prebiehajúceho výskumu so súhlasom riaditeľa školy školský psychológ alebo 

výchovný poradca.  

 


