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ÚVOD 

„Nemohol som chodiť na rovnakú základnú školu ako moji rovesníci z okolia. Musel 
som začať chodiť do špeciálnej školy pre deti s poruchami sluchu. Tým sa mi zmen-
šila možnosť nájsť si také povolanie, ktoré by ma zaujímalo. Veľký problém sa ukázal, 
keď som končil základnú školu a mal som sa rozhodnúť a vybrať si strednú školu,  
na ktorej budem študovať. Možností bolo veľmi málo. Mohol som si vybrať odbor 
„zámočník“ alebo „obrábač kovov“ na učňovskej škole pre nepočujúcich, alebo 
„kníhviazač“, či „krajčír“. Jediná stredná škola s maturitou pre nepočujúcich bola 
odevná priemyslovka. Táto škola bola v Kremnici, čo bolo ďaleko od domova v Bra-
tislave. Dovtedy som nikdy nebol mimo domova, nikdy som nebýval na internáte, 
lebo do škôlky aj základnej školy som chodil v Bratislave. Po dlhom rozhodovaní 
spolu s rodičmi a na odporúčanie mojej triednej učiteľky som odišiel študovať na 
odevnú priemyslovku. Bolo to ťažké obdobie v mojom živote. Prvýkrát som musel 
bývať v internáte a ešte aj študovať odbor, ku ktorému som nemal žiaden vzťah. Ten 
odbor ma nebavil. Bola to ale jediná možnosť, ako získať maturitu...“ 

 

(výpoveď Nepočujúceho) 
 
Toto je jeden z príbehov Nepočujúcich. Jeden výsek z jeho kariérového vývinu a iba jedné-
ho Nepočujúceho. Má aj pokračovanie. Možno sme zvyknutí nachádzať v pokračovaniach 
takýchto príbehov niečo, čo je skôr zarmucujúce alebo skľučujúce. Veď ide o nepočujúceho 
človeka, alebo, mohli by sme povedať naoko výstižnejšie – „postihnutého“. Ak použijeme 
slová „sluchovo postihnutý“, alebo dokonca „zdravotne postihnutý“, koniec príbehu si vieme 
predstaviť skôr v tmavých kontúrach nezamestnanosti, neustálej rekvalifikácie a nakoniec 
až rezignácie.  

Nie, nie je to pravda. Príbeh mal pokračovanie v úspechu, v spokojnosti a zmysluplnosti prá-
ce, a dokonca v zamestnaní nielen seba, ale aj ďalších nepočujúcich. Akú cestu tento nepo-
čujúci prekonal? Aké činitele pôsobili (pôsobia) v jeho živote? Aké osoby a akými nástroj-
mi podporili jeho rozvoj, sebaúctu, podnikavosť? Napriek tomu, že nepočuje.  

Sú príbehy všetkých nepočujúcich rovnaké? Určite nie. A sú rovnaké ako príbehy počujú-
cich ľudí? Samozrejme, že v mnohom áno. Práca, svet práce, profesia, sebarealizácia v práci 
sú natoľko univerzálne späté s bytím ako takým, že nepočutie, vyrastanie v podmienkach 
hluchoty nie je a ani nemôže byť bariérou naplnenia vo svete práce.  

D. M. Wolfe a D. A. Kolb (1980, s. 1 – 2) do kariérového vývinu zahrňujú „celý život člo-
veka, nielen jeho zamestnanie (povolanie). Kariérový vývin sa ako taký vzťahuje na celú 
osobu, potreby a túžby, kapacity a potenciál, vzrušenia, úzkosti, pochopenia, ale aj slepé 
škvrny, jazvy. Na všetko. A viac než na to sa zameriava na neustále sa meniace kontexty 
života. Tlaky a obmedzenia prostredia, väzby k iným, zodpovednosť za deti a starobu rodi-
čov. Celková štruktúra okolností sú tiež faktory, ktorým treba porozumieť a na ktoré treba 
myslieť. V tomto poňatí sa kariérový vývin spája s osobným vývinom. Vývin ,ja‘ vo vzťahu  
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k okolnostiam, zmenám – to všetko v spoločnej interakcii tvorí jadro a drámu kariérového 
vývinu.“  

Takto vymedzený kariérový vývin sa zdá byť ideálne formulovaný a pojmovo nesmierne 
vyhovujúci nielen pre bežných ľudí, ale aj pre rozmanité špecifické populácie, ktoré sa po-
dieľajú na variabilite ľudskej existencie. Takou špecifickou skupinou sú aj nepočujúci. Ak 
naplníme pojmy, ktoré autori D. M. Wolfe a D. A. Kolb v plastickom vymedzení kariérové-
ho vývinu používajú, napr. kapacity, potenciál, úzkosti, pochopenia, tlaky a obmedzenia 
prostredia, väzby k iným a pod., skutočnými podmienkami rozvoja nepočujúcich, sú nám 
podmienky pre kariérový vývin nepočujúcich zrazu zrozumiteľnejšie. V tejto publikácii sa, 
samozrejme, nebudeme opierať iba o tieto pojmy, i keď ich považujeme za významné. Bu-
deme hľadať odpovede na otázku, ako podmienky hluchoty ovplyvňujú prípravu nepočujú-
cich na svet práce a ako kariérové poradenstvo môže prispieť k tomu, aby sa „dráma“ karié-
rového vývinu podobala iba dráme kariérového vývinu počujúcich. To všetko v kontexte 
teórií, konštruktov a poznatkov, presahujúcich „bežnú“ problematiku kariérového poraden-
stva. Kariérové poradenstvo chápeme ako facilitujúci prvok v osobnostnom vývine nepoču-
júcich a v ich plnohodnotnej osobnej realizácii.  

Populácia nepočujúcich, ako poukážeme neskôr, je značne rôznorodá. Už na tomto mieste 
vymedzíme náš záujem o kariérové poradenstvo iba jednej časti populácie ľudí s poruchou 
sluchu. Budeme sa zaoberať problematikou kariérového vývinu a jeho facilitáciou tých je-
dincov, u ktorých hluchota, resp. ťažká porucha sluchu významne ovplyvnila ich vývin už 
od narodenia, resp. ktorí získali poruchu sluchu v prelingválnom období ich vývinu, stali sa 
nepočujúcimi ešte pred obdobím, v ktorom si bežné deti osvoja reč. Pojem nepočujúci bude 
v tejto publikácii zahrňovať aj tých, ktorí sú nedoslýchaví, avšak preferujú komunikáciu 
v posunkovom jazyku nepočujúcich. Takéto vymedzenie pojmu nepočujúci nie je rýdzo 
audiologické (nezohľadňuje iba mieru straty sluchu), ale aj kultúrne (nepočujúci ako jazyková 
a kultúrna minorita). Dnes je už zaužívané označovať nepočujúcich, ktorí sa identifikujú 
s posunkovým jazykom a špecifickou kultúrou ako Nepočujúcich (s veľkým písmenom N). 
To budeme v publikácii využívať na zvýraznenie kultúrnej a jazykovej podstaty spoločen-
stva Nepočujúcich. Práve títo nepočujúci tvoria markantný podiel žiakov vzdelávaných  
v školách pre žiakov so sluchovým postihnutím. Ako ukazujú domáce štatistiky, tradične, 
v porovnaní s inými postihnutiami, zo všetkých postihnutí je väčšina žiakov s poruchou 
sluchu vzdelávaná práve v špeciálnopedagogických podmienkach. V rokoch 1985 – 1989 
podiel segregovane vzdelávaných žiakov s poruchou sluchu predstavoval napr. až 80 % 
(Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva v SR, 2000). Dnes, v dôsledku integrova-
ného vzdelávania, je mnoho nepočujúcich detí vzdelávaných v bežných školách. Populácia 
detí v špeciálnom školstve pre sluchovo postihnutých sa vplyvom integrácie mení, zmenšu-
je sa, no súčasne pribúdajú deti s nižším edukačným výkonom a deti s pridruženými postih-
nutiami. I keď tradície vo výbere profesie a v profesijnom usmerňovaní nepočujúcich žiakov 
z týchto škôl sú u nás dlhodobé, problematika kariérového poradenstva pre nepočujúcich 
nie je v našich podmienkach rozpracovaná.  

V roku 2006 sme v rámci projektu iniciatívy EQUAL – Centrum sociálno-rehabilitačných 
a informačných služieb pre sluchovo postihnutých, realizovali analýzu potrieb v oblasti ka-
riérového poradenstva v širšom prostredí špeciálnych škôl a v prostredí poskytovania služieb 
v treťom sektore (neziskové organizácie a občianske združenia pre ľudí s poruchou sluchu) 
a hodnotenie poskytovania poradenstva samotnými nepočujúcimi. Analýza (D. Vaňousová, 
P. Šikulínec, 2006) poukázala, že:  
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• v sledovaných inštitúciách nepôsobia kariéroví poradcovia. Čiastočne ich nahrádzajú vý-
chovní poradcovia, triedni učitelia, iní pedagógovia, zamestnanci občianskych združení, 
iní poradcovia bez špeciálnej prípravy a pod., 

• pozícia kariérového poradcu je nedocenená, rovnako ako jeho výber a odborná príprava, 
• kariérové poradenstvo v sledovaných inštitúciách sa v praxi zvyčajne chápe zúžene a po-

skytuje sa iba vo forme informácií o možnostiach štúdia, 
• osoby vykonávajúce poradenstvo (zväčša iba na čiastočný úväzok alebo ako dobrovoľnú 

aktivitu) sú len výnimočne odborne pripravené na túto prácu. Pri ich výbere nie sú stano-
vené žiadne špecifické kritériá v súvislosti s kvalifikáciou a osobnostnými predpokladmi 
na výkon tejto práce, 

• poradenstvo sa poskytuje prevažne individuálne, 
• v procese poradenstva nie sú využívané moderné metódy individuálneho a skupinového 

kariérového poradenstva, 
• nie je rozvinutá spolupráca odborníkov z rôznych inštitúcií, ktoré disponujú dôležitými 

informáciami, alebo majú priamo vplyv na odbornú prípravu a trh práce (školy, úrady 
práce, zamestnávatelia v regióne a pod.), 

• jestvujúce možnosti poradenstva sú málo propagované, sú klientom málo známe, a preto 
aj málo využívané, 

• samotní nepočujúci klienti majú nereálnu predstavu o úlohách, cieľoch a možnostiach po-
radenstva, osveta je nedostatočná. 

 
Nielen v našich domácich podmienkach absentuje teoretický model kariérového poradenstva 
pre jedincov tejto špecifickej populácie. Preto sa pokúsime takýto model načrtnúť a ponúk-
nuť ho ako východiskový pre prax. Možno predpokladať existenciu množstva paralel medzi 
kariérovým vývinom nepočujúcich a kariérovým vývinom predstaviteľov ďalších špecific-
kých skupín, ako sú migranti, občania s postihnutím, predstavitelia rôznych etnických sku-
pín a kultúr a pod. Príbuznosť, resp. využiteľnosť modelov kariérového vývinu týchto skupín 
v prostredí „nepočutia“ tiež nie sú preskúmané.  

Naše mnohoročné skúsenosti s problematikou nepočujúcich, empirické poznatky nadobud-
nuté v práci so žiakmi s poruchou sluchu na rôznych typoch škôl, mnohé výskumné zistenia 
výskumných úloh, realizácia viacerých projektov kariérového vývinu a tvorba viacerých 
programov zameraných na pracovné uplatnenie ľudí so zdravotným postihnutím a stály osob-
ný kontakt s komunitou Nepočujúcich vytvárajú vhodné východiskové podmienky na vy-
tvorenie predstáv o kariérovom poradenstve pre nepočujúcich a možnostiach podpory ich 
kariérového, ale aj osobného rastu. Kariérové poradenstvo pre nepočujúcich je preto v tejto 
publikácii zakomponované do širšieho rámca problematiky zdravotného postihnutia, vzde-
lávania, jazykovej kompetencie, kultúry nepočujúcich a mnohých environmentálnych fakto-
rov. Bez tohto rámca by nebolo možné úplne porozumieť a vysvetliť kariérový vývin nepo-
čujúcich a pripraviť vhodné podmienky na poskytovanie kariérového poradenstva. 

Predpokladáme, že publikácia nielen vyplní medzeru v oblasti kariérového poradenstva ne-
počujúcich, ale pomôže, najmä v našom prostredí, uvedomiť si potrebu konštruovať špeci-
fické podmienky podporujúce kariérový vývin, ako aj vlastné kariérové poradenstvo šité na 
mieru pre ďalšie populácie, ktoré sa od bežnej odlišujú.  

 
Marian Groma 
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1. KARIÉROVÉ PORADENSTVO 

 V PODMIENKACH DIVERZITY POPULÁCIE 

1.1. Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete práce 

Problematiku kariérového poradenstva možno v našich podmienkach považovať za relatívne 
novú, a to i napriek dlhodobej tradícii slovenskej psychológie v oblasti profesijného pora-
denstva a celoživotného (biodromálneho) pohľadu na človeka. Obraz súčasného kariérového 
poradenstva sa od tradičného profesijného poradenstva už významne odlišuje. Podľa M. 
Zvaríkovej (2007) širšie chápané kariérové poradenstvo, na rozdiel od profesiovej orientá-
cie, kladie väčší dôraz na celok osobnosti a súvislosti jednotlivých jej sfér, ako aj na výchovu 
človeka k rozhodovaniu, k voľbe, než na samotnú voľbu povolania. 

Nástroje a formy kariérového poradenstva sa dostávajú do nášho prostredia omnoho neskôr, 
ako sa etablovali v rozvinutých krajinách s trhovou ekonomikou. Práve absenciu trhovej eko-
nomiky v predchádzajúcej spoločensko-ekonomickej formácii môžeme považovať za príči-
nu, prečo sa kariérové poradenstvo a paradigmy jeho praxe u nás neudomácnili. Kariérové 
poradenstvo sa na Slovensku stalo aktuálnym až po spoločensko-ekonomických zmenách, 
ktoré začali vytvárať prostredie „priaznivé“ pre jeho uplatňovanie (trhová ekonomika, nové 
potreby človeka v procese adaptácie na zmenené podmienky, systémovejšie prepojenie vzde-
lávania a reálneho trhu práce, ale aj fenomén nezamestnanosti a pod.). 

Súčasné kariérové poradenstvo je čoraz citlivejšie a snaží sa aktuálne odrážať spoločenské 
zmeny, ekonomické zmeny, zmeny v potrebách trhu práce a následne aj zmeny postavenia 
človeka vo svete práce (pozri tab. 1). M. Pope (in C. Rush, 2010) upozorňuje najmä na vplyv 
technologického pokroku, explóziu demografických zmien, rozvoj multikultúrneho hnutia  
a internacionalizáciu a globalizáciu na obraz dnešného kariérového poradenstva. Ako uvádza 
napr. J. R. Shiller (2006), dokonca panujú všeobecné obavy z „komoditizácie“ pracovných 
miest v modernej globálnej ekonomike riadenej informačnými technológiami a obavy, že  
v nadchádzajúcich rokoch sa budú možno i vysoko kvalifikovaní ľudia bez rozdielu prijímať 
a prepúšťať či nakupovať a predávať. Globalizácia sa stáva na jednej strane postrachom  
a celoživotné vzdelávanie prekážkou pre nekonfliktné a nikdy nekončiace príjemné konzu-
movanie svojej profesie v zamestnaní po náročnom období prípravy na povolanie (tamtiež). 
Na druhej strane toto množstvo zmien môžeme chápať ako výzvu na hľadanie a uplatnenie 
takých opatrení, ktoré pripravia a zosúladia človeka s meniacimi sa vonkajšími podmienka-
mi, pri súčasnom rozvíjaní schopností človeka meniť tieto podmienky tak, aby nakoniec 
boli nielen prijateľné, ale aj obohacujúce. Optimisticky možno tvrdiť, že kariérové poraden-
stvo disponuje potenciálom pre toto hľadanie súladu.  
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Tabuľka 1  Zmeny v oblastiach práce 
 

OBLASŤ STARÝ SYSTÉM NOVÝ SYSTÉM 

Organizácia pracovného 
miesta 

Hierarchická, funkčne 
špecializovaná, rigidná 

Plochá sieť multifunkčne 
prekríženého tímu 

Opis práce 

Úzky, obmedzený na jeden 
druh práce, opakujúca sa, 
zjednodušená, štandardizo-
vaná práca  

Široký, súčasne sa 
vykonáva viacero prác, 
zodpovednosť za viacero 
druhov prác  

Schopnosti na výkon 
zamestnania 

Špeciálne  Mnohostranné 

Riadenie pracovnej sily 
Prikazujúci/kontrolný 
systém 

Sebamanažovanie 

Komunikácia Zhora nadol Široko rozptýlená 

Zodpovednosť  
za rozhodnutia 

Reťaz príkazov Decentralizovaná 

Smerovanie Štandardné, fixné procedúry 
Procedúry konštantne 
premenlivé 

Autonómia pracovníka Nízka Vysoká 

Poznatky zamestnanca  
o organizácii 

Úzke, obmedzené Široké 

 
Zdroj: L. Stuart a E. Dahm, 1999.  

 
Dochádza aj k zmene významu pojmu kariéra. Ten bol ešte nedávno úzko zviazaný s rých-
lym profesijným rastom zamestnanca na pracovisku, s pracovným postupom, získaním vý-
znamného a najmä vplyvného postavenia na pracovisku, ale aj možnosťou mocensky pôso-
biť na okolie. To ale neznamená, že k pojmu kariéra nemožno vytvárať aj pozitívne asociácie 
ako šikovnosť, nadanie, úspech v práci, alebo rýchly postup. L. Hřebíček (2001) poukazuje, 
že výklad pojmov kariéra, kariérový vývin je podmienený tradíciami v jednotlivých kraji-
nách a v príklone k rôznym poňatiam, vyspelosti sociálnych, ekonomických, kultúrnych pod-
mienok, rozdielnym prístupom k pracovnej sile a hospodáreniu s ňou, organizácii trhu práce 
a k spôsobu ovplyvňovania jeho chodu a mierou materiálnych prostriedkov, ktoré sú vkla-
dané do rozvoja ľudských pracovných síl a ich komplexnej podpory. Kariéru vymedzuje L. 
Hřebíček (2001) ako súhrn všetkých aktivít, prostredníctvom ktorých človek naplňuje svoju 
životnú profesijnú rolu, resp. svoj životný pracovný príbeh. Deje sa tak postupne, prostred-
níctvom profesijného orientovania jedinca, voľbou (voľbami) povolaní, nadobúdaním pro-
fesijnej kompetencie a účinkovaním v rôznorodých pracovno-činných rolách počas celého 
života. M. Hargašová (2007) vymedzuje tradičné a moderné chápanie pojmu kariéra. V tra-
dičnom vymedzení pojem kariéra predstavuje „... súhrn po sebe nasledujúcich situácií, vytvá-
rajúcich pracovný život človeka. Je to súhrn krokov, postupu v pracovnej činnosti, do ktoré-
ho patrí obdobie prípravy na povolanie, rozhodovanie o voľbe štúdia a povolania, celý priebeh 
pracovných činností od nástupu do prvého zamestnania až po odchod do dôchodku“ (M. 
Hargašová, 2007, s. 6). V modernom ponímaní je kariéra „nepretržitý sled kratších či dlhších 
období, v ktorých nadobúdame životné a pracovné skúsenosti, vedomosti a zručnosti, hľa-
dáme svoje príležitosti, realizujeme pracovné činnosti, žijeme v rôznych formálnych a ne-
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formálnych skupinách a plníme rôzne sociálne roly v priebehu života (M. Hargašová, 2007, 
s. 8).  

Svet práce, kariéru nemožno oddeľovať od osobného sveta človeka, sú bezprostredne pre-
viazané, jedno i druhé sa vzájomne ovplyvňuje a v dnešnom svete vytvárajú jednotu. Ako 
upozorňuje T. Kollárik (2004a), pracovná činnosť umožňuje človeku dosahovať vyššie ciele 
a uspokojovať vyššie potreby, ale táto cesta „nie je priamočiara a rovnomerná, pretože v ži-
vote človeka a v jeho práci je množstvo situácií a vplyvov, ktoré svojím charakterom sťažu-
jú dosahovanie cieľov. Tým sa stávajú krátkodobými alebo dlhodobými frustračnými fak-
tormi a prekážkami pri dosahovaní spokojnosti“ (T. Kollárik, 2004a, s. 197). 

 
Tabuľka 2  Psychologické funkcie práce 

 

PSYCHOLOGICKÉ 
FUNKCIE PRÁCE 

OPIS FUNKCIE 

Práca ako zdroj pocitu 
užitočnosti 

Práca chráni pred odcudzením, pocitom bezmocnosti, 
izoláciou a bezvýznamnosťou. Perspektíva nájdenia 
cieľa môže byť silnou pohnútkou. 

Práca ako prameň identity 
Práca pomáha jedincom a spoločnosti klasifikovať ich  
do tried, podľa statusu a vplyvu. 

Práca ako zdroj vonkajších 
vzťahov 

Práca obohacuje priestor na vytváranie interpersonálnych 
vzťahov, je dôležitou príležitosťou pre socializáciu. 

Práca ako zdroj záväznej 
obligatórnej aktivity 

Práca poskytuje dômyselný rámec pre riadnu, pravidelnú 
zmysluplnú aktivitu, prílišná aktivita môže vyvolať 
vyčerpanosť a stres, naopak, málo aktivity vyúsťuje  
do nudy alebo netrpezlivosti.  

Práca ako príležitosť rozvíjať 
schopnosti a kreativitu 

Umožňuje rozvoj majstrovstva, suverénnych znalostí, 
kontrolu alebo zmenu okolitého prostredia, dovoľuje 
rozvoj osobných schopností. 

Práca ako faktor štruktúrujúci 
čas 

Práca štruktúruje deň do pravidelných, predvídaných 
časových úsekov spolu so zostatkom dňa, odpočinkom  
a inou prácou. 

Práca ako zdroj príjmu  
a kontroly  

Poskytuje peniaze na nezávislé využívanie voľné času 
a voľno-časových aktivít, umožňuje žiť vlastný život  
na základe príjmu. 

 
Zdroj: J. J. De Klerk, 2001. 

 
Práca svojím významom presahuje zabezpečenie základných životných potrieb. Predstavu 
o šírke psychologických funkcií práce ponúka napr. J. J. De Klerk (2001, pozri tabuľku 2). 
Nemožno vôbec pochybovať o tom, že potreby človeka s postihnutím, alebo predstaviteľa 
menšinovej kultúry, alebo prisťahovalca, by vo vzťahu k realizácii vo svete práce boli redu-
kované. Naopak, práca môže uspokojovať i potrebu byť vnímaný ako rovnocenný a užitoč-
ný ako bežný jedinec.  
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1.2. Kariérové poradenstvo, teórie kariérového vývinu  
a služby kariérového poradenstva  

Pojem kariérové poradenstvo sa stáva čoraz frekventovanejší a udomácňuje sa nielen v odbornej 
literatúre, ale i v bežnej poradenskej praxi. V roku 2008 vyšla prvá učebnica o kariérovom 
poradenstve od slovenského autora (Vendel, Š.: Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008). 
Napriek širokému záujmu laickej a odbornej verejnosti o problematiku kariérového poraden-
stva, napriek jeho preukázateľnému efektu pre osobný rozvoj človeka, si dnešná vzdeláva-
cia a sociálna politika pojem kariérové poradenstvo ešte dostatočne neosvojila a aktívne 
nevytvára prostredie pre jeho uplatnenie. Podľa Š. Grajcára (2004) sa zotrváva pri pojmoch 
ako profesijné poradenstvo, poradenstvo pri voľbe povolania, profesijná orientácia a pora-
denstvo, študijné a profesijné poradenstvo, informačné a poradenské služby, odborné pora-
denské služby a i. Dnes už existuje reálna potreba používať pojem kariérové poradenstvo 
s vyhraneným (i keď širokým) významom a oddeliť ho od jeho významového prekrývania 
sa s jeho jednotlivými zložkami, napr. s voľbou povolania alebo jednorázovo ponúknutým 
poradenstvom (Š. Grajcár, 2004).  

Kariérové poradenstvo sa pokúša vymedziť a definovať množstvo autorov. E. L. Herr a S. 
H. Cramer (in A. Post a kol., 2002) považujú kariérové poradenstvo za prevažne verbálny 
proces, v ktorom poradca a osoba, ktorej je poskytované poradenstvo, sú v dynamickom 
vzťahu zameranom na spoluprácu, orientujúcom sa na identifikáciu a uskutočňovanie cieľov. 
V tomto vzťahu sa poradca opiera o repertoár rôznorodých techník a postupov pomáhajúcich 
sebapoznaniu, pochopeniu správania a možností, informovaného rozhodovania a zodpoved-
nosti za svoje vlastné činy a osoby, ktorej je poradenstvo poskytované. A. Kopányiová a kol. 
(2007, s. 34) definuje kariérové poradenstvo ako „komplexnú odbornú pomoc človeku pri 
riešení jeho vývinových úloh, situácií počas životnej cesty, a to pri realizácii potrieb vo sve-
te práce, zamestnania, povolania“. Za všeobecne prijímanú a často citovanú definíciu karié-
rového poradenstva sa v našich podmienkach považuje definícia Organizácie pre hospodár-
sku spoluprácu a rozvoj (OECD). Kariérové poradenstvo tu „predstavuje služby a aktivity 
zamerané na pomoc jednotlivcom každého veku a v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe 
vzdelávania, odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry. Tieto služby sa môžu 
vykonávať na školách, inštitúciách poskytujúcich odbornú prípravu, univerzitách a vysokých 
školách, vo verejných službách zamestnanosti, na pracoviskách, v treťom sektore alebo na 
komunálnej úrovni a v súkromnom sektore. Môžu sa vykonávať individuálne alebo skupi-
novo, osobne alebo dištančnou formou (vrátane telefonického poradenstva a služieb na inter-
netových stránkach). Služby zahŕňajú poskytovanie kariérových informácií (v tlačenej, elek-
tronickej alebo inej forme), hodnotiace a samohodnotiace nástroje, poradenské rozhovory, 
programy kariérového vzdelávania (zamerané na podporu rozvoja vedomia seba samého, 
vnímania možností a zručností pre riadenie kariéry), skúšobné programy (prehľad možností 
pred voľbou), programy pre vyhľadávanie práce, služby pre tranzitné obdobia“ (in Kariéro-
vé poradenstvo. Príručka pre tvorcov koncepcií, 2005, s. 10). Ako jednu z mnohých ďalších 
definícií kariérového poradenstva možno uviesť definíciu L. Gressnerovej (2004). Podľa 
nej kariérové poradenstvo predstavuje „systém poradenských služieb zameraných na pod-
poru profesijnej orientácie, voľbu povolania a optimálnej vzdelávacej a profesijnej dráhy 
v priebehu celého života“ (L. Gressnerová, 2004, s. 8).  
 

V priebehu už storočnej existencie kariérového poradenstva bolo vypracované množstvo 
teórií voľby povolania a kariérového vývinu. Základy teórií kariérového vývinu a výskumu 
v tejto oblasti siahajú do začiatku 20. storočia. Rozvoj týchto teórií bol podmienený rozma-
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nitými pohľadmi na svet, najmä v západnej Európe ovplyvnený rozvojom individualizmu 
a autonómie človeka, vzrastom blahobytu, štruktúrou príležitostí pre všetkých, centrálnym 
miestom práce v živote ľudí, linearitou, progresivitou a racionalitou v procese profesijného 
rozvoja (L. C. Rush, 2010). Teórie kariérového vývinu prešli vývinom, počínajúc tzv. teóriou 
čŕt a faktorov F. Parsonsa cez teóriu životných štádií D. Supera, až po teóriu sociálneho 
učenia J. Krumboltza (Š. Vendel, 2008). O neutíchajúcej dynamike teoretického uchopenia 
kariérového poradenstva svedčia v súčasnosti komplexnejšie prístupy ako systemická teória 
kariérového vývinu (W. Patton a M. McMahon, 2006) alebo holistický prístup (V. G. Zunker, 
2012). O možnosti využitia systemického prístupu v poradenstve sa v našich podmienkach 
zmieňuje M. Linha (2001).  

Teórie kariérového vývinu sú nielen rôznorodé, ale aj mnohopočetné. V prehľade teórií ka-
riérového vývinu túto skutočnosť výstižne dokumentujú T. B. Egan, M. G. Upton a S. A. 
Lynham (2006), keď uvádzajú až 30 rôznych teórií kariérového vývinu. Výsledky snáh viace-
rých autorov roztriediť množstvo kariérových teórií do ucelených skupín sa, vzhľadom na 
výber kľúčových triediacich faktorov, mnohokrát ani neprekrývajú. M. McMahon a W. Patton 
(2006) uvádzajú niekoľko možností triedení teórií kariérového vývinu. Sami autori hovoria 
predovšetkým o teóriách kariérového vývinu, ktoré sú orientované na obsahovú stránku 
voľby povolania (zahrňujúce charakteristiky jedinca, vlastnosti pracoviska). Tieto zastrešu-
jú pojmom teórie čŕt a faktorov (trait and factor theories). Podľa týchto teórií vývin jedinca 
smeruje k zladeniu osoby s pracovným prostredím (person-environment fit theories). Pre 
tieto teórie je ďalej príznačné aj to, že sa zameriavajú na fázy a stupne kariérového vývinu  
a procesuálnu črtu zmien v kariérovom vývine. Preto sa tieto teórie označujú aj ako vývino-
vé teórie. Ako ďalej uvádza M. McMahon a W. Patton (2006), mnohé teoretické práce pub-
likované v oblasti kariérového poradenstva sa od 80. rokov minulého storočia omnoho viac 
ako na obsah orientovali na procesy, ktoré možno identifikovať v kariérovom vývine jedin-
ca, napríklad na vysvetľovanie úlohy kognitívnych funkcií v kariérovom vývine. Príkladom 
takej teórie môže byť sociálno-kognitívna teória kariérového vývinu z 90. rokov minulého 
storočia (R. Lent, S. Brown a G. Hackett).  

T. B. Egan, M. G. Upton a S. A. Lynham (2006) rozdeľujú teórie kariérového vývinu do 
dvoch základných skupín. Prvú skupinu predstavujú teórie kariérového vývinu vychádzajú-
ce zo všeobecnejších sociálno-psychologických teórií, ktoré poskytujú rámec aj pre výklad 
kariérového vývinu. Druhú skupinu teórií kariérového vývinu predstavujú teórie, ktoré nevy-
chádzajú zo všeobecnejšieho kontextového teoretického rámca, širšie uplatňovanom ako 
vývinová teória, naopak sú špecifické a poskytujú výklad iba kariérového vývinu.  

 T. B. Egan, M. G. Upton a S. A. Lynham (2006) uvádzajú, že typickým príkladom teórie 
kariérového vývinu, ktorá vychádza zo všeobecnejšej a už etablovanej vývinovej teórie, je 
sociálno-kognitívna teória kariérového vývinu. Vychádza z Bandurových predpokladov, za-
meriava sa na osobnostné črty, vonkajšie faktory prostredia a správanie. Vzájomná interak-
cia týchto troch faktorov podmieňuje individuálny vývin. V súčasnosti sa považuje táto teória 
za široko akceptovanú a v praxi zavedenú empirickú teóriu. Zameriava sa na oblasti ako je 
príprava a realizácia kariérovej voľby a kariérového vstupu v životnom období adolescen-
cie a ranej dospelosti. Dôraz na rôznorodosť osobných, kontextových a environmentálnych 
faktorov vhodne umožňuje aplikovať túto teóriu aj na špecifické skupiny dospievajúcich. 
Osobné a environmentálne bariéry môžu ovplyvňovať vzťah medzi záujmami a stanovený-
mi cieľmi kariéry a viesť jedinca ku kompromisu pri stanovovaní si cieľov v oblasti kariéry. 
Procesy voľby kariéry umiestňuje sociálno-kognitívna teória kariéry do vzťahu medzi seba-
dôverou v schopnosti realizovať úlohy spojené s rozhodovaním o kariére, očakávaniami 
výsledkov kariérovej voľby, zámermi a cieľmi v procese voľby a vlastným kariérovým sprá-
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vaním, ako napr. plánovaním a prieskumom (podrobnú charakteristiku sociálno-kognitívnej 
teórie kariérového vývinu uvádza jej spolutvorca R. W. Lent, 2005).  

V kognitívno-informačných teóriách (cognitive information processing theory) sú kognitív-
ne schopnosti identifikované ako základné a ovplyvňujúce stupeň kontroly jedinca nad vlast-
ným kariérovým vývinom. Teória vychádza z desiatich predpokladov: voľby v kariérovom 
vývine sú úlohy typu riešenie problému, kariérová voľba je výsledkom afektívnych a kogni-
tívnych procesov, riešenie problémov v kariérovom vývine závisí od individuálnych poznat-
kov a kognitívnych schopností, riešenie problémov závisí od pamäťového obsahu, motivá-
cia je dôležitá pre úspech v kariérovom vývine, kariérový vývin vyžaduje nepretržitý rast  
a vývin kognitívneho rámca, kariérový vývin a kariérová identita je závislá od sebapoznania, 
kariérová zrelosť je závislá od individuálnych schopností riešiť kariérové problémy, maxi-
málny efekt kariérového poradenstva možno dosiahnuť, len ak sú facilitované procesy spra-
covávania informácií, najzákladnejším cieľom kariérovej intervencie je zvýšenie jedincových 
schopností riešiť problémy a realizovať rozhodnutia. Dôraz na kognitívne schopnosti, význam 
učenia v kariérovom vývine, v ktorom kariéroví poradcovia majú úlohu katalyzátora, je 
zrejmý. 

Konštruktivistická teória kariérového vývinu si osvojuje idey konštruktivizmu ako: ľudia 
vytvárajú svoju identitu a prostredie prostredníctvom individuálnych interpretácií, ktoré dá-
vajú charakter ich rozhodnutiam a činom, podliehajú revíziám v sebaorganizácii, individu-
álne naplnenie je produktom kritickej reflexie a vzťahu medzi myšlienkami, predpoklada-
nými domnienkami a konaním, navzdory individuálnym rozdielom a podobnostiam budú 
podobne (rozdielne) vnímať udalosti. Intervencia v oblasti kariérového vývinu má, podľa 
tejto teórie, zahrňovať osobnú a kritickú reflexiu, naratívne metódy (prerozprávanie), mapo-
vanie a pod.  

Základom osobnostne orientovaných teórií je hypotéza, že pracovníci si vyberajú zamestna-
nie, v ktorom vidia potenciál pre uspokojovanie svojich potrieb. Na druhej strane, podobná 
skúsenosť s istým druhom práce vedie u zamestnancov aj k vytváraniu podobnej osobnosti 
(napr. pracujúci v oblasti informačných technológií). Teórie kariérového vývinu orientova-
né na osobnosť detailne rozpracovávajú osobnostné typy pre rôzne profesiové a kariérové 
oblasti (napr. J. L. Holland), alebo poskytujú špeciálne zoznamy potrieb, ktoré sú v procese 
kariérovej voľby pre jednotlivcov rozhodujúce. 

Socioekonomické teórie kariérového vývinu vychádzajú z ekonomických a sociálnych pod-
mienok, najmä vplyvu trhových produktov, servisu na správanie jedinca a inštitúcií. Faktory, 
ako miera ekonomického rastu, nezamestnanosť, vytváranie pracovných miest, očakávania 
a perspektívy, vzdelávanie, ovplyvňujú konzumné vzorce správania, rozloženie bohatstva, 
spôsob, ako ľudia trávia voľný čas, kvalitu života. Socioekonomické teórie v kontexte s ka-
riérovým vývinom vypovedajú o tom, ako sú individuálne hodnoty a identita previazané so 
socioekonomickými podmienkami, rodinným zázemím a environmentálnymi faktormi, sto-
jacimi mimo kontrolu jednotlivca (T. B. Egan, M. G. Upton a S. A. Lynham, 2006). 

Súčasné definície kariérového vývinu sa ďalej rôznia aj v tom, či sa zameriavajú viac na jed-
notlivca a jeho osobný rozvoj alebo na organizáciu. Väčší priestor pre organizáciu, zamest-
návateľa a uprednostňovanie ich potrieb v oblasti kariérového vývinu jednotlivca (zamest-
nanca) približuje problematiku kariérového vývinu čoraz bližšie k téme rozvíjania ľudských 
zdrojov v organizácii. Mnohé koncepcie kariérového vývinu zdôrazňujú predovšetkým úsilie 
jednotlivca, ktoré vynakladá v časovom úseku kariérového rastu počas vykonávania zamest-
nania. Kariérový vývin je potom neustály proces, v ktorom jedinec stupňovite napreduje, 
kde každý zo stupňov predstavuje relatívne jedinečný súbor problémov, tém a úloh (K. S. 
McDonald, L. M. Hite, 2005). Tiež J. W. Gilley, S. A. Eggland a A. M. Gilley (in K. S. 
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McDonald a L. M. Hite, 2005, s. 419) zdôrazňujú v koncepte kariérového vývinu spoluprá-
cu jednotlivca a organizácie (zamestnávateľa). Kariérový vývin je podľa autorov proces 
„vyžadujúci od jednotlivcov a organizácií vytvorenie partnerstva, ktoré vylepšuje poznatky, 
schopnosti, kompetencie a prístupy zamestnanca tak, ako to vyžadujú súčasné a budúce 
pracovné úlohy“ (tamtiež, s. 419).  

Mnohoraké uchopenie pojmu kariérový vývin dokumentujeme v nasledujúcom prehľade 
množstvom definícií, tak ako ich uvádzajú T. B. Egan, M. G. Upton a S. A. Lynham (2006): 

Super – Kariérový vývin je „celoživotný, kontinuitný proces vývinu a implementácie seba-
konceptu, jeho opakované testovanie v realite, s uspokojením seba a prospechom spoloč-
nosti“. 

Kroll, Dinklange, Lee, Morley, Wilson – „Kariérový vývin je úkon balansovania – pozná-
vanie a stret potrieb jedinca, súčasné poznávanie vonkajších pôsobení a odpovedanie na ne, 
je to celoživotný proces nachádzania syntézy medzi sebou samým a realitou, príležitosťami 
a limitmi.“ 

Domkowski – „Kariérový vývin je [...] výsledok plánovania a činností jednotlivca, riadené-
ho alebo neriadeného.“ 

Hansen – „Kariérový vývin je sebarozvoj, je to proces vývinu a implementácie sebakoncep-
tu, s uspokojením pre seba a prospechom pre spoločnosť [...] kariérový vývin je aspekt ľud-
ského vývinu, ktorý formuje prirodzené jadro pre zjednotenie životnej cesty.“  

Gysberg, Moore – „... kariérový vývin je definovaný ako sebarozvoj počas celého života 
prostredníctvom integrácie rolí, nastavení (podmienok) a udalostí v živote osoby.“  

Pietrifesa, Splete – „Kariérový vývin je nepretržitý proces počas celého života, zahrňujúci 
skúsenosti z domova, školy a komunity vo vzťahu k sebakonceptu a jeho uplatneniu v život-
nom štýle.“ 

Brown – „Kariérový vývin je, pre väčšinu osôb, celoživotný proces byť pripravený vybrať 
si, a prirodzene pokračovať vo voľbách, zo skupiny povolaní prístupných v spoločnosti.“ 

Gysberg, Moore – „Kariérový vývin je [...] organizujúci a zjednocujúci koncept pre porozu-
menie a facilitáciu rastu a vývinu človeka.“ 

Leibowitz, Schlossberg – Kariérový vývin je „organizované a plánovité úsilie, zahrňujúce 
štruktúry, aktivity alebo procesy, ktoré vyúsťujú do úsilia ,vzájomného spriahnutia‘ medzi 
zamestnancom a organizáciou.“ 

Boundreaux – „Kariérový vývin sa zameriava na prepojenie individuálnych aspektov karié-
ry jednotlivca s omnoho viac objektívnymi aspektmi kariéry v organizácii v snahe dosiahnuť 
čo najlepší súlad medzi potrebami jednotlivca a organizácie, ako aj osobnými charakteristi-
kami a kariérovými rolami.“ 

Chakiris, Fornaciari – „Proces, v ktorom si jednotlivec uvedomuje, objavuje, rôzne aspekty 
kariéry a realizuje väzby.“ 

Wolfe, Kolb – „Kariérový vývin zahrňuje celý život človeka, nielen jeho zamestnanie (po-
volanie). Ako taký sa vzťahuje na celú osobu, potreby a túžby, kapacity a potenciál, vzruše-
nia, úzkosti, pochopenia, ale aj na slepé škvrny, jazvy, na všetko. A viac než na to sa zame-
riava na neustále sa meniace kontexty života. Tlaky a obmedzenia prostredia, väzby k iným, 
zodpovednosť za deti a starobu rodičov, celková štruktúra okolností sú tiež faktory, ktorým 
treba porozumieť a na ktoré treba myslieť. V tomto poňatí sa kariérový vývin spája s osob-
ným vývinom. Vývin ,ja‘ vo vzťahu k okolnostiam, zmenám – to všetko v spoločnej inter-
akcii, tvorí jadro a drámu kariérového vývinu.“ 
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Bachhuber, Harwood – Kariérový vývin je „rozvíjajúci sa a postupujúci proces, počas kto-
rého jedinec prechádza z bodu, v ktorom ešte nemá kariéra smer, k dosiahnutiu kariéry, kon-
zistentnej jeho záujmom, schopnostiam a ašpiráciám“. 
 

Z veľkého množstva teórií kariérového vývinu pre 21. storočie vyberá M. Hargašová (2011) 
päť najvplyvnejších koncepcií. Medzi ne zaraďuje: Hollandovu typológiu, Superovu vývi-
novú teóriu, naratívny prístup, Krumbolzovu aplikáciu teórie sociálneho učenia a sociálno-
kognitívnu teóriu (Brown a Lent, Amundson, Harris-Bowlsbeyová, Niles).  

Za aktuálnu poradenskú teóriu uplatniteľnú v kariérovom poradenstve možno považovať aj 
sociodynamický prístup (SocioDynamic Couselling) R. V. Peavyho (1999). Bližšie túto teóriu 
vo vzťahu k medzikultúrnemu poradenstvu a kariérovému poradenstvu osvetľujú R. Johan-
sson a kol. (2009). Teória má svoje korene v rodine konštruktivistických teórií a zdôrazňuje 
práva a prostriedky klienta. Poradca ponúka rôzne témy, ktoré sa počas rozhovoru preberajú, 
nové perspektívy, ale konečné rozhodnutie o svojej kariére prijíma klient. J. V. Peavy (in R. 
Johansson a kol., 2009, s. 225 – 226) uvádza tieto zásady pre poskytovanie socio-dynamic-
kého poradenstva:  

1. Poradenstvo je proces primárneho učenia. Ako poradca, tak aj ten, ktorý hľadá pomoc, 
musia byť otvorení učeniu a zmenám, ak má byť poradenstvo účinné. 

2. Ľudia sa myšlienkam a zručnostiam učia najlepšie, keď sa na učebnom procese zúčastňujú 
zmysluplne a aktívne. Účasť a učenie sú najlepšie, keď sú „riadené“, nie „nariadené“. To 
je konštruktivistický princíp „učenia zážitkom“.  

3. Poradenstvo, včítanie kariérového, zamestnaneckého, odborného a pracovnej asistencie, 
je definované ako všeobecná metóda plánovania života. „Plánovanie“ zahrňuje pomoc 
druhým pri vyjasňovaní, rozvíjaní a usporiadaní ich predstáv o schopnostiach, životných 
aktivitách a preferovanej predstave budúcnosti tak, aby mohli smerovať k cieľom, ktoré 
sú pre nich hodnotné. 

4. Najsilnejšími nástrojmi, ktoré môžu poradcovia použiť na pomoc druhým pri budovaní 
úspešného života a dosiahnutí zvolených cieľov, sú nástroje jazyk/komunikácia. Patria 
k nim slová, významy, konverzácia, metafory, symboly, modely, príbehy a mapovanie. 
Komunikácia slúži na utváranie poradenského procesu, na prijímanie rozhodnutí a vytvára-
nie a prehodnocovanie vlastnej identity.  

5. Poradenstvo je proces budovania schopností. V poradenskom stretnutí poradca a žiadateľ 
o pomoc stavajú svoj rozhovor okolo otázok ako: „Ako chcem žiť svoj život“, „Aké 
schopnosti potrebujem“. Napríklad:  

a) Aké nápady potrebujem, aby som sa posunul bližšie k cieľu, ktorý je pre mňa hod-
notný?  

b) Aké schopnosti potrebujem, aby som našiel zmysluplné miesto v spoločnosti? 

c) Aké hodnoty a postoje sú pre mňa najužitočnejšie? 

d) Aké sú možné verzie mojej budúcnosti?  

e) Môžem sám seba vnímať ako „projekt vo výstavbe“? 

f) Ako môžem lepšie porozumieť svojmu kontextu a zapojiť sa do neho?  

g) S akými obmedzeniami musím počítať? Môžem ich prekonať? Ako? 

h) Zaujímam postoj zodpovedný k sebe samému? 
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Perspektívy využitia rozmanitých kariérových teórií sú otvorené, tak v prostredí bežnej po-
pulácie, ale ako ukážeme neskôr, aj pre osoby, ktorých charakteristiky sú odlišné od bež-
ných klientov kariérového poradenstva. 

1.3. Kroky v kariérovom vývine 

Kariérové poradenstvo je poznačené hľadaním odpovedí na tri základné otázky (J. Guichard, 
2005): 

1. Ako možno pomôcť jedincovi vybrať povolanie, ktoré mu „sedí“? 

2. Ako pomôcť jedincovi využiť rôzne skúsenosti a zostaviť osobný plán? 

3. Ako možno pomôcť jedincovi zvládnuť a vyrovnať sa s mnohými prechodmi v priebehu 
jeho života? 

 

Pokiaľ prvá otázka dominovala v kariérovom poradenstve na začiatku 20. storočia, druhá  
v 30. rokoch minulého storočia, posledná je aktuálna dnes, v čase globalizácie ekonomiky  
a práce a zvýraznenia individualizmu v spoločnosti.  

V súčasnosti širokej populácii ponúka kariérové poradenstvo množstvo návodov, rád, odpo-
rúčaní a programov, ktoré majú pomáhať rozvoju a budovaniu osobnej kariéry. Tieto progra-
my sa realizujú prevažne ako súbor za sebou idúcich krokov. Š. Vendel (2008) takéto prístupy 
v kariérovom poradenstve zaraďuje k štrukturálnym prístupom. Poradcovia sa v tomto druhu 
kariérového poradenstva spoliehajú na dva druhy informácií – údaje o svete práce a infor-
mácie o klientovi. Kariérové poradenstvo realizované podľa tohto princípu má dva ciele: 
optimálny výber povolania a bezproblémovú adaptáciu na povolanie (Vendel, 2008).  

V kariérovom poradenstve, realizovanom podľa štrukturálneho prístupu ako algoritmus za 
sebou nasledujúcich činností, rozoznáva Š. Vendel (2004, 2008) tieto kroky: 

1. Poznávanie – formálne testovanie psychologickými testami a dotazníkmi, resp. neformálne v 
priebehu interakcie poradcu a klienta.  

2. Získanie informácií o svete práce – informácie o školách, povolaniach, pomoc pri zbere 
potrebných informácií:  

a) opis povolania, pracovné podmienky, dostupnosť, 

b) klasifikačné systémy povolaní, 

c) požiadavky na povolanie. 

3. Spojenie informácií o sebe a o svete práce – cieľ kariérového poradenstva. 
 

S koncepčne realizovanými štuktúrovanými prístupmi kariérového poradenstva sa možno 
stretnúť najmä na zahraničných univerzitách. Tie zvyčajne kariérové poradenstvo ponúkajú 
ako službu svojim študentom. Jedným z množstva príkladov štruktúrovaného prístupu na 
univerzitách je program kariérového rozvoja kanadskej Univerzity Waterloo a jeho on-line 
verzia – Career Development eManual. Program tejto univerzity môže vhodne ilustrovať 
štruktúru kariérového vývinu študenta. Skladá sa z nasledujúcich krokov:  

1. sebahodnotenie, 

2. prieskum trhu práce, 

3. kariérové rozhodnutia, 
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4. sebamarketing, 

5. zamestnanie, 

6. plánovanie života a práce. 
 
Obrázok 1 predstavuje ukážku (screenshot) eManuálu kariérového vývinu Univerzity Water-
loo, časť „Kariérové rozhodovanie“, s piatimi krokmi procesu rozhodovania (vytvorenie 
predstavy, iniciálne rozhodovanie, stavanie cieľov, vytvorenie akčného plánu, uskutočnenie 
rozhodnutia).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1  eManuál kariérového vývinu Univerzity Waterloo 
 

(Zdroj: https://emanual.uwaterloo.ca/login_new.aspx) 

 
Na podobnom, štrukturálnom princípe je zostavený aj kompetenčný model Blueprint for 
Work/Life Design, o ktorom referuje u nás podrobnejšie M. Zvaríková (2011). Model iden-
tifikujúci 11 kompetencií, ktoré podporujú intencionálny rozvoj kariéry, celoživotné vzdelá-
vanie sa a rovnováhu života a práce, je veľmi dôkladne spracovaný vrátane metodických 
materiálov.  

Ako uvádza M. Zvaríková (2011), model Blueprint je navrhnutý pre štyri úrovne z hľadiska 
adresátov vzdelávania – predškolákov, školákov, stredoškolákov a dospelých, a štyri úrovne  
z hľadiska osvojenia kompetencií – získať (získať, skúmať, pochopiť, objaviť), použiť (po-
užiť, predviesť, zažiť, vyjadriť, zúčastniť sa), personalizovať (integrovať, hodnotiť, interna-
lizovať, personalizovať) a realizovať (vytvoriť, zapojiť sa, prejaviť, zlepšiť, aplikovať v iných 
situáciách).  
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Spôsobilosti riadenia kariéry podľa Zvaríkovej (2011, s. 115 – 116) tvoria v tomto modeli 
tri oblasti učenia sa:  

A. Riadenie seba/osobný manažment – v prostredí, v ktorom sa ľudia častejšie pohybujú 
medzi zamestnaniami, ako aj medzi rolami učiacich sa a pracujúcich, potrebujú vedomosti 
o sebe, a schopnosť „spojiť sa“ s ostatnými. Potrebujú sa naučiť a zažiť výhody týchto 
spôsobilostí: 1. budovať a udržovať pozitívny obraz seba; 2. interagovať s inými pozitív-
ne a efektívne; 3. meniť sa a rásť počas svojho života. 

B. (Pre)skúmanie sveta vzdelávania a sveta práce – ľudia potrebujú nasledujúce znalosti  
a spôsobilosti, aby využili ponúkajúce sa možnosti: 4. zúčastňovať sa na celoživotnom 
vzdelávaní podporujúcom ciele života/práce; 5. nachádzať a efektívne využívať informá-
cie o živote/práci; 6. porozumieť vzťahom, chápať súvislosti medzi prácou, spoločnosťou  
a ekonomikou. 

C. Budovanie života/práce – so záujmom a podporou zo strany členov rodiny, priateľov, uči-
teľov a odborníkov na rozvoj kariéry sa ľudia môžu naučiť ako najlepšie: 7. získať alebo 
vytvoriť a udržať si prácu; 8. prijímať rozhodnutia zlepšujúce kariéru; 9. udržať rovnováhu 
medzi životnými a pracovnými rolami, 10. porozumieť meniacej sa povahe životných 
a pracovných rolí, 11. porozumieť, zapojiť sa a riadiť proces budovania svojho vlastného 
života/práce.  

 
Štrukturálne prístupy sa v praxi realizujú individuálne alebo skupinovo. Algoritmus krokov 
sa spravidla dodržuje, ak je kariérové poradenstvo realizované ako dlhodobý, vývin sprevá-
dzajúci proces (napr. v podmienkach edukácie). Aj podľa J. Špitku a J. Ihnacíka (2010, s. 
176) cieľom zavádzania poradenských programov v oblasti kariérového poradenstva je „snaha 
systemizovať a štruktúrovať proces prípravy na voľbu povolania a pracovného uplatnenia  
a zefektívňovať ho. Väčšinou ide o programy na báze učenia, tréningu a výcvikov, ako aj 
programy s využívaním IKT. Zameriavajú sa hlavne na sebapoznávanie, zmenu postojov  
a rozhodovanie v otázkach profesijnej orientácie.“ 

V individuálnej forme poskytovania kariérového poradenstva dospelým klientom možno po-
važovať za východisko ktorýkoľvek bod v rozvoji kariéry, v závislosti od potrieb klienta. 
Napríklad, ak klient dlhodobo pracoval u jedného zamestnávateľa a stal sa nezamestnaným, 
nemusí mať prehľad o súčasnom trhu práce, resp. o voľných (dostupných) pracovných po-
zíciách. Taktiež sebareflexia v živote a vo svete práce môže viesť k potrebe opätovného ujas-
nenia si svojich potrieb, hodnôt, schopností.  

Štrukturálne prístupy v kariérovom poradenstve môžu byť realizované v inštitucionalizova-
nom poradenskom procese, ale aj prostredníctvom publikácií určených širšej laickej verej-
nosti. K publikáciám, ktoré sú postavené na štrukturálnom princípe a predstavujúce kariérové 
poradenstvo ako súbor krokov na kariérovej ceste, od sebapoznávania, orientácie v súčasnom 
svete práce, v povolaniach a pracovných príležitostiach, k stavaniu cieľov, rozhodovaniu, 
rozvíjaniu kompetencií potrebných pre svet práce, patrí u nás práca T. Gandelovej a J. Tholto-
vej (2007a). Okrem toho sú laickej verejnosti prístupné aj publikácie z oblasti tzv. motivač-
nej literatúry, rozvíjajúce osobné kompetencie vzťahujúce sa k rozvoju osobnej kariéry. 
Významnejší predstavitelia ucelenejších a koncepčnejších postupov na kariérovej ceste sprí-
stupnených formou príručiek dostupných aj v našich podmienkach sú napr. M. Hornby (1997), 
J. Monroe (2007), R. N. Bolles (2011) a mnohí ďalší.  

Štrukturálne prístupy predstavujú široko zastúpenú paletu aktivít jedinca na kariérovej ceste 
a majú byť predovšetkým realizované s usmerneniami a vedením kariérového poradcu. Cie-
ľom týchto postupov je získať kompetencie, ktoré, vzhľadom na aktuálnu situáciu jedinca, 
nie sú ešte rozvinuté, resp. kde potreby rozvíjať tieto kompetencie sa menia vo vzťahu  
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k vonkajším a vnútorným podmienkam. Štrukturálne prístupy by však nemali byť vnímané 
ako jediný prostriedok kariérového poradenstva. Z pohľadu ich veľmi častého využívania 
v praxi sa takáto skutočnosť javí, žiaľ, pravdepodobnou. 

1.4. Uplatňovanie kariérového poradenstva v praxi 

Kariérové poradenstvo postihuje človeka v celoživotnom vývine, od detstva až po ukonče-
nie produktívnej práce vo vyššom veku, prelína sa prostrediami školy, sveta práce a služba-
mi, ktoré môžu ovplyvňovať, resp. meniť cestu kariérového vývinu. Aj preto je prostredie 
pre uplatnenie kariérového poradenstva, resp. programov kariérového poradenstva, široké 
a rôznorodé. Kariérové poradenstvo treba vnímať ako inštitucionalizované poradenstvo, po-
skytované na jednej strane ako súčasť psychologického poradenstva, ale aj ako služby posky-
tované širším odborným zázemím, ktoré zo psychológie čerpá, avšak samo osebe psycholo-
gické služby neposkytuje. 

Kariérové poradenstvo je, ako sme už uviedli, súčasťou inštitucionalizovaného výchovného 
a psychologického poradenstva. Š. Matula (2007) rozlišuje v oblasti výchovného a psycho-
logického poradenstva psychologickú diagnostiku, pedagogickú diagnostiku, sociálnu diag-
nostiku a komplexnú diagnostiku. Kariérové poradenstvo zaraďuje do poradenskej fázy, kom-
plexnú diagnostiku kompetencií jednotlivca zahrňuje pod diagnostickú fázu, reorientáciu 
a rekvalifikáciu do terapeutickej fázy a komplexnú prípravu pre trh práce a doplnenie profe-
siových informácií do preventívnej a rehabilitačnej fázy.  

Tieto štyri fázy tvoria jednotu a sú špecifické a odlišné od iných oblastí poradenstva. Na ilus-
tráciu uvádzame model oblastí a fáz výchovného a psychologického poradenstva v tabuľke 3.  

Súčasné postavenie kariérového poradenstva a jeho zastúpenie v rezorte školstva je ovplyv-
nené dlhodobejším neuvedomovaním si významu tohto druhu poradenstva pre začlenenie 
sa človeka do života a najmä do sveta práce. Ako uvádza L. Gressnerová (2004), ešte v roku 
2000 pri tvorbe strategického dokumentu Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slo-
venskej republike (projekt Milénium) nebola venovaná adekvátna pozornosť poradenským 
kariérovým službám, a to napriek tomu, že otázky kariérového poradenstva v školskom sys-
téme vyžadovali riešenie vzhľadom na ekonomické, sociálne a spoločenské problémy a s tým 
súvisiaci rast nezamestnanosti. L. Gressnerová (2004, s. 17) ďalej uvádza, že „v rezorte škol-
stva (na školách a univerzitách) nie sú v súčasnosti pre kariérové poradenstvo vytvorené 
dostatočné podmienky. Chýbajú zodpovedajúce ľudské zdroje a táto aktivita je iba vedľajšou 
súčasťou inej pracovnej náplne – učiteľstva, pedagogiky, psychológie.“ Možnosti preškole-
nia sú relatívne obmedzené a samostatné kvalifikácie pre tento odbor neexistujú. Z podstatne 
komplexnejšej perspektívy nazerá na problémy kariérového poradenstva Š. Grajcár (2007). 
Za aktuálny problém kariérového poradenstva u nás považuje absenciu koncepcie rozvoja 
služieb kariérového poradenstva (analýza súčasného stavu, definovanie cieľového stavu, 
definovanie krokov, ktoré k nemu vedú), zotrvávanie kariérového poradenstva na pokraji 
záujmu decíznej sféry, absenciu vedecko-výskumnej základne kariérového poradenstva, vzde-
lávanie kariérových poradcov a informácie a prístupnosť IKT. Obsahovo-koncepčné atribúty 
rozvoja kariérového poradenstva u nás si všíma J. R. Riedlmajer (2008). Uvádza, že systémový 
prístup v celoživotnom poradenstve v sebe zahŕňa komplexnú odbornú pomoc človeku pri 
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Tabuľka 3  Základné oblasti a fázy výchovného a psychologického poradenstva 
 

ZÁKLADNÉ FÁZY A OBLASTI VÝCHOVNÉHO A PSYCHOLOGICKÉHO 
PORADENSTVA 

DIAGNOSTICKÁ FÁZA PORADENSKÁ FÁZA TERAPEUTICKÁ FÁZA 
PREVENTÍVNA 

A REHABILITAČNÁ 

FÁZA 

PSYCHOLOGICKÁ 

DIAGNOSTIKA 
PSYCHOLOGICKÉ 

PORADENSTVO 
PSYCHOTERAPIA 

PSYCHOLOGICKÁ 

PREVENCIA 

A SOCIÁLNO-
PSYCHOLOGICKÝ 

TRÉNING 

PEDAGOGICKÁ 

DIAGNOSTIKA 
PEDAGOGICKÉ 

PORADENSTVO 
LIEČEBNO-

PEDAGOGICKÉ METÓDY 

PEDAGOGICKÁ 

PREVENCIA, 
REEDUKÁCIA 

A PSYCHAGOGIKA 

SOCIÁLNA 

DIAGNOSTIKA 
SOCIÁLNE 

PORADENSTVO 
SOCIOTERAPIA 

SOCIÁLNA PREVENCIA 

A TRÉNING SOCIÁLNEJ 

KOMUNIKÁCIE 

KOMPLEXNÁ 

DIAGNOSTIKA 

KOMPETENCIÍ 

JEDNOTLIVCA 

KARIÉROVÉ 

PORADENSTVO 

(INTERDISCIPLINÁRNE) 

REORIENTÁCIA, 
REKVALIFIKÁCIA 

KOMPLEXNÁ PRÍPRAVA 

PRE TRH PRÁCE; 
DOPLNENIE 

PROFESIONÁLNYCH 

INFORMÁCIÍ 
 
Zdroj: Š. Matula, 2007, s. 302. 

 
riešení jeho rozmanitých vývinových úloh, situácií. To znamená, že kariérový vývin nie je 
izolovaný, úzko súvisí s vývinom osobnostným, vzdelávacím, sociálnym, partnerským, ro-
dinným. V kariérovom poradenstve odporúča prechod od staticky ponímaného „profesijného“ 
(vocational) poradenstva k dynamicky ponímanému školskému či výchovnému (educational) 
poradenstvu a integrovanému, celoživotne ponímanému kariérovému poradenstvu (career 
counselling), ktoré reflektuje dynamiku trhu práce, úzko súvisí s konceptom celoživotného 
vzdelávania v modernej „znalostnej“ spoločnosti. Celoživotnú perspektívu kariérového po-
radenstva taktiež zdôrazňuje a kariérové poradenstvo poníma ako súčasť „biodromálneho“, 
celoživotného profesionálneho/kariérového poradenstva D. Lepeňová. V školstve kariérové 
poradenstvo predstavuje „odbornú pomoc žiakom vo fáze ich predprofesijného vývinu, v období 
ich profesionálneho rozhodovania sa a ich systematickej prípravy na vstup do sveta práce  
v procese kariérovej výchovy. V poradenstve pri riešení vývinových úloh mladých ľudí  
v tomto období sa pristupuje systémovo, keďže ich kariérový vývin nie je izolovaný...“ (D. 
Lepeňová, 2011a, s. 36).  

V kariérovom poradenstve bude potrebné citlivejšie rozlišovať medzi pojmami „career gui-
dance“ a „career counseling“. Ako uvádza Š. Grajcár (2012), rozdiel je v tom, že „career 
guidance sa dá prirovnať k našej profesijnej orientácii zameranej na skupiny, career guidan-
ce už ku skutočnému poradenstvu, spravidla face-to-face, zameranému na jednotlivca a po-
máhajúcemu pri riešení jeho individuálnych problémov v tejto oblasti“.  

Za posun v rozvoji služieb kariérového poradenstva v rezorte školstva možno považovať 
niektoré legislatívne zmeny, najmä zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský 
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zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vyme-
dzuje pôsobnosť výchovného a psychologického poradenstva, včítane špeciálno-pedagogic-
kého poradenstva v oblasti profesijného vývinu, a zákon č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009  
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, ktorým sa po prvýkrát etabluje pozícia kariérového poradcu ako pedagogic-
kého zamestnanca špecialistu. Kariérový poradca, podľa znenia tohto zákona, vykonáva 
činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Činnosti kariérového poradcu 
môže vykonávať aj odborný zamestnanec (zákon o pedagogických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch, 2009). Existuje niekoľko pokusov obsahovo a metodicky usmerniť 
kariérové poradenstvo v školách ešte pred uvedenými legislatívnymi zmenami. Potenciál 
kariérového poradenstva v edukačných podmienkach a potrebu kvalitnej prípravy poskyto-
vateľov kariérového poradenstva v školstve si uvedomujú tvorcovia programu kontinuálne-
ho vzdelávania Príprava žiakov pre trh práce – kariérové poradenstvo v školách a školských 
zariadeniach (D. Lepeňová, 2010), realizovanom Metodicko-pedagogickým centrom v rámci 
projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Vo vzťahu k zmenám  
v diferenciácii psychologického poradenstva vypracovalo a realizovalo Centrum pedago-
gicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach projekt „Kariéra na prvý pokus“. 
Cieľom projektu bolo (podľa J. Špitku a J. Ihnacíka, 2010) vypracovanie programu vzdelá-
vania a odborno-metodickej prípravy výchovných poradcov a odborných zamestnancov 
pedagogicko-psychologických poradní v oblasti výchovného a poradenského ovplyvňovania 
kariérneho vývinu žiakov, vypracovanie súboru metodických, diagnostických, informačných 
a osvetovo-preventívnych materiálov a dokumentárnych filmov z oblasti profesijnej orien-
tácie a kariérového poradenstva. O podobných aktivitách smerovaných na vzdelávanie v oblasti 
kariérového poradenstva v prostredí špeciálnych škôl referujú autori na inom mieste (J. Ihna-
cík a J. Špitka, 2010). 

Dlhodobé tradície v poskytovaní profesiového/kariérového poradenstva majú poradenské 
zariadenia v rezorte školstva. O významnosti týchto inštitúcií v oblasti kariérového vývinu 
svedčia aj výsledky prieskumu, ktorý realizovali Z. Machajová a J. Sojčák (2011) v prostre-
dí Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Na základe 
získaných údajov z prieskumu autori konštatujú, že až 35 % klientov CPPPaP tvoria klienti, 
ktorí vyhľadali služby centier s cieľom kariérového poradenstva. Ide o pomerne vysoké percen-
tuálne zastúpenie, pretože optimálny výber strednej či vysokej školy je v súčasnosti v centre 
záujmu nielen samotných žiakov a ich rodičov, ale aj pedagógov, keďže vhodný výber je 
predpokladom úspešného pokračovania v štúdiu a jeho ukončenia a zároveň prevenciou 
pred fluktuáciou žiakov z odboru na odbor. Na realizácii kariérového poradenstva v CPPPaP 
sa podľa výsledkov prieskumu podieľajú najmä psychológovia (68 %), v menšej miere špe-
ciálni pedagógovia (16 %) a svoje zastúpenie majú aj sociálni pedagógovia, sociálni pracov-
níci a metodici výchovného poradenstva (16 %). Vo vzťahu k používaným prístupom autori 
(Z. Machajová a J. Sojčák, 2011) konštatujú, že systémové kariérové poradenstvo, ktoré má 
dlhodobejší charakter, sa využíva zriedkavo. 

Pokiaľ sa kariérové poradenstvo v prostredí škôl a poradenských zariadení zaoberá problé-
mami kariérového vývinu a prípravou na svet práce (získavanie informácií a osvojenie kom-
petencií potrebných na rozhodovanie, voľbu povolania), problematika kariérového poraden-
stva v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je zameraná na populáciu, ktorá 
sa stretáva s rôznymi problémami pri vstupe na trh práce, hľadaní pracovného miesta, neza-
mestnanosťou, orientujúc sa na absolventov škôl, dospelých a jedincov s ťažkosťami uplat-
nenia sa na trhu práce. Kariérové poradenstvo tu inštitucionálne zastrešujú úrady práce, sociál-
nych vecí a rodiny.  
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V podmienkach úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa poradenstvo poskytuje jednak  
v rámci informačných a poradenských služieb, jednak v rámci služieb odborného poraden-
stva. Z hľadiska kariérového poradenstva poskytované informačné a poradenské služby možno 
charakterizovať ako služby profesijnej orientácie, v anglosaskej literatúre sa používa najčas-
tejšie termín „career guidance“, pod službami odborného poradenstva sa rozumie to, čomu 
zodpovedná termín „career counselling“ (Š. Grajcár, 2005).  

Dôležitú úlohu pri podpore profesijného rozvoja zohráva aj verejná správa. A to jednak v ob-
lasti rozvoja profesijného života, ale najmä pri nemožnosti rozvíjať svoju kariéru zmyslu-
plne v nepriaznivých vonkajších podmienkach (nezamestnanosť). Osobitnou skupinou, ktorej 
sú poskytované poradenské služby, sú znevýhodnení občania na trhu práce. Služby zamest-
nanosti, ktoré podporujú zamestnávanie týchto ľudí (napr. absolventov škôl, občanov so 
zdravotným postihnutím, ľudí s vekom nad 50 rokov, žien po ukončení rodičovskej dovo-
lenky a pod.), sú široké, s bohatým inštitucionálnym zázemím. O význame týchto služieb 
pre občanov so zdravotným postihnutím (a aj nepočujúcim) sa podrobnejšie zmienime v kap. 
6.1.  

Okrem poskytovania poradenských služieb súvisiacich s kariérou v školstve a v rezorte práce 
a sociálnych vecí sa u nás ojedinele možno stretnúť s poradenskými službami v oblasti karié-
rového poradenstva poskytovanými neštátnymi subjektmi. Príkladom takejto služby môže 
byť poradenský prístup Navigácia v povolaní. Tu kariérové poradenstvo stojí na pomedzí 
personálneho a psychologického poradenstva a koučingu. Je sprevádzaním klienta pri hľadaní 
nového povolania či profesijného smerovania. Poradenstvo je určené tak jednotlivcom, ako 
aj inštitúciám. Navigácia v povolaní sa orientuje na zážitkový koučovací prístup kombino-
vaný s aktivitami, ktoré pomáhajú človeku zorientovať sa vo svojich schopnostiach a zruč-
nostiach, osobnostných kvalitách. Postupy vychádzajú zo skúseností švajčiarskeho kariéro-
vého poradcu T. Dienera (bližšie o tomto type služieb kariérového poradenstva pozri na 
www.navigaciavpovolani.sk, alebo aj A. Jeleník, E. Uhríková (2010a), A. Jeleník, E. Uhrí-
ková (2010b). 

Na tomto mieste treba spomenúť aj služby agentúr podporovaného zamestnávania, ktoré čo-
raz významnejšie participujú na kariérovom vývine ľudí s rôznym druhom postihnutia, rehabili-
tačné strediská ako aj integračné centrá. Tieto inštitúcie vytvárajú podmienky na zamestná-
vanie ľudí so zdravotným postihnutím, ale realizujú aj mnohé činnosti z oblasti karérového 
poradenstva, a tak sa priamo podieľajú na kariérovom vývine ľudí s postihnutím.  

Osobitné prostredie pre kariérové poradenstvo môžu vytvárať aj zamestnávatelia. Prehľad, 
ktorý vypracovalo CEDEFOP – Európske stredisko pre rozvoj odbornej prípravy, naznaču-
je, že v organizáciách neexistujú zmapované procesy a vypracované postupy na profesijný 
rozvoj zamestnancov (Profesijný rozvoj v práci. Prehľad kariérového poradenstva pre pra-
cujúcich, 2010). Služby sú spravidla zamerané len na vybrané skupiny talentovaných ľudí, 
napríklad na čerstvých absolventov alebo manažérov. Predpokladá sa, že ostatným zamest-
nancom pomôžu a poradia ich priami nadriadení alebo sa to uskutoční neformálne. „Efektívne 
kariérové služby, poskytované zamestnávateľom pre svojich pracovníkov, sú tie, ktoré rea-
gujú tak na potreby firmy, ako aj na potreby jednotlivcov. Len ak obe strany rozumejú tomu, 
že služby slúžia im obom, môže byť ich účinok trvácny.“ (tamtiež, s. 9). 

Z prehľadu poskytovania služieb kariérového poradenstva v rôznych prostrediach (školstvo, 
rezort práce, neštátne subjekty) je zrejmé, že kariérové poradenstvo plní rôznorodé úlohy. 
S postupným rozvojom kariérového poradenstva u nás možno očakávať v budúcnosti väčší 
dopyt po tomto druhu služieb v jednotlivých prostrediach, ako aj nárast počtu subjektov, 
ktoré budú kariérové služby ponúkať.  
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1. 5. Kariérové poradenstvo a rôznorodosť cieľovej populácie 

Jednou z výziev pre dnešné kariérového poradenstvo je vyrovnanie sa s diverzitou populácie 
a diverzitou aktérov pracovného trhu. V našich podmienkach zatiaľ nie je obvyklé ucelene 
vnímať problematiku kariérového poradenstva vo vzťahu k rozmanitosti populácie. E. Farka-
šová (2005) však uvádza, že evidujeme niekoľko skupín (autorka sa zameriava na deti a mlá-
dež), ktoré sú ohrozené vylúčením z procesu primeraného získavania poznatkov a profitovania 
zo systému výchovného a kariérového poradenstva. U nás existujú iba sporadické aktivity 
v oblasti kariérového poradenstva pre „odlišné“ cieľové skupiny. J. Ihnacík a J. Špitka (2010) 
referujú o cykle workshopov zameraných na tvorivé riešenie praktických úloh poradenstva 
pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. V nich sa pokúsili špecifiko-
vať problematiku kariérového poradenstva u mentálne postihnutých žiakov a kariérové pora-
denstvo pre žiakov so špecifickými poruchami učenia. Uspokojivé je zatiaľ iba to, že karié-
rové poradenstvo aj u nás počíta s rôznorodosťou populácie a uvedomuje si potrebu svojho 
rozvoja. Dokumentuje to Š. Grajcár (2011), keď cieľové skupiny kariérového poradenstva 
(vnímané v kontexte celoživotného poradenstva) špecifikuje takto: 

• žiaci základných škôl,  

• študenti stredných škôl,  

• vysokoškoláci,  

• zamestnaní dospelí,  

• nezamestnaní,  

• ľudia so zdravotným postihnutím,  

• marginálne, rizikové skupiny na trhu práce, 

• ľudia v procese celoživotného vzdelávania, 

• starší ľudia.  
 

Základná otázka v kariérovom poradenstve vo vzťahu k diverzite populácie je, či modely 
kariérového vývinu a kariérového poradenstva a ich teoretická báza diverzitu populácie do-
statočne odrážajú a zahŕňajú ju do svojich teoretických rámcov ako faktor významne inter-
ferujúci do kariérového vývinu. Tradície zahrňovať diverzitu do kariérových teórií v karié-
rovom poradenstve nie sú silné. Zdá sa, že kariérové poradenstvo je rozpracované iba na 
obraz priemerného a najčastejšie sa vyskytujúceho človeka tradičnej rozvinutejšej civilizácie 
– človeka so stredoškolským, resp. vysokoškolským vzdelaním pochádzajúceho z majorit-
nej kultúry vyspelého štátu s vyspelou vzdelanostnou spoločnosťou, skôr muža ako ženu  
a rozhodne nie predstaviteľov rôznorodých menšín či človeka so zdravotným postihnutím 
alebo sociálnym znevýhodnením. K. Maree a kol. (2006) si uvedomujú neschopnosť tradič-
ných západných poradenských prístupov riešiť problémy marginalizovaných skupín. Príprava 
na používanie západných princípov kariérového poradenstva vedie k tomu, že profesionáli 
sú zle vybavení na vyrovnávanie sa s aspektmi diverzity, vrátane etiky a zodpovednosti, nieto 
ešte na transformovanie epistemologických úvah do praktických stratégií (K. Maree a kol., 
2006). Vysvetlenie, prečo si kariérové poradenstvo nevšíma kultúrne dimenzie, vidí J. Hart-
ung (2002) v tradičnom zameraní kariérového poradenstva na osobnostné premenné, akými 
sú napr. schopnosti, potreby a záujmy a v obchádzaní kontextových premenných (napr. kul-
túrnych dimenzií).  
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Vo vzťahu k existujúcim teóriám kariérového vývinu a rozmanitosti ľudskej populácie je 
prvoradou úlohou nastoliť a zodpovedať otázku o použiteľnosti súčasných teórií kariérového 
vývinu v rozmanitých subpopuláciách (založených na pohlaví, rase, kultúrnom pozadí, ale  
i sexuálnej orientácii alebo zdravotnom postihnutí). Mnohým, v širokom rozmere uplatne-
ným teóriám kariérového vývinu (napr. Super, Holland, Roe) sa vyčíta, že ich autori pri tvorbe 
východísk teórií kariérového vývinu vychádzali výlučne z vlastného prostredia, osobných 
záujmov a predstáv o svete a ignorovali mnohé významné obklopujúce podmienky kariéro-
vého vývinu (L. June a G. Pringle, in L. C. Rush, 2010). A tak sa kariérové poradenstvo 
dnes oveľa viac ako v minulosti musí vyrovnať s realitou diverzity populácie. Rôznorodosť 
populácie sa na jednej strane dynamicky mení a stávame sa omnoho citlivejšími na dôsledky, 
ktoré tieto zmeny pre spoločnosť prinášajú. Etnicita, rasová príslušnosť, rodovosť, kultúrna 
rôznorodosť, ale i zdravotné postihnutie sú faktory, ktoré dnes považujeme za potrebné reš-
pektovať aj v kariérovom poradenstve, ak má byť toto účinné pre širšiu populáciu. 

V kariérovom poradenstve sa diverzita populácie premieta do tém ako chápať a vytvárať 
podmienky na kariérový vývin žien (napr. W. B. Walsh a S. H. Osipow, 1994; S. D. Philips 
a S. D. Imhoff, 1997; N. Betz 2006); W. B. Walsh a M. J. Heppner, 2006), migrantov (O. 
Yakushko a kol., 2008), príslušníkov etnických menšín, ľudí s postihnutím (V. G. Zunker, 
2012), a dokonca aj lesbičiek a gayov.  

V. G. Zunker (2012) v príručke kariérového poradenstva zavádza pojem kariérové poraden-
stvo pre špeciálne populácie. Problematiku kariérového poradenstva špeciálnych populácií 
delí na problematiku: 

• multikultúrnych skupín, 
• genderových otázok a duálnej kariéry, 
• kariérového poradenstva pre gayov, lesbičky, bisexuálov a transsexuálov, 
• kariérového poradenstva pre jedincov s postihnutím, 
• ľudí v procese celoživotného vzdelávania, 
• starších ľudí.  
 

V súčasnosti už viacero autorov upozorňuje (napr. S. Beveridge a kol., 2002; R. J. Punch, 
2005 a ďalší), že tradičné kariérové teórie dlhodobo ignorovali populáciu ľudí s postihnutím  
a existujúce teórie kariérového vývinu sú kritizované pre ich otáznu aplikovateľnosť na ľudí  
s postihnutím. R. J. Punch (2005, s. 110) je presvedčený, že postihnutie ovplyvňuje kariéro-
vý vývin rôznym spôsobom a v rôznej miere, ale súčasne dodáva, že „žiadna z kariérových 
teórií nie je plne aplikovateľná alebo plne neaplikovateľná pre populáciu sluchovo postihnu-
tých“. To znamená, že nemožno počítať s vytvorením takej komplexnej teórie a následne  
s modelom poradenskej intervencie pre predstaviteľov rôznych subpopulácií, pretože karié-
rový vývin je proces príliš zložitý, príliš závislý od svojráznych interakcií osobnostných  
a environmentálnych faktorov, a tiež kontextovo determinovaný (S. Beveridge a kol., 2002). 
Na jednej strane to evokuje potrebu nachádzať spoločný teoretický rámec pre kariérové po-
radenstvo všeobecne platný pre širokú populáciu, a to i v prípade, keď má kariérové pora-
denstvo slúžiť osobám s významne odlišnými charakteristikami od bežnej populácie (napr. 
osoby so zdravotným postihnutím). Takéto východisko zastávajú E. S. Fabian a J. J. Liesner 
(2004, s. 551), keď uvádzajú, že „kariérový vývin jedincov s postihnutím sleduje rovnaké 
procesy a je ovplyvnený rovnakými faktormi ako jedincov bez zdravotného postihnutia, prí-
tomnosť postihnutia vystavuje jedinca jedinečným skúsenostiam, ktoré jeho kariérový vývin 
ovplyvňujú“.  

Rozmanitosť podmienok kariérového vývinu na druhej strane poukazuje na potrebu rozšíriť 
existujúce teórie kariérového vývinu o explicitné zastúpenie vonkajších, osobných a osobnost-
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ných podmienok a podmienok vývinu jedinca, ktoré vychádzajú zo špecifickej odlišnosti 
(zdravotné postihnutie, odlišné kultúry, sociálne znevýhodnenie a pod.). 

Ak chápeme kariérový vývin ako súčasť vývinu ako takého, bude potrebné preskúmať aj 
všeobecnejšie vývinové teórie a overiť ich použiteľnosť ako východiskových teórií pre karié-
rový vývin rôznych podskupín populácie, napr. aj ľudí so zdravotným postihnutím. Pre po-
chopenie vývinu kariéry predstaviteľov mnohých kultúr, marginalizovaných skupín a osôb 
so zdravotným postihnutím môžu byť základné tie všeobecné vývinové teórie, ktoré podčiar-
kujú význam prostredia, kultúry a individuálnych podmienok pre samotný vývin. D. Nabu-
zoka (2010) zahŕňa medzi teórie vysvetľujúce vzťahy medzi kultúrnymi faktormi a vývinom 
jedinca viacero teórií. Patrí sem ekologický model (Bronfenbrenner), model ekologickej 
niky (Super a Harkness), kultúrno-kontextuálny model (Cole), ekologicko-transakčný model 
(Sammeroff a Chandler). Žiadna z týchto teórií explicitne o kariérovom vývine však neho-
vorí a kariérový vývin explicitne nezhrňuje. Zdá sa, že tieto teórie sú pre teóriu kariérového 
poradenstva príliš „univerzálne“ a kariérovému vývinu jednotlivca možno podľa jednotli-
vých teórií porozumieť iba v kontexte celkového vývinu jedinca a jeho podmienok.  

Druhou cestou, ako dospieť k zmysluplnému výkladu kariérového vývinu jedincov zo špe-
cifických populácií, je využiť už existujúce teórie kariérového vývinu, ktoré sa opierajú 
o širšie vývinové teórie. Táto cesta je prebádanejšia, avšak nie jednoznačná. Na tomto mieste 
sa budeme opierať o prehľad teórií kariérového vývinu, tak ako ich podávajú W. Patton 
a M. McMahon (2006), a budeme si zo všetkých teórií kariérového vývinu všímať iba tie, 
ktoré aspoň čiastočne zahrňujú koncept postihnutia (disability). Hneď na úvod tohto prehľadu 
možno konštatovať, že žiadna z teórií kariérového vývinu, uvádzaná autormi, koncept a pro-
blematiku postihnutia signifikantne nezahrňuje, sú to iba teórie, ktoré priznávajú postihnutie 
a pripúšťajú jeho vplyv na kariérový vývin. Zo skupiny teórií zameraných na obsah (theories 
of content) je to kariérová teória Browna, ďalej teória Parsonsa, z teórií zameraných na ka-
riérové procesy teória Supera a Savickasa, z teórií orientovaných na obsah a procesy karié-
rového vývinu zas teórie Krumboltza, teória Lenta, Browna a Hacketa a teórie Roeovej 
a Vondracka. Z prehľadu kariérových teórií teória Savickasa ako jediná explicitne zdôraz-
ňuje v kariérovom vývine etnicitu ako intrapersonálny faktor.  

Pred kariérovými poradcami, ktorí majú poskytnúť služby nie iba klientom bežnej populá-
cie, sa vynára náročná úloha pretaviť kariérovú teóriu a metódy, o ktoré sa budú vo svojich 
postupoch pri práci s klientom opierať, do zmysluplného kontextu so zdravotným postihnu-
tím, odlišnou kultúrou či etnickým pôvodom. Túto úlohu nemusia vyriešiť kariéroví porad-
covia vždy rovnako, záležať bude aj na potrebách klienta, a teda na cieľoch, ktoré si kariérové 
poradenstvo v týchto podmienkach diverzity formuluje. Ako príklad na rozdielne uchopenie 
kariérového problému jednej a tej istej subpopulácie – migrantov a utečencov – rôznymi 
teoretickými rámcami kariérového poradenstva môžu slúžiť snahy A. A. G. Okocha (2007) 
a O. Yakushko a kol. (2008). A. A. G. Okocha (2007) v kariérovom poradenstve imigran-
tom a utečencom vychádza zo Superovej teórie. Autor sa v zdôvodnení výberu Superovej 
teórie opiera o skúsenosť, že väčšina členov cieľovej populácie je konfrontovaná s rôznymi 
otázkami profesijného rozvoja. Tieto otázky korešpondujú podľa autora s vývinovými fáza-
mi kariéry v teórii Supera – vytvorenie realistického sebahodnotenia a akceptovanie vlast-
ných obmedzení (rastová fáza), učenie sa o príležitostiach vo svete práce (exploračná fáza), 
získavanie schopností pohybovať sa vo zvolenom odbore (uskutočňovanie a udržovanie). 
Superova teória je konceptom menších cyklov a pre imigrantov a utečencov je vhodná aj 
preto, že zahrňuje do kariérových zmien aj kariérovú prispôsobivosť. Z tohto dôvodu je 
schopná identifikovať transferové kompetencie týchto jedincov, ktoré sú nevyhnutné, aby 
sa uľahčilo ich relatívne rýchle umiestnenie vo svete práce (A. A. G. Okocha, 2007). Naopak 
O. Yakushko a kol. (2008) sa v kariérovom poradenstve migrantov opierajú o sociálno-kog-
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nitívnu teóriu kariérového poradenstva a vníma kariérový vývin tejto skupiny v kontexte 
okolností presťahovania sa, stresorov migrácie, akulturačných vzorcov, útlaku v kariérovom 
raste a zamestnaní v živote prisťahovalcov a utečencov.  

Zdá sa, že rozhodujúce pre uplatnenie rôznych teórií kariérového poradenstva pre špecifické 
populácie je, že teoretické konštrukty sú interpretovateľné pre rozmanité populácie a logicky 
zdôvodňujú kariérový vývin či kariérové správanie predstaviteľov rôznych subpopulácií. 
Ak kariérové poradenstvo takto postupuje, malo by byť schopné poskytnúť aj výskumné 
dôkazy, že konštrukty, ktorými disponuje kariérová teória, sú validné aj v prostredí špecific-
kých populácií. Deje sa tak iba sporadicky. Ako uvádza D. Lepeňová (2011b), podčiarkujúc 
význam teórie D. E. Supera v interkultúrnom kontexte, Superovu teóriu a výsledky jeho 
projektov zameraných na výskum kariéry a poradenstva zapojili do mnohých projektov roz-
ličné krajiny s rozdielnym stupňom vývinu, čo umožnilo interkultúrne porovnanie kariéro-
vého vývinu. Jeho teória predpokladá tvorivú aplikáciu poznatkov na kariérové poradenstvo 
pre rozličné vekové skupiny v rozdielnych socio-kultúrnych podmienkach (D. Lepeňová, 
2011b). V poradenskej psychológii na Slovensku uplatňoval Superovu teóriu profesionálne-
ho vývinu predovšetkým predstaviteľ biodromálnej psychológie J. Koščo (1980, 1987). Dnes 
S. Hovozdík (2011) poznamenáva, že biodromálna psychológia bola celých dvadsať rokov 
vhodným teoretickým rámcom pre vývoj chápaný ako biodromálny proces, no množstvo 
parciálnych poznatkov, súčasná roztrieštenosť poradenstva, tendencie k vzájomnej margi-
nalizácii jednotlivých poradenských špecialistov, poradenstvo mimo systému, a množstvo 
parciálnych zistení (poznatkov) s ich takmer žiadnym využitím viedlo k zanedbaniu teórie, 
ktorá by si ich pamätala a pracovala s nimi. Z uvedeného možno dedukovať záver, že bio-
dormálna psychológia mohla byť teóriou, uplatnenou explicitne i v rozvíjajúcom sa kariéro-
vom poradenstve menšinových, resp. margionalizovaných populácií.  

Postihnutie, odlišné kultúrne zázemie či príslušnosť k jazykovej menšine možno v kariéro-
vom vývine spájať s pojmom bariéra (jazyková, kultúrna, postojová a pod.). Š. Vašek a kol. 
(1993) v profesionálnej orientácii jedincov s postihnutím uprednostňujú pojem „možnosti“, 
ktoré vzťahuje nielen na jedinca s postihnutím, ale aj na spoločnosť. Niet pochýb o tom, že 
zdravotné postihnutie významne zasahuje do uplatnenia sa ľudí so zdravotným postihnutím 
v jednotlivých kariérových oblastiach a profesiách. Ako uvádzajú E. S. Fabian a J. J. Liesner 
(2004), viacero štúdií poukazuje aj na rozdielnu mieru zamestnanosti osôb so zdravotným 
postihnutím – najvyššiu dosahujú jedinci s poruchami učenia, najnižšiu osoby s veľmi ťaž-
kým alebo viacnásobným postihnutím, ako napr. osoby s mentálnou retardáciou (u nás brz-
diace faktory profesijnej orientácie a voľby povolania u žiakov s mentálnym postihnutím si 
všímajú napr. I. Jakabčic a G. Chudá (2007). 

Na kariérový vývin nedoslýchavých adolescentov cez prizmu kariérových bariér nazerali R. 
Punch, P. A. Creed a M. B. Hyde (2006). Kariérové bariéry považujú za dôležitý faktor 
v kariérovom vývine jedincov so sluchovým postihnutím. Aby lepšie pochopili kariérový 
vývin jedincov s poruchou sluchu, pokúsili sa, opierajúc sa o vyjadrenia ďalších autorov, 
nájsť význam bariér, ťažkostí a faktorov prostredia v rôznych teóriách kariérového vývinu: 

• rozmanité faktory ako ekonomické ťažkosti, nedostatok opory v rodine, edukačné obme-
dzenia, vzdelávacie limity môžu obmedziť profesijné ciele a vytvárať prekážky pre voľbu 
povolania a rozvoj (Lent, Brown, Hackett), 

• kariérové bariéry ako udalosti alebo podmienky v rovine jednotlivca alebo prostredia sťa-
žujú progres v rozvoji kariéry (Swanson, Woitke), 

• sociálno-kognitívna teória kariérového vývinu vysvetľuje, že osobné a čiastočne aj envi-
ronmentálne bariéry môžu ovplyvňovať vzťah medzi záujmami a kariérovými cieľmi 
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a kariérovým správaním, a môžu viesť ku kompromisu v kariérových cieľoch (Lent, Brown, 
Hackett), 

• je menej pravdepodobné, že ľudia budú pretavovať svoje záujmy do kariérových cieľov, 
ak vnímajú, že ich úsilie je ohrozené nepriaznivými faktormi prostredia, napr. neprekona-
teľnými prekážkami alebo nedostatočným podporným systémom (Lent, Brown, Hackett),  

• vnímanie bariér má vplyv na kritické rozhodnutie v procese kariérového rozhodovania 
(Luzzi, Hutcheson) a môže spôsobovať úzkosti a nesmelý prístup (McWhirter), 

• kompromis je vzdanie sa preferovaných kariérových alternatív v prospech menej atraktív-
nych, ale dostupnejších (Gottfredson). 

 

Za systémový a prínosný, pre porozumenie profesionálnemu vývinu a voľbe povolania vo 
fáze predprofesijnej prípravy a prípravy na povolanie, môžeme považovať aj model profe-
sionálnej orientácie, ktorý uvádza v prostredí špeciálnej pedagogiky Š. Vašek (2003). Tento 
model zahrňuje širokú paletu prostredí (jedinca, sociálne prostredie, inštitúciu), požiadavky 
na výkon profesie, hodnotenie (sebahodnotenie), ako aj rozhodovací proces, vo vzájomných 
väzbách (obr. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obr. 2  Model profesionálnej orientácie (Š. Vašek, 2003, s. 60) 
 
Proces profesionálnej orientácie je tu chápaný ako zložitý, multifaktoriálne podmienený. 
Každá inštitúcia (profesia) si kladie podľa Š. Vašeka (2003, s. 61) „... celý rad požiadaviek. 
Na ich splnenie musí mať jedinec určité predpoklady – dispozície. Tieto potom inštitúcia 
hodnotí v rámci poznávacích (rozpoznávacích – diagnostických) aktivít, kým jedinec svoje 
predpoklady dáva do vzťahu k požiadavkám v rámci sebahodnotenia. Výsledky hodnotenia 
i sebahodnotenia potom výrazne ovplyvňujú rozhodovací proces, ktorého výsledkom je voľba 
povolania.“ Poznať proces profesijnej orientácie a voľby povolania vo fáze predprofesionál-
nej prípravy a prípravy na profesiu je iste doležité, no v našich podmienkach sa profesijná 
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orientácia a voľba povolania dlhodobo favorizovala a nemala v prostredí ľudí s postihnutím 
pokračovanie v ďalších formách poradenskej činnosti. I. Jakabčic a G. Chudá (2009, s. 33) 
konštatujú, že „celá kariérová poradenská činnosť (psychologická, špeciálno-pedagogická, 
sociálna) realizovaná vo fáze predprofesijnej prípravy na profesiu a po jej skončení (uplat-
nenie sa na trhu práce) nemá systémovú povahu a realizuje sa bez nutného vzájomného pre-
pojenia“.  

Zdá sa, že jedným z najvážnejších problémov kariérového poradenstva marginalizovaných 
skupín nie je iba hľadanie teoretických východísk (opierať sa o vhodnú teóriu), ale teoretic-
ké zázemie pre kariérové poradenstvo skĺbiť s praxou do uceleného, zmysluplného funkč-
ného systému, zasahujúceho človeka v biodromálnej perspektíve.  

 



 30 

2. KONCEPTY A MODELY POSTIHNUTIA  
 AKO VÝCHODISKÁ  
 PRE KARIÉROVÉ PORADENSTVO NEPOČUJÚCICH 

2.1. Klinický a sociálny model zdravotného postihnutia  

Pojmy a kategórie používané v problematike vzťahujúcej sa k jedincom so zdravotným po-
stihnutím sú v laickej verejnosti, ako aj odborníkmi interpretované rôzne a nejednoznačne. 
Ľudí označujeme za postihnutých, inokedy s postihnutím, ľudí s poruchou alebo aj hendike-
povaných. Pojmy ako postihnutie, poškodenie, porucha, hendikep sú dokonca často použí-
vané ako synonymá a ich významy sa často nediferencujú. Nejednotnosť ich používania, 
bez vymedzenia východiskovej platformy či konceptu, vedie ku konfúzii predstáv laikov, 
ale i odborníkov o ich význame a k nesystémovému používaniu týchto pojmov (termínov) 
v odbornom diskurze. V anglosaskom prostredí kľúčovým pojmom problematiky ľudí s po-
stihnutím je pojem disability a problematika týchto osôb je zastrešovaná pojmom disability 
studies. To platí aj pre oblasť psychológie, kde je všeobecne zaužívaný pojem disability 
psychology, resp. psychology of disability.  

V našich podmienkach sú známe snahy o jednotnejšie vymedzenie pojmov vzťahujúcich sa 
k problematike ľudí s postihnutím (L. Požár, M. Andreánsky, I. Jakabčic, 2007; L. Požár, 
M. Andreánsky, 1992; Požár, 2008) od 90. rokov 20. storočia. Psychologické charakteristiky 
a osobitosti jednotlivcov s rozličným druhom postihnutia sú predmetom etablovanej psycho-
logickej disciplíny – patopsychológie, resp. psychológie ľudí s (zdravotným) postihnutím 
(Požár, Andreánsky, Jakabčic, 2007). Psychológiu ľudí s postihnutím (patopsychológiu) 
chápu autori (tamtiež, s. 649) ako „psychologickú disciplínu, ktorá sa zameriava na skúma-
nie zákonitostí špecifického priebehu psychických procesov, stavov a vlastností, celkovej 
štrukturácie osobnosti postihnutých a zákonitostí psychickej regulácie ich správania“. Ako 
uvádza L. Požár (2007a), osobitosti, ktoré sa môžu u človeka vyskytovať pri akomkoľvek 
druhu postihnutia (nešpecifické) tvoria náplň všeobecnej časti tejto disciplíny, špecifické 
osobitosti sú obsiahnuté v jednotlivých odvetviach psychológie postihnutých – psychológie 
zrakovo postihnutých, psychológie sluchovo postihnutých, psychológie ľudí s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, psychológia ľudí s telesným postihnutím, psychológia ľudí  
s mentálnym postihnutím a psychológie ľudí so sluchovým postihnutím, resp. aj psycholó-
gie ľudí s viacnásobným postihnutím. S výnimkou problematiky slepohluchých jedincov 
(E. Pauková, L. Požár, 2003; Požár, 2007a), psychológia postihnutých zatiaľ nedisponuje 
dostatočným repertoárom poznatkov o ľuďoch s viacnásobným postihnutím. V našich domá-
cich podmienkach nie je obvyklé spájať psychológiu postihnutých s problematikou emocio-
nálne a sociálne narušených a taktiež s problematikou porúch učenia. Zjednocujúcim elemen-
tom cieľovej skupiny psychológie ľudí s postihnutím sa tak stáva prítomnosť zdravotného 
postihnutia. Za človeka s postihnutím považuje L. Požár (2007a, s. 20) človeka, „u ktorého 
existuje zjavný nedostatok či deficit orgánu alebo jeho funkcie, ktorý modifikuje procesy 
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poznávania, nadobúdania sociálnych spôsobilostí a ich uplatňovania a u ktorého sa súčasne 
vyskytujú špecifické osobitosti v genéze, štruktúre a dynamike osobnosti“. Problematika 
psychológie ľudí s postihnutím v kontexte východísk L. Požára, jej všeobecné aspekty, ako 
aj špecifiká jednotlivých postihnutí, je spracovávaná aj ďalšími autormi, ako I. Jakabšicom, 
M. Andreánskym, V. Andreánskou, M. Gromom (pozri napr. kapitolu Patopsychológia  
v publikácii A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol., 2007).  

Kategórie, pojmy používané v patopsychológii (psychológii ľudí s postihnutím) a ich význa-
my sú historicky viac späté s domácou psychológiou a špeciálnou pedagogikou. Snahy o me-
dzinárodnú unifikáciu pojmov z problematiky ľudí s postihnutím, ako sú aktivity najmä WHO, 
možno považovať u nás v psychologickej literatúre za ešte nie plnohodnotne reflektované. 
Dokumenty WHO, ako Medzinárodná klasifikácia porúch, dizability a hendikepov z roku 
1980 a Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia z roku 2001, pred-
stavujú významný posun v terminologickom vymedzení pojmov a môžu tak byť dobrou 
základňou pre modernú psychológiu ľudí s postihnutím. 

Človek s postihnutím bol v histórii ľudstva vnímaný úzko s prevládajúcim modelom zdravia  
a postihnutia, ktorý si spoločnosť vytvorila a osvojila. Ak obmedzíme pohľad na modely 
zdravia a postihnutia na 20. storočie a súčasnosť, možno hovoriť o viacerých modeloch. Na 
jednej strane spektra týchto modelov stoja tie, ktoré si vystačia výlučne s medicínskym vy-
medzením zdravia a postihnutia, na druhej strane stoja modely, ktoré chápu zdravie a postih-
nutie ako sociálny konštrukt.  

Medicínske vnímanie postihnutia umiestňuje problematiku postihnutia do klinického pro-
stredia. Iba v ňom sa má odohrávať to, čo nakoniec povedie k odstráneniu poruchy (postih-
nutia), eliminácii jej prejavov a vplyvov či k obnoveniu stratených funkcií, napr. liečbou, 
rehabilitáciou a pod. Medicínsky model hovorí, že človek je postihnutý, ak jeho poškodenia 
majú vplyv na jeho aktivity, ale tento model neberie do úvahy mnohé sociálne faktory, ktoré 
môžu mať vplyv na bežné a každodenné aktivity (The disability discrimination act, 1996). 
Medicínsky model produkuje hodnotové súdy o činnostiach, stave osoby s poškodením, na-
príklad tým, keď hovorí, že „normálne“ je počuť, hovoriť a vidieť. Používanie posunkovej 
reči a Braillovho písma považuje skôr za niečo abnormálne. Medicínsky model (tamtiež) 
umožňuje falošne rozlišovať medzi tým, za čo nesie a nenesie štát, finančné a priemyselné 
organizácie zodpovednosť. Napríklad tieto organizácie budú zodpovedné za jednotlivé archi-
tektonické bariéry a budú sa ich snažiť odstraňovať, no zároveň budú nepružné v oblasti di-
zajnovania práce a podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím a nebudú chcieť niesť 
zodpovednosť za systematické vylúčenie zdravotne postihnutých osôb z hlavného vzdelá-
vacieho prúdu.  

V klinickom modeli sa chápe zdravotné postihnutie ako deficit. Deficitný model zdravotné-
ho postihnutia vypovedá o tom, že osoba s postihnutím vykazuje nedostatok – deficit, ktorý 
treba korigovať. Osoba so zdravotným postihnutím je nútená pokúsiť sa prekonať svoje 
postihnutie rôznymi spôsobmi tak, aby sa začlenila do bežnej populácie. Táto osoba bude 
pociťovať nižšiu hodnotu seba pre jej postihnutie. To môže mať devastujúci účinok na schop-
nosť osobného rastu (P. S. Coleridge, 2000). D. Pfeiffer uvádza tri variácie realizovania 
modelu deficitov v prístupe k ľuďom s postihnutím: medicínsky model (klinické prostredie), 
rehabilitačný model (najmä vo vzťahu k zamestnávaniu) a špeciálnopedagogický model 
(vzdelávanie). Každý z týchto modelov špecifikuje deficit (zdravotné podmienky, podmien-
ky zamestnávania, podmienky učenia), ktorý musí byť korigovaný, aby sa osoba s postihnu-
tím stala „normálnou“. Samozrejme, mnoho z týchto podmienok nie je možné korigovať, 
a tak osoby so zdravotným postihnutím nikdy nebudú môcť byť vnímané ako normálne 
(tamtiež). 
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Na druhej strane spektra, ako sme už uviedli, stoja koncepty, ktoré chápu a interpretujú po-
stihnutie v sociálnom kontexte. Ako uvádza A. Lawson (2006), v sociálnom modeli postih-
nutia je zdôraznený význam sociálnych faktorov. Pojem „zdravotné postihnutie“ sa v sociál-
nom modeli spája s vylúčením človeka s postihnutím v dôsledku spoločenských bariér. P. 
Thomas, L. Gradwell a N. Markham (1997) v zmysle sociálneho modelu postihnutia definujú 
postihnutie (disability) ako nevýhodu alebo obmedzenie aktivity spôsobené spoločnosťou, 
ktorá len málo alebo vôbec neberie do úvahy ľudí s postihnutiami a poruchami, a tým ich 
vyčleňuje z prúdu bežných aktivít, diskriminuje ich a dokonca sociálne utláča. Poškodenie, 
resp. porucha, ako také nespôsobuje ani nezdôvodňuje postihnutie, hoci iba ľudia s poruchou 
môžu byť subjektom postihnutia. Títo ľudia môžu zažívať aj ďalšie formy útlaku súčasne. 
Jedno z vysvetlení negatívneho ponímania ľudí s postihnutím ponúka J. Morris (in T. Shake-
speare, 1997): „Naše postihnutia ľudí desia. Nechcú myslieť na to, čo by sa aj s nimi mohlo 
stať. Tak nás oddelili od spoločnej ľudskosti, považujú nás za niečo zásadne odlišné a cudzie. 
Stavajúc bariéry medzi nami a osobami bez zdravotného postihnutia, ďalej skrývajú svoj 
strach a nepríjemné pocity tak, že sme sa stali predmetom súcitu, uspokojujúc sa láskavos-
ťou a štedrosťou.“ Podľa M. W. Murugami (2009) v spoločnosti dominuje zameriavanie 
pozornosti u ľudí s postihnutím na ich poruchy a telesné a duševné nedostatky. Pohľad sa 
často sústreďuje na charakteristiky osoby s postihnutím, ktoré iba zvýrazňujú ich nedosta-
točnosť alebo nedostatok, poruchu či poškodenie. Toto zameranie vytvára prekážky v rovnej 
participácii, pretože fyzická osoba, ktorá vytvára obraz, že jej chýbajú niektoré kapacity, 
nemusí byť schopná dosiahnuť v takomto prostredí autonómiu. Spoločnosť často neberie do 
úvahy, že zdravotné postihnutie môže byť súčasťou ľudstva. Namiesto toho vníma dôsledky 
postihnutia ako prekážky. To je výsledkom vzájomného pôsobenia osôb so zdravotným po-
stihnutím a spoločnosti. Spoločnosť si skôr praje, aby sa osoby so zdravotným postihnutím 
zaraďovali do spoločenských štruktúr, než by sa mali spoločenské štruktúry prispôsobiť 
potrebám osôb so zdravotným postihnutím. To môže byť uľahčené právnymi predpismi, 
ktoré berú do úvahy existenciu postihnutí, ako aj podporou nových postojov k postihnutiam 
vo všetkých oblastiach spoločnosti (M. W. Murugami, 2009). Hendikep, ktorý zažívajú 
osoby so zdravotným postihnutím, nemusia nutne vnímať ako niečo, čo pochádza z biolo-
gickej podmienenosti, ale skôr ako sociálne, kultúrne, ekonomicky a politicky postavené 
prekážky. Postihnutie môže byť ekvivalentom spoločenského útlaku, v ktorom politika 
vlády, štátne úrady a inštitúcie (vrátane vzdelávacích systémov) sú kľúčovými faktormi pri 
vytváraní štruktúr, ktoré utláčajú ľudí so zdravotným postihnutím.  

Existuje však aj kritika sociálneho modelu postihnutia. G. Dewsbury a kol. (2004), ho v pod-
state považujú za anti-sociálny. Považujú sociálny model za radikálny (v zmysle hyperboli-
zácie problému), zamieňajúci si skutočné významy za idey sociálneho konštruktivizmu 
(postihnutie je tak vnímané iba ako sociálny konštrukt) a chybne vychádzajúci z predpokla-
du, že iba ľudia s postihnutím skutočne rozumejú postihnutiu a môžu ho skúmať a interpre-
tovať. Sami autori uprednostňujú skôr tzv. etnometodologickú perspektívu skúmania ľudí  
s postihnutím, kde skúsenosť (postihnutie) je skôr vnímané ako lokálny a situačný fenomén. 

O integráciu protikladných, resp. dialektických modelov postihnutia – klinického a sociál-
neho (spoločenského) modelu, sa pokúša už spomenutý významný dokument Medzinárod-
ná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia, vydaný WHO v roku 2001, ktorý 
prezentuje bio-psycho-sociálny model zdravotného postihnutia. Dokument treba vnímať 
v kontexte meniacich sa pohľadov na problematiku zdravia, postihnutia, kvality života, 
sociálnej politiky a politiky vyrovnávania príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia (MKF) predstavuje už 
odlišné chápanie a hodnotenie stavu osoby s postihnutím, na rozdiel od predchádzajúcej 
klasifikácie z roku 1980 si viac všíma význam prostredia, ale aj participáciu jedinca, jeho 
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potenciál, ako faktory podmieňujúce fungovanie takéhoto človeka. Ako uvádza MKF (2003, 
s. 17), „zdravotné postihnutie nie je atribútom jednotlivca, ale skôr komplexnou paletou 
podmienok, z ktorých mnohé sú vytvárané spoločenským prostredím“. Riešenie problému 
vyžaduje spoločenskú aktivitu a je kolektívnou zodpovednosťou spoločnosti v celej jej šírke, 
aby uskutočňovala modifikácie prostredia, ktoré sú potrebné na to, aby sa ľuďom so zdra-
votným postihnutím umožnila plná účasť vo všetkých oblastiach spoločenského života. Prob-
lém postihnutia sa tak stáva problémom postojového a ideového rázu a vyžaduje spoločen-
skú zmenu, ktorá sa na politickej úrovni stáva otázkou ľudských práv.  

Problematika ľudí s postihnutím v spoločnosti je spájaná často aj s občianskymi právami. 
V spoločnosti, najmä po vstupe Slovenska do Európskej únie, sa menia podmienky pre chá-
panie ľudí so zdravotným postihnutím aj na základe právneho prístupu, deklarovaním práv 
a ich zdôrazňovaním v širokej verejnosti. Tento prístup sa označuje ako tzv. rights-based 
approach to disability (pozri napr. A. Lawson, 2006; A Human Rights-Based Approach to 
Disability, 2007). Ako uvádza A. Lawson (2006), význam sociálnych faktorov vo vylúčení 
ľudí s postihnutím je zdôraznený v sociálnom modeli zdravotného postihnutia, ktorý si vyhra-
dzuje pojem „zdravotné postihnutie“ špeciálne pre vylúčenie v dôsledku spoločenských 
bariér. Z tohto pohľadu potom nápravu, ktorá eliminuje prekážky, by mali riešiť zákony  
a politiky mimo individuálnych snáh jednotlivca. Všeobecnejšie vyjadruje podstatu prístupu 
založenom na práve myšlienka, že základom ľudského práva je zásada, že všetci ľudia sú si 
rovní v dôstojnosti a právach a že majú na ne nárok bez rozdielu akéhokoľvek druhu. Z tohto 
dôvodu osoby so zdravotným postihnutím sú držiteľmi práv v priebehu ich života rovnako 
ako každý iný člen spoločnosti. Obmedzenia osôb so zdravotným postihnutím v sociálnom 
a fyzickom prostredí sú považované za porušenie základných ľudských práv. Prístup zalo-
žený na ľudských právach uznáva, že ak je niečo nevyhnutné pre dôstojný život človeka, 
potom je to právo a zodpovednosť vlády za jeho dodržiavanie (A Human Rights-Based 
Approach to Disability, 2007). 
 

V prehľade rôznorodých prístupov sa zmienime aj o koncepte postihnutia, ktorý zvýrazňuje 
kultúrny rámec osoby s postihnutím. P. S. Coleridge (2000) argumentuje, že napriek všeo-
becným pochybnostiam spájať koncept postihnutia s kultúrou, aj samotní ľudia s postihnu-
tím žijú v kultúre a ani túto kultúru nemožno interpretovať uniformne. S. Peters (2000) pri-
púšťa tri rôzne pohľady na kultúru v kontexte postihnutia: pohľad historický/jazykový, 
sociálny/politický a osobno/estetický. Autor, samozrejme, nemyslí pod kultúrou to, čo je 
príznačné napr. iba pre nepočujúcich (jazyk, komunita nepočujúcich ako rýdzo kultúrny 
fenomén). Navrhuje synkretizujúci pohľad na postihnutie cez koncept kultúry a tvrdí, že 
skúsenosť s postihnutím je fenomén prechádzajúci naprieč kultúrami. Skúmať interkultúrne 
rozdiely vo vnímaní postihnutia a jeho dôsledkov nabádajú aj D. Kasnitz a kol. (2001). O kul-
túrnych aspektoch postihnutia sa zmieňuje aj dokument Štandardné pravidlá pre vyrovnáva-
nie príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím (1993).  
 

Rôzne modely postihnutia, ktoré sa načrtli v tejto kapitole, môžu byť chápané na jednej strane 
ako protichodné, na druhej strane aj ako komplementárne. V niektorých prostrediach môžu 
zohrávať centrálnu úlohu, v iných oblastiach života okrajovú. Rozhodne nemožno vyvodiť 
záver, že človek s postihnutím sa stretne výlučne s prostredím, ktoré vychádza iba z jedného 
modelu postihnutia. Realita je skôr taká, že aj kontextové a situačné faktory určujú prevlá-
dajúcu paradigmu postihnutia, ktorú môžu ľudia s postihnutím zažívať, uvedomovať si ju, 
ale nie vždy sa jej účinkom, ak sú nepriaznivé, vyhnúť. V tabuľke 4 sme sa pokúsili vyme-
dziť základné atribúty jednotlivých modelov postihnutia. Keďže považujeme situačné a kon-
textové charakteristiky prostredia, v ktorom sa jedinec pohybuje, za dôležité, vytvorili sme 
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predstavu modelu postihnutia – situačno-kontextového, kde postihnutie môže byť chápané 
rôzne, vo vzťahu k aktuálnemu prostrediu (klinické, edukačné, širšie sociálne).  

 
Tabuľka 4  Modely postihnutia 

 

Model Charakteristika Intervencia 

Klinický model 
Postihnutie je podmienené 
chorobou, poruchou, 
odchýlkou zdravia. 

Liečenie poruchy, jej 
odstránenie, kompenzácia, 
segregovaná edukácia. 

Sociálny model 
Postihnutie ako sociálny 
konštrukt. 

Konštruovanie prostredia bez 
sociálnych, psychologických, 
ekonomických bariér. 

Bio-psycho-sociálny model 

Súvislý pohľad z rôznych 
perspektív zdravia, z pohľa-
du biologického, individuá-
lneho a sociálneho. 

Posilňovanie funkčnej 
spôsobilosti medicínskou, 
rehabilitačnou, psychologic-
kou a sociálnou intervenciou. 

Kultúrny model 
Existencia kultúry postihnu-
tých, vyžadovanie prístupu 
k postihnutým ako k minorite. 

Sebadeterminácia. 

Situačno-kontextový 
model 

Postihnutie je interpretované 
na základe viacerých mode-
lov v špecifickom kontexte 
a priestore. Odráža viac rea-
litu, každodennú prax, nie 
explicitne vyjadrenú filozo-
fiu prístupu. Je mozaikou 
rôznych prístupov. 

Podľa prevládajúcich potrieb 
jedinca, prostredia, postojov 
okolia, miery funkčnej 
schopnosti a kompetencií, 
predstáv spoločnosti. 

 
Predstavu, že jednotlivé modely sa uplatňovali kontinuitne a vzájomne sa prekonávali novou 
paradigmou, môžeme považovať za mylnú, i keď bezpochyby existuje časová následnosť 
jednotlivých prístupov a modelov zdravotného postihnutia a ich uplatnenia v reálnom živote, 
resp. v širšom kontexte interpretácie choroby a zdravia. V skutočnosti súčasný prístup k po-
stihnutiu (postihnutým) je skôr difúzny, resp. závislý od príslušnosti jeho aktérov (politici, 
štát, legislatíva, prostredie, ľudia s postihnutím a pod.). V tomto širokom poli oblastí života, 
profesií, variability populácie, v ktorej sa človek s postihnutím nachádza, ale aj variability 
poškodení zdravia a rozmanitosti charakteru činností počas dňa, je možné a vysoko pravde-
podobné stretnúť sa s prostredím, ktoré „preferuje“ jeden z modelov postihnutia, napr. kli-
nický, sociálny model postihnutia alebo bio-psycho-sociálny. Je dôležité si uvedomiť, že 
osoby s postihnutím sú konfrontované s osobami, ktoré si neuvedomujú svoje východiskové 
pozície – realizujú ich implicitne. Na druhej strane môžu byť osoby s postihnutím denne vy-
stavené situáciám, v ktorých dominuje úplne rozdielny prístup (u lekára, aktivistu občianskeho 
združenia, ktorý háji občianske práva a povzbudzuje aj ľudí s postihnutím k sebadeterminá-
cii). Túto konfúziu prístupov možno na jednej strane považovať za prirodzenú (historické 
zmeny paradigmy si vyžadujú čas, v jednom období pôsobia viaceré paradigmy súčasne, sú 
procesom), na druhej strane môžu brániť presadeniu ďalšej paradigmy a môžu viesť k nejas-
nej identite človeka s postihnutím (ako osoby so zdravotným postihnutím, predstaviteľa kultúr-
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nej menšiny, utláčanej menšiny). Ľudia so zdravotným postihnutím v niektorých situáciách 
musia dokonca strpieť neželané prostredie a úkony, ktoré sa od nich vyžadujú, aby naplnili 
predstavy väčšinovej spoločnosti. Príkladom môžu byť pravidelné audiologické vyšetrenia, 
ktorým sa musí podrobiť aj nepočujúca osoba hlásiaca sa ku komunite Nepočujúcich, aby 
mohla byť verejnou správou naďalej považovaná za občana so zdravotným postihnutím 
 (s ktorej identitou sa nemusí vôbec stotožniť).  

2.2. Sociálne reprezentácie postihnutia 

Pojmy a kategórie vzťahujúce sa k postihnutiu a modely postihnutia, o ktoré sme sa opierali 
v predchádzajúcich kapitolách, úzko súvisia s presvedčeniami o význame pojmov postihnu-
tie, človek s postihnutím, následne s postojmi a správaním sa tých, ktorí sa, či už ako odborní-
ci alebo bežní ľudia, kontaktujú, resp. sú rôznym spôsobom konfrontovaní s ľuďmi s postih-
nutím. V poli týchto presvedčení a najmä v ich analýze, významnú úlohu zohráva teória 
sociálnej reprezentácie. Autor teórie sociálnej reprezentácie S. Moscovici (pozri bližšie napr. 
J. Plichtová, 2002) presúva primárny záujem psychológie z umelo individualizovaného ľud-
ského organizmu, ktorý bol v psychológii chápaný ako abstraktná, nehistorická a nekultúr-
na bytosť, na fenomény sociálnej povahy a myslenia v spoločenskom kontexte. P. Novák 
(2009) charakterizuje sociálne reprezentácie ako myšlienky v pohybe, dynamické a otvore-
né fenomény. Sú „súborom organizovaných a štruktúrovaných poznatkov na úrovni základ-
ného spoločenského systému. Činia pre nás realitu zrozumiteľnou, bezpečnou a dávajú nám 
možnosť ľahšie sa v nej orientovať a zdieľať s ostatnými“ (s. 23). V štruktúre sociálnych 
reprezentácií možno rozoznávať centrálne a okrajové časti. Podľa J. Plichtovej (2002) sú 
základom centrálneho jadra kolektívne zdieľané sociálne reprezentácie a periférny systém 
je citlivejší a závislejší od kontextu. Funkciou periférneho systému je tiež regulácia a adap-
tácia centrálneho systému voči charakteristikám konkrétnej situácie, s ktorou je skupina 
konfrontovaná.  

T. Shakespeare (1997) uvádza, že zdravotné postihnutie je reprezentované implicitne v kul-
túre, jazyku a socializácii. S. Federici a F. Meloni (2009) na základe výskumu vytvárania 
obrazu postihnutia konštatujú, že obraz postihnutia u ľudí je uvedomovaný (vychádzajúci  
z existujúcich modelov postihnutia a „prechodov“ medzi nimi), ako aj neuvedomovaný  
(v ktorom pretrváva stereotypné vnímanie postihnutia na pozadí bipolárnej dimenzie – po-
stihnutý/nie postihnutý a dobrý/zlý). 

Význam pre reprezentáciu postihnutia predstavujú aj médiá. Obraz vytvorený masmédiami, 
ak obsahuje negatívne a skreslené informácie o stereotypoch osôb s postihnutím, môže pod-
poriť stigmatizáciu a diskrimináciu postihnutých a vyvolať akcie zamerané voči tejto skupi-
ne. Súhrnnejší prehľad výskumov a ich zistení o obraze postihnutia v médiách podáva napr. 
K. Ljuslinder a kol. (2009). Zaujímavé sú pokusy identifikovať obraz človeka s postihnutím 
v umeleckých, najčastejšie literárnych a filmových dielach, ako to urobili autori M. F. Carlin, 
J. L. Laughlin a R. D. Saniga (1991), M. T. Hayes, R. S. Black (2003) a mnohí ďalší.  

J. Ruškus a M. Daugela (2003) v litovských tlačených médiách identifikovali ambivalenciu 
a mnohorozmernosť sociálnej reprezentácie telesného postihnutia: Na jednej strane je v nich 
telesne postihnutý človek predstavovaný ako subjekt, ktorý reorganizuje svoje vlastné pro-
striedky, odolnosť a schopnosť vyrovnať sa so situáciami spojenými so zdravotným po-
stihnutím, ale aj ako objekt spoločnosti, ktorá mu z klinického pohľadu poskytuje pomoc  
a „opravuje“ jeho zdravotné postihnutie a stigmatizáciu. Sociálne reprezentácie postihnutia 
skúmal v našich podmienkach R. Masaryk (2010) a obšírnejšiu informáciu o sérii výskum-
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ných aktivít mapujúcich, ako sú postihnutia, resp. osoby s postihnutím, sociálne reprezento-
vané, podali M. Groma a kol. (2012). Analýza výpovedí dospelých osôb získaných prostred-
níctvom fókusových skupín ukázala, že participanti z bežnej populácie situovali postihnutie 
do pozície niečoho, čo človeka vylučuje z rôznych aktivít. Postihnutie tak „zužuje možnosti“. 
Takéto vylúčenie pomáhajú kompenzovať rôzne pomôcky. Druhým momentom vnímania 
postihnutia je otázka relatívnosti. Kým niektorí ľudia sa dokážu s postihnutím vyrovnať ľahko, 
pre iného môže tá istá miera postihnutia predstavovať len ťažko prekonateľnú prekážku (R. 
Masaryk, 2010). Zdá sa teda, že bežná populácia si uvedomuje významnosť aktivity a parti-
cipácie človeka s postihnutím na „prekonávaní“ postihnutia. Napriek tomu bežná populácia 
zotrváva na vnímaní limitovaných možností, napr. dosiahnuť úspech. Ako ukázali výsledky 
výskumu M. Kulfanovej (2010), pojem „človek s postihnutím“ mal v sémantickom priesto-
re adolescentov z intaktnej populácie najvzdialenejšiu pozíciu od pojmov „úspešný človek“, 
„úspech“, „múdrosť“. Podobne u učiteľov boli v sémantickom poli pojmy „človek s postih-
nutím“ na jednej strane a „úspech“, „múdrosť“ a „úspešný človek“ na strane druhej výrazne 
vzdialené (D. Bartošová, 2011). 

Viacerí autori poukazujú na pozitívny vzťah osobnej skúsenosti a reprezentácie postihnutia 
(u nás napr. I. Učeň, 1998; K. Repková, 1999; K. Kollárik a E. Marušincová, 2001) Pojem 
zdravotné postihnutie vo vzťahu k životnej skúsenosti ľudí prostredníctvom asociácií skú-
mala aj K. Repková (1999). Na prieskume sa zúčastnilo 811 respondentov. Autorka predpo-
kladala, že v asociáciách sa odráža vlastná či odpozorovaná životná skúsenosť so zdravot-
ným postihnutím a účinnosť opatrení zo strany spoločnosti na zlepšenie životnej situácie 
ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín. Medzi asociáciami ľudí s autentickou životnou 
skúsenosťou a bez nej boli zistené významné rozdiely. Taktiež K. Kollárik a E. Marušinco-
vá (2001) poukazujú na význam bezprostrednej osobnej skúsenosti intaktných žiakov s po-
stihnutými žiakmi v podmienkach tzv. obrátenej integrácie a jej vplyv na pozitívnejšie 
hodnotenie a utváranie obrazu postihnutých, v porovnaní s rovesníkmi, ktorí túto skúsenosť 
nemali. K podobným výsledkom už skôr dospel I. Učeň (1998). 

Vnímanie ľudí s rôznymi postihnutiami je špecifické. Obraz predstaviteľov jednotlivých 
postihnutí sa neprekrýva, i keď existujú isté podobnosti v týchto obrazoch. Na tomto mieste 
uvedieme charakteristiky nepočujúcich, tak ako sú vnímané počujúcimi odborníkmi. Ako 
uvádza J. Luckner (2011), napriek tomu, že väčšina nepočujúcich detí, ktoré ako nepočujúce 
vyrastajú, sa stávajú v dospelosti zdravými dospelými a majú plnohodnotné vzťahy, práca 
ich napĺňa a prispievajú k rozvoju spoločnosti, sa odborná literatúra zvykne orientovať pre-
važne na opis deficitov a problémy týchto ľudí. Absencia pozitívneho pohľadu na možnosti 
nepočujúcich v oblasti pracovnej kariéry a vodcovstva nie je prekvapujúca. Tento nedosta-
tok v obraze nepočujúcich spočíva v tom, že hluchota je zobrazovaná a pertraktovaná najmä  
v prostrediach vzdelávania, rehabilitácie a všeobecne v spoločnosti ako nedostatok, dysfunk-
cia a deviácia (J. Luckner, 2011).  

Zdrvujúcu kritiku výsledkov štúdií o nepočujúcich, realizovaných psychológmi, podal v 80. 
a 90. rokoch H. Lane (1988, 1992). Obraz nepočujúceho v mapovaných štúdiách vyznel sil-
ne negatívne, a to v oblastiach ako emocionalita, kognitívne funkcie, socializácia či správa-
nie nepočujúcich. Výsledný obraz nepočujúceho vytvorený prostredníctvom výsledkov týchto 
štúdií H. Lane prirovnal dokonca k obrazu, ktorý si vytvorili o domorodom obyvateľstve 
kolonizátori v období získavania nadvlády nad novými krajinami (nekultúrni, nevzdelaní, 
zaostalí, nesocializovaní). Z tohto následne autor dedukuje, že počujúci (najmä logopédi, 
psychológovia, lekári, audiológovia a špeciálni pedagógovia) sa nedokážu vo vzťahu k nepo-
čujúcim ubrániť pred kultúrnym a jazykovým paternalizmom a podobne ako kolonizátori 
násilne vtláčajú nepočujúcim predstavu vlastnej kultúry. Chcú, aby si kultúru počujúceho 
sveta nepočujúci osvojili spolu s jazykom počujúcich. Sám autor (H. Lane, 1992) dokonca 
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tvrdí, že psychológia sa nepočujúcimi nemá vôbec zaoberať. Vedné disciplíny ako lingvisti-
ka a hlavne kultúrna antropológia majú byť vedeckým priestorom na skúmanie fenoménu 
hluchoty a nepočujúcich. Tieto vedné disciplíny na to, aby interpretovali nepočujúcich a hlu-
chotu, nepotrebujú vychádzať a opierať sa o medicínske kategórie a ani o kategórie psycho-
lógie. Nepristupujú k nepočujúcim ako k sluchovo postihnutým, ale ako k predstaviteľom 
jazykovej a kultúrnej minority.  

Markantný príklad, ako rôznorodo môže byť vnímaná hluchota predstaviteľmi rôznych sku-
pín ľudí, s ktorými sa nepočujúci stretávajú, predstavujú výsledky výskumu postojov ku 
kochleárnej implantácii. Kochleárna implantácia predstavuje implantovanie zariadenia – 
kochleárneho implantátu ako elektronickej náhrady vnútorného ucha. Je medicínskou metó-
dou, ktorá vznikla a realizuje sa výlučne v klinickom prostredí. Kochleárna implantácia pred-
stavuje klinický nástroj na odstránenie hluchoty. (O výsledkoch kochleárnej implantácie 
a jej edukačných, psychologických a etických kontextoch kontinuitne referujú u nás práce 
kolektívu autorov M. Profanta, Z. Kabátovej, M. Gromu, Ľ. Šimkovej.) Výskum postojov  
u klinických pracovníkov – foniatrov, učiteľov na špeciálnych školách a predstaviteľov ko-
munity nepočujúcich ku kochleárnej implantácii realizovali M. Groma a kol. (2010). Výsled-
ky výskumu poukazujú na značne rozdielne reprezentácie hluchoty vo vzťahu k prostrediu, 
kde sa s hluchotou „pracuje“, resp. kde sa hluchota „realizuje“. Ukázalo sa, že foniatri 
a členovia implantačného tímu, ako aj rodičia vykazujú „klinické reprezentácie hluchoty“, 
vzťahujúce sa k medicínskemu modelu chápaniu postihnutia. Nejednoznačný bol postoj 
najmä učiteľov zo špeciálnych škôl, ale aj reprezentantov Nepočujúcich. So značnou mierou 
rešpektu k moderným biotechnológiám, podčiarkovali najmä sociokultúrny rozmer hluchoty 
samotní nepočujúci. Rozdiely v reprezentáciách hluchoty vyjadrených prostredníctvom 
postojov ku kochleárnej implantácii uvádzame v tabuľke 5. Podľa klinických pracovníkov, 
názory a postoje nepočujúcich nemusia byť pri kochleárnej implantácii brané do úvahy. 
Rodičia implantovaných detí nevnímajú kochleárnu implantáciu ako etický problém. Nepo-
čujúci tolerujú kochleárnu implantáciu u detí s viacnásobným postihnutím. Učitelia sú skep-
tickí voči výsledkom kochleárnej implantácie, ktoré naopak vysoko vyzdvihujú rodičia 
a klinickí pracovníci. Ukázalo sa, že hluchota je vnímaná v spoločnosti veľmi rozdielne. 
Možno nájsť dve rôzne reprezentácie hluchoty – medicínsku (lekári, počujúci rodičia nepo-
čujúcich detí) a sociokultúrnu, kde dominuje potreba bojovať proti útlaku (nepočujúci) 
a rešpektovanie kultúry nepočujúcich (špeciálni pedagógovia, nepočujúci). Z výskumných 
zistení možno uzavrieť, že kochleárnemu implantátu prisudzujú, z pohľadu teórie sociálnych 
reprezentácií, rôzne skupiny rozmanité, až protichodné významy. To ale znamená, že použí-
vateľ kochleárneho implantátu bude vnímaný v rôznych prostrediach rozdielne. 

V ďalšom prieskume, realizovanom pod vedením M. Gromu (L. Némethová, 2009; M. Groma 
a L. Némethová, 2010) sme zisťovali, ako široká verejnosť vníma ľudí so zdravotným po-
stihnutím (vrátane sluchového postihnutia) a kde bežná verejnosť vidí prekážky v ich zamest-
návaní a v plnohodnotnom pracovnom uplatnení. To, ako ľudia z bežného pracovného pro-
stredia vnímajú človeka so zdravotným postihnutím, považujeme za významné, veď vo vše-
obecnosti môžeme povedať, že o zamestnaní človeka s postihnutím rozhodujú práve títo 
(počujúci) ľudia. Vzorka respondentov pozostávala z 50 zamestnancov verejnej správy, ako 
aj z 50 pracujúcich v súkromnom sektore . Prieskumnú vzorku tvorilo spolu 100 responden-
tov (29 % mužov a 71 % žien) vo veku od 20 do 61 rokov. Pokúsili sme sa zistiť predstavy 
o dosiahnutom stupni vzdelania a možnostiach dosiahnuť jednotlivé stupne vzdelania, o mož-
nostiach nájsť si zamestnanie na voľnom trhu práce, resp. odkázanosti osôb so sluchovým 
postihnutím nájsť si zamestnanie, resp. vytvoriť si pracovné miesto v chránenom prostredí 
(v chránenej dielni). Ako bežné vzdelanie ľudí so sluchovým postihnutím predpokladali 
respondenti stredoškolské vzdelanie (73 %), vysokoškolské vzdelanie ako bežné u nepoču 
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Tabuľka 5  Postoje ku kochleárnej implantácii 
 

IM
P

L
A

N
T

A
Č

N
Ý

 T
ÍM

 KI je najideálnejší spôsob rehabilitácie hluchoty. S KI sa spájajú lepšie perspektívy 
dieťaťa.  
Efekt KI je vysoký. Výsledky kochleárnych implantácií sú presvedčivé.  
Čo najviac nepočujúcich detí by malo mať KI. 
Nemožno čakať na rozhodnutie o implantácii od samotného dieťaťa. 
Kochleárna implantácia nijako neobmedzuje nepočujúce dieťa.  
Názory a postoje komunity Nepočujúcich nemusia byť rešpektované v programoch 
kochleárnej implantácie. 
Kochleárna implantácia nepredstavuje etický problém. Výber kandidátov na KI je skôr 
zbytočne prísny.  

F
O

N
IA

T
R

I Výsledky KI sú presvedčivé.  
Perspektívy dieťaťa s KI sú vysoké.  
Efekt KI vo vzťahu k finančným nákladom sa nedá ľahko posúdiť.  
Viac súhlasia ako nesúhlasia, aby boli implantované všetky nepočujúce deti.  
Malo by sa viac hovoriť aj o nevýhodách KI. 

R
O

D
IČ

IA
 

KI je najideálnejší spôsob rehabilitácie nepočujúcich detí.  
Výsledky kochleárnej implantácie sú presvedčivé.  
Finančné náklady na KI zodpovedajú efektu rehabilitácie.  
Perspektívy dieťaťa s KI sú vysoké.  
Kochleárna implantácia si zasluhuje mimoriadnu pozornosť a uznanie.  
S KI nemožno čakať do veku, keď sa dieťa dokáže samo rozhodnúť.  
Deti s KI by mali byť vzdelávané skôr v bežných školách ako v špeciálnych školách.  
Kontakt dieťaťa s nepočujúcimi rovesníkmi používajúcimi posunkový jazyk nie je 
vnímaný negatívne.  
Kochleárna implantácia nie je nástroj na potláčanie posunkového jazyka a kultúry 
nepočujúcich. Kochleárnu implantáciu nevnímajú ako etický problém.  

N
E

P
O

Č
U

JÚ
C

I 

Nesúhlasia s KI.  
KI nepredstavuje pre nepočujúce deti lepšie vyhliadky do budúcnosti.  
Z KI profitujú firmy, ktoré implantáty vyrábajú.  
Nie všetky nepočujúce deti majú byť implantované.  
Viac by sa malo hovoriť aj o nevýhodách KI. Výsledky nie sú ani presvedčivé  
ani nepresvedčivé, resp. sa nevedia vyjadriť k výsledkom kochleárnej implantácie.  
Súhlasia, aby KI dostávali deti s pridruženými postihnutiami.  
Zaujímajú postoj, že KI slúži na potláčanie posunkového jazyka a kultúry nepočujúcich.  
V programoch kochleárnej implantácie by mali byť rešpektované názory a postoje 
Nepočujúcich. Nesúhlasia, aby sa zamedzoval kontakt detí s KI s nepočujúcimi deťmi, 
ktoré používajú posunkový jazyk. 

U
Č

IT
E

L
IA

 Neprikláňajú sa ku stratégii implantovať všetky nepočujúce deti. 
Výsledky KI nie sú až tak veľmi presvedčivé. 
Nesúhlasia, aby všetky deti s KI boli vzdelávané iba v bežných školách. 
Váhajú, či Nepočujúci majú právo rozhodovať o kochleárnych implantáciách.  
Nie sú až tak presvedčení, že problematika KI si zasluhuje výsadné postavenie  
v rehabilitácii hluchoty. 

 
Zdroj: M. Groma a kol., 2010. 
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júcich predpokladalo 6 % respondentov, 22 % respondentov sa domnieva, že ich vzdelanie 
je spravidla iba základné. Respondenti pripúšťali aj u sluchovo postihnutých možnosť získa-
nia aj vysokoškolského vzdelania (až 70 % respondentov vníma medzi sluchovo postihnu-
tými potenciál pre vysokoškolské vzdelanie). Podobne vnímali túto možnosť aj u ľudí so 
zrakovým postihnutím. Telesné postihnutie sa ukazuje ako najmenej limitujúce v možnos-
tiach dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie. V porovnaní s intaktnou populáciou len 1 % dopyto-
vaných považuje šance sluchovo postihnutých za rovnaké v porovnaní s intaktnou populáciou, 
za skôr rovnaké ako nerovnaké 14 %. Až 85 % respondentov považuje šance zamestnať sa 
ako osoba so sluchovým postihnutím za nie rovnaké. Ako ukazuje obrázok 3, podobné pod-
mienky prisudzujú respondenti aj zrakovo postihnutým. Iba u osôb s telesným postihnutím 
sú, podľa odpovedí respondentov, „vyrovnanejšie“ šance zamestnať sa, v porovnaní s intakt-
nou populáciou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3  Šance pri hľadaní zamestnania osôb so zdravotným postihnutím; N = 100 
 
Väčšie možnosti uplatnenia sa na voľnom trhu práce vidia respondenti u ľudí s telesným 
postihnutím (65 % respondentov), šance ľudí so sluchovým postihnutím na uplatnenie na 
voľnom trhu práce vníma 48 % respondentov, 52 % respondentov predpokladá ich uplatne-
nie v chránených podmienkach (pozri obr. 4). 

Respondenti prisudzujú ľuďom so sluchovým postihnutím širšie spektrum profesií, domi-
nuje dokonca podnikateľský typ (25 % respondentov) a remeselné povolania – realistický 
typ profesie (21 % respondentov). Pätina respondentov vníma možnosť sluchovo postihnu-
tých pracovať aj v podmienkach kancelárie. Najmenšie možnosti uplatnenia sluchovo po-
stihnutých spájajú respondenti so sociálnym typom povolaní (napr. pomáhajúce profesie 
(iba 11 % respondentov) a s výskumným prostredím (len 7 % respondentov).  

Ďalej sme sledovali, ako sú širšou verejnosťou vnímané možnosti a príležitosti sluchovo 
postihnutých v práci (na pracovisku). Za menej dostupné sluchovo postihnutému v práci 
považujú respondenti možnosť stať sa vedúcim pracovníkom a možnosť zastávať v práci 
riadiacu funkciu a viesť. Na druhej strane prisudzujú aj sluchovo postihnutým možnosť do-
siahnuť v práci úspech, a čo je dôležité, možnosť byť vnímaný ako súčasť pracovného kolek-
tívu (podrobnejšie pozri obr. 5). Ako však poukazujú výsledky prieskumu R. Vojtechovské-
ho (2007a, 2007b) z prostredia škôl pre sluchovo postihnutých, počujúcich pedagógógovia 
sa nestotožňujú s predstavou, že ich rovnako vzdelaný nepočujúci kolega by mohol zastávať 
vedúcu funkciu v škole.  
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Obr. 4  Možnosti ľudí s postihnutím uplatniť sa na pracovnom trhu z pohľadu                                                                               
širokej verejnosti; N = 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5  Vnímanie možností a príležitostí ľudí so sluchovým postihnutím                              
v pracovnom prostredí; N = 100 

 

Vysvetlivky k obrázku: 
a) Dokáže komunikovať v práci so svojím okolím. 
b) Dostáva informácie o tom, čo sa na pracovisku deje. 
c) Má možnosť stať sa vedúcim pracovníkom. 
d) Má možnosť riadiť aspoň časť kolektívu. 
e) Má možnosť dosiahnuť v práci úspech. 
f) Má možnosť byť vnímaný ako súčasť pracovného tímu. 
g) Má možnosť pracovať samostatne, bez pomoci, bez kontroly. 
h) Môže vykonávať rovnaký druh práce ako iní zamestnanci. 
i) Má možnosť zúčastňovať sa mimopracovných aktivít so spolupracovníkmi. 
j) Má možnosť byť finančne ohodnotený rovnako ako ostatní zamestnanci. 
k) Má možnosť zvyšovať svoju kvalifikáciu. 
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V inom výskume R. Masaryk (2010), na základe kvalitatívneho výskumu (fókusové skupiny), 
uvádza rozdiely v tom, ako zamestnanci verejnoprávnej organizácie a zamestnanci súkrom-
nej firmy vnímajú možnosti zamestnania sa ľudí s postihnutím v organizácii, v ktorej respon-
denti pracovali. Pracovníci verejnoprávnej organizácie mali vysoko ústretový a aktívny 
prístup k zamestnávaniu ľudí s rôznymi druhmi postihnutia. V markantnom protiklade pra-
covníci súkromnej firmy jednoznačne odmietli myšlienku, že by na ich pracovisku mohol 
pracovať človek s postihnutím; taký človek by si vyžadoval špecifický prístup a mohol by 
negatívne ovplyvniť výkonnosť celého tímu. Respondenti tejto skupiny pracovníkov pozos-
távali prevažne z mladých ľudí pracujúcich pre globálnu korporáciou s kompetetívnou kul-
túrou výkonu.  

Reálnosť zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce na 
Slovensku skúmali V. Andreánska a L. Štinčíková (2008, 2010). Prieskum ukázal, že iba 52 % 
z 104 dopytovaných organizácií zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. Najvyššie 
percento reálneho zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím je, podľa zistení autoriek, 
vo veľkých organizáciách nad 250 zamestnancov. Iba 20 % veľkých spoločností nezamest-
náva ľudí s postihnutím. 81 % organizácií uviedlo, že má možné pracovné pozície pre ľudí 
so zdravotným postihnutím, no z týchto organizácií skutočne zamestnáva ľudí so zdravot-
ným postihnutím 64 %.  

Zaujímavé sa ukazujú aj výsledky výskumov, v ktorých sa skúmali predstavy počujúcich  
a nepočujúcich o vhodnosti rôznych povolaní pre nepočujúcich. Výskumy vychádzali z pred-
pokladov, že stav sluchu (počutie/nepočutie) má významný selektívny efekt na hodnotenie 
ľudí. To potvrdili aj T. A. Hurwitz a kol. (1997 – 1998), dokonca i za predpokladu, že nepo-
čujúci boli vo výskume respondentom predstavení ako rovnako pripravení na prácu a s rov-
nakým vzdelaním ako počujúci. Vo všeobecnosti to poukazuje na nízke očakávania od ne-
počujúcich v zastávaní rôznych povolaní v porovnaní s očakávaniami od počujúcich. Ako 
uvádzajú T. A. Hurwitz a kol. (1997 – 1998), negatívne skreslenie vo vnímaní možností 
uplatnenia sa nepočujúcich v rôznych profesiách ovplyvňuje kariérovú voľbu nepočujúcich 
a ich kariérový rast i v situáciách, keď nepočujúci dosahujú rovnakú mieru prípravy na povo-
lanie alebo rovnaké vzdelanie. Toto negatívne vnímanie možností nepočujúcich autori nena-
chádzajú iba u počujúcich, ale prekvapivo práve u samotných nepočujúcich. Horšie možnosti 
vykonávať určitú profesiu v porovnaní s možnosťami počujúcich prikladali vo výskume 
nepočujúci v desiatich zo štrnástich profesií. Príčinu nízkeho sebahodnotenia nepočujúcich 
možno hľadať v internalizácii negatívnych postojov spoločnosti voči nepočujúcim samotnými 
nepočujúcimi. 

Výsledky poukazujú na potrebu navodenia zmien vo vnímaní ľudí s rôznymi druhmi postihnu-
tia. V. Dočkal (2001) favorizuje zameranie na akceptáciu odlišnosti postihnutých. Jedným  
z ďalších možných spôsobov je identifikácia a rozvíjanie ich talentov medzi ľuďmi s postih-
nutím. Tento prístup predstavuje prístup pozitívnej psychológie a smeruje k zvýšeniu kvali-
ty života. 

Cesty uskutočňovania zmien vo vnímaní ľudí s postihnutím sú mnohoraké. M. V . Murugami 
(2009) odporúča: 

• Zvyšovať povedomie v celej spoločnosti, pokiaľ ide o osoby so zdravotným postihnutím, 
a to aj na úrovni rodiny, podporovať rešpektovanie ich práv a dôstojnosti. 

• Cez intenzívne kampane odstraňovať stereotypy, predsudky a škodlivé praktiky vo vzťahu 
k osobám so zdravotným postihnutím, vrátane tých, ktoré sú na základe pohlavia a veku.  

• Podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, zdô-
razňovať úspechy významných osôb so zdravotným postihnutím. 



 42 

• Podporovať mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ich iniciatívy s cieľom uľahčiť ich 
postavenie v spoločnosti. 

 
Tieto aktivity považujeme za prospešné pre ľudí so zdravotným postihnutím vo všetkých 
prostrediach, podporujúce rozvoj identity ľudí s postihnutím a ich pozitívne sebapoňatie 
a prijatie spoločnosťou ako jej súčasti.  
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3. ŠPECIFIKÁ UTVÁRANIA PSYCHIKY NEPOČUJÚCICH 

3.1. Poruchy sluchu, klasifikácia porúch sluchu                                                       
a variabilita populácie ľudí s poruchou sluchu 

Človeka s vrodeným, ale aj získaným poškodením sluchového orgánu takého druhu a stupňa, 
ktoré mení podmienky jeho existencie alebo aj vývinu, a tým aj možnosti realizácie v roz-
manitých sférach života, zvykneme označovať rôznymi pojmami. Najfrekventovanejšie je 
používaný pojem sluchovo postihnutý alebo človek (osoba) s poruchou sluchu. Ak chceme 
zvýrazniť mieru poškodenia sluchu používame označenie nepočujúci, nedoslýchavý alebo 
osoba so zvyškami sluchu. Ťažká porucha sluchu predstavuje senzorickú depriváciu a limi-
tuje skúsenosť človeka. Osoba s vrodenou poruchou sluchu nezdieľa rovnaký svet podnetov 
a nevykazuje rovnaké reakcie na podnety ako ľudia, ktorými je obklopená. Dôsledky poru-
chy sluchu v živote jedinca prekračujú oblasť zmyslového vnímania a ďalekosiahlo redukujú 
možnosti integrácie jedinca do spoločenského prostredia a účasti na aktivitách, ktoré sú pre 
počujúcich bežné a prirodzené (komunikácia, poznávanie, vzdelávanie, ale aj duchovný 
život a pod.). Niekto sa s poruchou sluchu už narodí, niektoré deti ju získajú v predrečovom 
období (tzv. prelingválne poškodenie sluchu) alebo počas rečového vývinu (v perilingvál-
nom období vývinu). Poruchu sluchu môže získať jedinec v období, keď jeho rečové funkcie 
sú už plnohodnotne rozvinuté, napr. dieťa v mladšom školskom veku, dospievajúci či dospelý 
(tzv. postlingválne poškodenie sluchu). Miera poruchy sluchu, druh sluchovej poruchy, vek, 
v ktorom došlo k poruche sluchu, a mnoho ďalších faktorov vypovedajú o mnohorakosti 
podmienok, ktoré porucha sluchu stavia nielen pred jedinca, ale aj pred jeho okolie. Vrodená 
alebo v ranom detstve získaná porucha sluchu predstavuje odlišné vývinové podmienky pre 
rozvoj reči, poznávanie a socializáciu. Ako poukazuje P. Beňo (2012a), v živote ohluchnu-
tého jedinca predstavuje najväčší problém adaptácia na novú, spravidla neočakávanú situá-
ciu. Významne sa menia možnosti komunikácie s okolím. Postlingválna porucha sluchu 
zasahuje významne do mnohých oblastí života, ako je práca, rodinný život, spoločenský 
život. Podľa P. Beňa a K. Guštafíkovej (2012) získaná porucha sluchu ďalej ovplyvňuje 
vzťahy doma, v rodine, vnímanie seba samého, mentálne zdravie, spoločenský život, emo-
cionálnu oblasť, ako aj fyzické zdravie. Kvalitu života tu môže významne ovplyvniť sociál-
na rehabilitácia a poradenstvo (K. Guštafíková, 2012).  

Populácia ľudí s poruchou sluchu je bohato štruktúrovaná a heterogénna. Pre lepšie porozu-
menie rozmanitosti populácie sluchovo postihnutých môžeme vychádzať z klasifikácie ľudí 
s poruchou sluchu podľa A. Leonhardt (2001). Autorka vyčleňuje viacero skupín sluchovo 
postihnutých ľudí. Prvú skupinu tvoria nedoslýchaví s poruchou sluchu od raného veku (tí, 
ktorí si osvojovali reč v podmienkach úplného alebo obmedzeného vnímania ľudskej reči 
pomocou audioprotetických pomôcok, napr. naslúchadiel). Druhú skupinu tvoria nepočujú-
ci, ktorých vývin od raného veku prebieha v podmienkach ťažkej poruchy sluchu až praktic-
kej hluchoty, u ktorých sa hlasitá reč a jej porozumenie nemôže rozvíjať na auditívnej (slu-
chovej) báze. Tretiu skupinu tvoria dospelé nedoslýchavé osoby s postlingválnou nedoslý-
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chavosťou, ďalšiu ohluchnutí, často s náhlou stratou sluchu, resp. progredujúcou poruchou 
sluchu získanou v dospelosti. Poslednú skupinu tvoria osoby s kochleárnym implantátom, 
protetickým zariadením, ktoré umožňuje vnímať svet zvukov (nevynímajúc ľudskú reč) 
priamou elektrickou stimuláciou zakončení nervových vlákien vo vnútornom uchu. Kochle-
árne implantáty môžu používať nielen dospelí ohluchnutí jedinci, ale aj deti, ktoré sa s poru-
chou sluchu narodili, resp. stratili sluch v prelingválnom období svojho života.  

Podať úplný obraz o jednotlivých typoch sluchových porúch a o ich etiologickej rozmani-
tosti je úloha, ktorá presahuje rámec tejto publikácie. Nemožno nespomenúť aspoň základné 
kategórie typov sluchových porúch, ako napr. prevodové poruchy sluchu s poruchou v pre-
vodom ústrojenstve sluchového orgánu, percepčné, resp. senzorineurálne poruchy sluchu  
s poruchou vo vnútornom uchu (najčastejšie porušené vláskové bunky v Cortiho orgáne) 
alebo retrokochleárnu poruchu sluchu v sluchových dráhach alebo v centrálnych oblastiach, 
ale aj kombinované poruchy sluchu (napr. kombináciu prevodovej a percepčnej poruchy 
sluchu). Podrobnejšie triedenie a typológiu sluchových porúch možno nájsť v prácach M. 
Profanta a kol. (2000) alebo I. Klačanského a J. Jakubíkovej (1992).  

Pre psychický vývin človeka s poruchou sluchu má nesporne význam aj etiologické pozadie 
poruchy sluchu. Súčasná literatúra uvádza 40% – 80% genetickú podmienenosť všetkých 
vrodených porúch sluchu, pričom len približne 10 % všetkých nepočujúcich detí má nepoču-
júcich rodičov. Mnoho genetických porúch možno nájsť u detí zdravých rodičov, patogenéza 
vzniku takejto poruchy je často zložitá a mnohokrát ešte aj dnes u nás neznáma. Dôležité je 
aj to, či porucha sluchu je jedinou odchýlkou zdravia, alebo či porucha sluchu je súčasťou 
širšieho obrazu poruchy zdravia (kombinované postihnutia, syndrómová hluchota a pod.). 
Rozmanité etiologické faktory porúch sluchu prinášajú rôzne obrazy vývinu sluchovo po-
stihnutého dieťaťa. Niekedy porucha sluchu nie je primárnym určujúcim faktorom vývinu 
dieťaťa a sluchová porucha sa stáva len súčasťou širšieho obrazu základného ochorenia či 
poruchy zdravia u dieťaťa (hluchoslepé deti, syndrómová hluchota, orgánové poruchy a pod.). 

3.2. Teoretické východiská psychológie nepočujúcich 

Súčasná psychológia disponuje značným množstvom informácií o rozvíjaní poznávania  
a utváraní osobnosti a regulácii správania v podmienkach sluchového postihnutia. Medzi 
prvých autorov, ktorí dokázali ucelene vypovedať o nepočujúcich z pohľadu psychológie, 
patrí H. R. Myklebust ( 1964) so svojou publikáciou „The psychology of deafness: sensory 
deprivation, learning, and adjustment“. Podľa autora tejto publikácie je úlohou psychológie 
skúmať dôsledky senzorickej deprivácie (nepočutia, hluchoty) pre učenie a prispôsobovanie 
sa (adjustáciu). Prvé výskumy s nepočujúcimi sa však začali už oveľa skôr. Ich počiatky J. 
Pollard (1992) datuje od druhej dekády 20. storočia, keď R. Pintner a D. G. Patterson skú-
mali inteligenciu chovancov ústavov nepočujúcich. Tí zistili, že verbálny intelekt nepočujú-
cich zodpovedá pásmu mentálnej retardácie. Až M. Vernon v 60. rokoch dokázal, že inter-
pretácia dosiahnutých výsledkov nebola správna a poukázal na vážne metodologické nedos-
tatky výskumu (M. Vernon, 2005). Mýtus o mentálnej retardácii ako súčasti prelingválnej 
hluchoty sa však nadlho vžil do odbornej a laickej verejnosti, a tak všeobecná predstava 
o zníženom mentálnom potenciáli sprevádzala nepočujúcich ešte mnoho desaťročí.  

Podstatne ucelenejší výskum v psychológii nepočujúcich, realizovaný od druhej polovice 
20. storočia, bol poznačený najmä hľadaním odpovede na otázku, ktoré schopnosti sú u ne-
počujúcich rozvinuté menej, ako je bežné v intaktnej populácii, a sporadicky aj na otázku, 
ktoré sú rozvinuté viac. Je len samozrejmé, že normu v týchto porovnávacích výskumoch 
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predstavovali štatistické parametre väčšinovej populácie a len neskôr sa rozdiely vo výko-
noch chápali hlbšie vo vzťahu k odlišnej organizácii psychických funkcií a k odlišným pod-
mienkam psychického vývinu, z pozície tzv. funkčnej normy. 

Ako poukazujú P. C. Hauser a kol. (2010), od éry H. R. Myklebusta literatúra dokumentuje 
u nepočujúcich mnohé modifikácie a variabilitu v percepčných a kognitívnych procesoch 
a zmeny v ich kognitívnej organizácii. Dnes sa predpokladá, že na organizácii psychických 
funkcií u nepočujúcich v procese vývinu sa podieľajú nielen odlišné biologické podmienky 
(sluchová deprivácia) a kompenzačné efekty pri hluchote najmä v senzorickej oblasti, ale aj 
jedinečná skúsenosť nepočujúcich, ako je napr. používanie posunkového jazyka, resp. vystave-
nie dieťaťa prostrediu, v ktorom sa posunkový jazyk nepočujúcich používa ako prirodzená 
forma komunikácie. Poznatky o možnostiach, variabilite a plasticite v organizácii psychic-
kých funkcií u nepočujúcich významne rozšírili neuropsychologické výskumy využívajúce 
moderné zobrazovacie metódy, ako PET, MRI (pozri napr. H. J. Neville a kol., 1998; R. I. 
Mayberry, 2002). Tie vypovedajú o variabilite organizácie psychických funkcií vo vzťahu 
k auditívnej skúsenosti s čiastkovým počutím po narodení, či k auditívnej skúsenosti spro-
stredkovanej kochleárnou implantáciou, ale aj o vplyve skúsenosti s prostredím, v ktorom 
sa používa posunková reč (napr. nepočujúce deti nepočujúcich rodičov). Z veľkej variability 
podmienok vývinu nepočujúceho dieťaťa vyplýva, že psychológiu nepočujúcich nemožno 
pochopiť na pozadí akéhosi modálne zovšeobecneného obrazu (tomuto zovšeobecneniu sa 
odborná literatúra nevyhla). Mnohorakosť podmienok (medicínske, rehabilitačné, spoločen-
ské, edukačné, kultúrne) sa reálne podieľajú na rozvíjaní, ale aj limitovaní východiskového 
potenciálu nepočujúceho, a tak individuálna históriu vývinu každého nepočujúceho jedinca 
vedie k individuálnemu psychologickému obrazu nepočujúceho. Miera poruchy sluchu, etio-
logické faktory, obdobie straty sluchu sú významné faktory ovplyvňujúce podmienky pre 
vývin hovorenej reči, poznávania, vývin osobnosti a regulácie správania. Spoločenské pod-
mienky (postoje spoločnosti k hluchote, ku kultúrnym atribútom hluchoty, medzi ktoré patrí 
napr. posunkový jazyk alebo kultúra Nepočujúcich) sú kritické faktory, ktoré ovplyvňujú 
reálne edukačné podmienky, v ktorých sú nepočujúce deti vzdelávané a od ktorých závisí  
aj miera naplnenia potenciálu psychiky nepočujúceho človeka. Zdá sa, že potenciál pre psy-
chický vývin aj v podmienkach hluchoty je podstatne väčší, ako sa v skutočnosti realizuje, 
či už v období ranej starostlivosti (včasná intervencia, rodinná výchova), vzdelávaní, príprave 
na povolanie, ale aj vo vlastnej sebarealizácii. Priechodnosť nástrojov, ktoré vychádzajú 
z prirodzeného potenciálu nepočujúcich a akceptujú podmienky, ktoré „vytvára“ hluchota, 
je v prostredí rodiny, školy, ranej intervencie nízka, a tieto nástroje počujúca majorita nepo-
važuje za vhodné (napr. používanie posunkovej reči). Už L. S. Vygotskij, podľa G. Zaitseva 
a kol. (1999), si uvedomoval nespochybniteľný význam podmienok pre rozvoj nepočujúcich  
a sociálnu determináciu postihnutia. Tvrdil, že ak zoberieme posunkový jazyk z komuni-
kácie nepočujúcich, stanú sa títo (nepočujúci) v myšlienkových procesoch deficitní. Tento 
príklad dokazuje, ako dlhodobo môžu byť nepočujúcim odopierané podmienky, ktoré môžu 
ich vývin facilitovať.  

Súčasná psychológia nepočujúcich vníma nepočujúceho a možnosti jeho vývinu predovšet-
kým cez prizmu bariér. Skutočnosť, že reč človeka je zvuková a spätá so sluchovým vníma-
ním, zodpovedá za to, že sluchové postihnutie je bariérou pre osvojenie si zvukovej reči 
a jazyka počujúcich, rozvoj komunikácie s okolitým svetom, ale aj bariérou pre zdieľanie 
poznatkov a rozvoj poznávania sveta prostredníctvom jazyka. 

V psychológii nepočujúcich (osôb s prelingválnou poruchou sluchu) nachádzame dnes dva 
rozdielne prístupy reprezentujúce dva rôzne pohľady na hluchotu. Tieto dva prístupy v psy-
chológii nepočujúcich sa odlišujú aj v úlohách, ktoré má psychológia nepočujúcich zohrávať. 
Treba zdôrazniť, že rôznorodosť prístupov k cieľovej skupine už nenájdeme v psychológii 
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ľudí so žiadnym iným postihnutím. To dokazuje, že problematiku nepočujúcich nemožno 
zužovať iba na aspekty zdravotného postihnutia a nemožno ju vysvetliť bez zahrnutia kultúr-
nych a jazykových fenoménov, ktoré nepočutie a nepočujúcich priam bytostne sprevádzajú. 

Prvý prístup v psychológii nepočujúcich sa opiera o klinickú interpretáciu hluchoty. Nepo-
čutie sa vníma ako porucha, ktorú, ak je to možné, treba odstrániť, resp. čo najskôr elimino-
vať jej nepriaznivé dôsledky pre psychický vývin a zamedziť tak vytvoreniu organizácie 
psychických funkcií, ako ju poznáme u dospelých nepočujúcich, grupujúcich sa v komunite 
nepočujúcich a opierajúcich sa o komunikáciu v posunkovom jazyku (porovnaj s medicín-
skym modelom postihnutia v kap. 2.1.). Dôsledky poruchy sluchu – nízka miera gramotnosti, 
nižšie vzdelanie, problémovejšia sociálna adaptácia v dospelosti, nezamestnanosť, vytvára-
nie komunít nepočujúcich sú v medicínskom modeli hluchoty kauzálne spojené s poruchou 
sluchu. Podľa klinického modelu porucha sluchu determinuje vývin a utváranie psychiky. 
Odstrániť poruchu sluchu u dieťaťa v ranom veku znamená vytvoriť priestor na takú orga-
nizáciu psychiky, ako ju poznáme u počujúcich. V klinickej praxi tomuto prístupu dnes domi-
nuje kochleárna implantácia, kde kochleárny implantát ako elektronická náhrada zdravého 
ucha umožňuje prijímať akustické (teda aj rečové podnety) v kvalite podobnej ako zvuky 
prijíma zdravé ľudské ucho, a umožňuje rozvíjať reč sluchovou cestou prirodzene už v období 
raného veku dieťaťa. Táto „klinická“ psychológia nepočujúcich vznikla v prostredí, kde 
tradične dominoval tzv. orálny prístup vo vzdelávaní nepočujúcich a jediným tolerovaným 
nástrojom rozvoja nepočujúceho sa stal jazyk počujúcich. Cieľom tzv. orálneho prístupu je 
začleniť, integrovať nepočujúcich do väčšinovej populácie počujúcich a osvojenie si kultúry 
bytia počujúcich. 

Druhým prístupom v psychológii nepočujúcich je prístup, ktorý za určujúce determinanty 
pre vývin psychiky nepovažuje poruchu sluchu, ale podmienky, v ktorých sú prelingválne 
nepočujúci vzdelávaní a je im poskytovaná starostlivosť. Vychádza z kritiky psychológie, 
ktorú sme už opísali, ktorá odráža sluchovo postihnutého výlučne v životnom priestore poču-
júcich. Nazeranie na nepočujúcich cez prizmu noriem počujúcich vedie k presvedčeniu, že 
obraz nepočujúceho môže byť v psychológii vždy iba negatívny a pre potreby nepočujúcich 
neperspektívny a neproduktívny (H. Lane, 1988, 1992). Je presvedčený o tom, že počujúci 
psychológovia v hodnotení nepočujúcich svoju úlohu nezvládli. Nerešpektovanie hluchoty, 
prirodzeného sveta nepočujúcich s vlastným posunkovým jazykom a kultúrou, snaha domi-
novať (vedome či menej vedome) nad nepočujúcimi a vytvárane vývinových, pedagogických 
podmienok, na pozadí ktorých si má nepočujúci osvojiť štruktúru funkcií typických pre po-
čujúcich v rozpore s biologickou výbavou nepočujúcich, v konečnom dôsledku nepočujúcich 
ešte viac vývinovo limituje a vedie k ich patologizácii. Ak nepočujúci nedosahujú vo vývine 
porovnateľné výsledky s počujúcimi rovesníkmi, zodpovedá za to ignorovanie významu 
jazykových a kultúrnych atribútov hluchoty. Rešpektovanie prirodzených atribútov hluchoty 
tým, že nepočujúcemu dieťaťu je poskytovaná raná a predškolská starostlivosť aj v prostredí 
nepočujúcich (primárne dospelými nepočujúcimi), by umožnilo vytvorenie plnohodnotnej 
organizácie psychiky, plnohodnotné osvojenie posunkového jazyka, v ktorom sa nepočujúce 
dieťa môže vzdelávať a neskôr prostredníctvom neho spoznávať svet počujúcich. Je samo-
zrejmé, že táto psychológia nepočujúcich nemá ešte mnoho priaznivcov, tvoria ju a rozvíjajú 
ju predovšetkým nepočujúci psychológovia, identifikujúci sa s komunitou nepočujúcich. 
Kriticky sa k počujúcim psychológom vyjadruje napr. nepočujúci J. G. Kyle (2004), podľa 
ktorého psychológia nepočujúcich musí dokonca vypovedať aj o negatívnych vplyvoch tra-
dičnej psychológie na nepočujúcich a o negatívnom vplyve jazykového a kultúrneho cen-
trizmu na rozvoj nepočujúceho dieťaťa. Istým spôsobom teda táto psychológia chráni nepo-
čujúce dieťa pred dôsledkami psychológie, kreovanou a uplatňovanou počujúcimi psycho-
lógmi s vyhranenou orálnou orientáciou.  
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3.3. Organizácia psychiky v podmienkach poruchy sluchu 

Absencia sluchového vnímania v ranom veku dieťaťa predstavuje pre dieťa odlišné pod-
mienky vývinu. Počujúce dieťa vyrastá vo svete, ktorý vníma prostredníctvom odlišnej skladby 
senzorických (zmyslových) modalít. V hierarchii využívania senzorických modalít u jedin-
cov bežnej populácie jednoznačne dominuje zrak a sluch, informačne menej významné sú 
hmat, chuť a čuch. Táto hierarchia zmyslových modalít zodpovedá prirodzenej biologickej 
výbave človeka a určuje, ako budeme svet zmyslovo vnímať a zmyslovo reprezentovať. Na 
druhej strane každá, aj táto organizácia zmyslových modalít poznávanie istým spôsobom aj 
limituje (niektoré zmysly zohrávajú dôležitejšiu úlohu, niektoré informácie sa do zmyslové-
ho obrazu ani nedostanú). Zmyslový obraz sveta, ktorý si prostredníctvom zmyslov a spro-
stredkovane na báze zmyslového vnímania vytvárame, je typický pre ľudského jedinca a stáva 
sa akýmsi prototypom, ktorý poskytujeme ďalšej a ďalšej generácii.  

Úlohou psychológie je zodpovedať otázku, ako je svet reprezentovaný bez účasti sluchových 
vnemov. Nájsť odpoveď nám pomôže uvedomenie si významu počutia v našom živote. Niet 
pochýb o tom, že význam zvukov z okolitého prostredia, nevynímajúc ľudskú reč, nemožno 
zaradiť len do oblasti komunikácie a poznávania. Hlas matky, hudba, zvuky prírody pred-
stavujú podnety, ktoré evokujú pocity, emócie. Sluchové vnímanie viedlo u človeka k fylo-
geneticky ustáleným vzorcom správania (v najširšom zmysle slova). Dôsledky absencie 
počutia sú o to väčšie, o čo viac dokážeme funkcie počutia prepájať s ďalšími funkciami, 
akými sú reč, pozornosť, myslenie. Funkciou počutia nie je teda iba počutie, vytvorenie 
sluchového vnemu – počutie vyúsťuje do následných zmien v správaní (na zvukový podnet 
sa otočíme a očami hľadáme zdroj podnetu, odpovedáme na položenú otázku a pod.). 

V podmienkach absencie sluchového vnímania si nepočujúci jedinec úlohu počutia a jeho 
prepojenie s ďalšími funkciami a následnými zmenami v správaní vie len ťažko predstaviť. 
Rozvoj takéhoto správania počujúcich nesporne predpokladá prirodzenú skúsenosť s počutím. 
Preto aj správanie nepočujúcich je odlišné od počujúcich a prirodzene zodpovedá ich jedi-
nečnej špecifickej skladbe senzorických modalít. U nepočujúcich jednoznačne dominuje 
vnímanie zrakom. Podľa autorov P. C. Hauser a kol. (2010) nepočujúce osoby žijú svoje 
životy vo vizuálnej skutočnosti, ktorá vedie k získaniu poznatkovej bázy, ktorá je odlišná 
od počujúceho jednotlivca. Okrem jednoznačnej preferencie zraku u nepočujúcich ďalej 
zohráva úlohu predovšetkým taktilné a vibračné pociťovanie, ktoré môže čiastočne kompen-
zovať chýbajúce vnímanie sluchových podnetov. Konečný výsledok zmyslového vnímania 
okolitého sveta je u nepočujúcich iný. Ako uvádza H. R. Myklebust (1964), keď istý senzo-
rický vstup chýba, skúsenosť získaná zo zostávajúcich zmyslov je štruktúrovaná odlišne. 
Ak teda chýba počutie, zostávajúce zmysly zohrávajú vo vnímaní odlišnú úlohu. Zrakové 
vnímanie dostáva duálnu úlohu – na jednej strane plní funkciu tak ako u počujúcich, na 
druhej strane uspokojuje mnohé potreby nepočujúceho, ktoré inak zabezpečuje sluchové 
vnímanie. 

Často sa vedú diskusie o tom, či nepočujúci majú niektoré zmysly viac rozvinuté v porov-
naní s počujúcimi, či nepočujúci vidia lepšie ako počujúci. Výsledky výskumov, o ktorých 
sa zhrňujúco zmieňuje R. I. Mayberry (2002) a na ktoré poukazujú aj D. Bavelier a kol. (2006), 
naznačujú, že nepočutie mení selektívne iba niektoré funkcie zrakového vnímania, napr. 
priestorové rozloženie vizuálnej pozornosti, ktoré je významne širšie a dosahuje až perifé-
riu zrakového vnímania. Prelingválne nepočujúci sú preto citlivejší na zmeny (napr. distrak-
tory) v periférnom zrakovom poli, a podnety v tomto priestore ešte stále dokážu spracovávať, 
akoby boli v centre zrakového poľa. V mierach pozornosti v centrálnej zóne vizuálneho 
vnímania dosahujú nepočujúci už rovnaké výsledky ako počujúci. Podobne je to aj v takých 
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parametroch vnímania, akými sú diskriminácia kontrastu, jasu, farebných odtieňov, kde sa 
počujúci a nepočujúci nelíšia (D. Bavelier a kol., 2006).  

V úvahách o stupni flexibility neuronálneho presietenia vo vzťahu k určitým mozgovým 
funkciám vládne dnes konsenzus, že skúsenosti v ranom veku ovplyvňujú procesy zrenia  
a teda aj neurosenzorickú organizáciu. V prípade nepočujúcich môžeme predpokladať, že 
neurosenzorická organizácia vnímania bude zodpovedať jestvujúcej skladbe senzorických 
modalít a bude ovplyvnená absenciou počutia. Na druhej strane treba zdôrazniť poznatky, 
že jednotlivé oblasti mozgovej kôry sú geneticky predisponované pre účasť v realizácii kon-
krétnych psychických funkcií (typickým príkladom je účasť ľavej hemisféry na rečových 
funkciách). Ako posledné treba zdôrazniť aj poznatky o plasticite mozgu. Zmeny v biolo-
gických podmienkach vyúsťujú do plastických zmien vo funkčnej organizácii psychických 
funkcií.  

 Ako sa teda vyrovnáva mozog s absenciou počutia? Aký je výsledok zrenia a do akej orga-
nizácie mozgových funkcií dospeje prelingválne nepočujúce dieťa? U prelingválne nepoču-
júcich detí môžeme nájsť viacero mechanizmov, ktoré sa vyskytujú pri absencii zmyslovej 
modality a ktoré majú kompenzačnú funkciu. H. J. Newille (in J. Nöth, 1994) hovorí o dvoch 
mechanizmoch. Prvým je kompenzačná hypertrofia, charakterizovaná nárastom neurálnej 
aktivity viacerých nervových štruktúr úzko prepojených so zvyšnými zmyslovými modali-
tami. Na druhej strane sú dôkazy o tom, že kôrové oblasti mozgu, ktoré mali funkčne zabez-
pečovať spracovávanie podnetov, ale pre poruchu senzorického orgánu ich spracovať nemôžu, 
spracovávajú informácie aj zo zostávajúcich zmyslových modalít. Tento mechanizmus 
Newille nazval funkčnou realokáciou. Napriek týmto zmenám možno u nepočujúcich pred-
pokladať v percepčnej organizácii určitú rovnováhu vývinu a integritu poznávacích proce-
sov, i keď iného druhu a na inej úrovni ako u počujúcich (A. Uherík, 1990). Zrak však nemôže 
nahradiť sluch nielen preto, že ide o inú kvalitu reprezentácie sveta a samotná transformácia 
podnetov z jednej modality do inej nemôže priniesť úspech už len preto, že každý zmyslový 
orgán je nastavený na rozdielnu kvalitu podnetov vonkajšieho sveta. M. Wilson a K. Emmorey 
(1997) upozorňujú na veľký rozdiel medzi sluchovou (auditívnou) a vizuálnou percepciou. 
Ten spočíva v zameraní sluchového analyzátora spracovávať podnety časovo, kým zrakový 
analyzátor lepšie pracuje s priestorovými charakteristikami podnetu. Po prezentovaní zra-
kových podnetov vizuálna ikonická pamäť uchováva obraz iba 0,2 – 0,3 sekundy (podnet 
ešte stále „vidíme“), kým sluchová echoická pamäť vyprcháva až po 2 alebo aj viac sekun-
dách (tento časový úsek nám umožňuje „vrátiť“ sa k sledu podnetov a dôsledne ich spraco-
vať). Ak by sme tento poznatok zovšeobecnili, znamenalo by to, že nepočujúci vnímajú 
okolie primárne cez prizmu priestoru, celostne a menej prostredníctvom sekvenčných cha-
rakteristík jednotlivých podnetov. Chýbanie skúsenosti so sekvenčnosťou (u počujúcich je 
získavaná aj prostredníctvom počúvania) môže byť vysvetlením pre nižšie výkony nepoču-
júcich v úlohách vyžadujúcich zapamätávanie poradia, sledu jednotlivých podnetov. Tieto 
odlišnosti v schopnosti sekvenčnej pamäti sa môžu (nesprávne) interpretovať u nepočujúcich 
ako neurogénna porucha učenia (pozri napr. Matuška, 1996), pričom sa tu ponúka omnoho 
prijateľnejšie zdôvodnenie – absencia sluchu jednoducho nedovoľuje získať skúsenosť s tý-
mito charakteristikami podnetu. Niektorí autori, ako napr. I. Kaiser-Grodecka a J. Cieszyńska 
(1991), rozširujú vplyv absencie skúsenosti so sekvenčnosťou podnetov u nepočujúcich do 
osvojovania si ďalších schopností – napr. porozumeniu fenoménu času a časovej následnos-
ti. Problém orientovať sa v konceptoch času (teraz, skôr, miery času) nemusí tak súvisieť 
iba s nižšou jazykovou kompetenciou. Na strane druhej, skúsenosť s odlišnou jazykovou 
formou posunkového jazyka (ktorého jazykové štruktúry sa nereťazia ako v jazykoch poču-
júcich) má taktiež dôsledky aj pre nejazykovú pamäť (M. Wilson a kol., 1997). 
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Vnímanie u nepočujúcich nebude plne pochopené, pokiaľ si neuvedomíme, že k absencii 
sluchového vnímania a jej vplyvu na štruktúru a organizáciu poznávacích funkcií, ku kom-
penzačným procesom v oblasti senzorického vnímania, treba pripočítať aj kompenzáciu na 
podstatne vyššej, ako len senzorickej úrovni. Nepočujúci ako ľudská bytosť hľadá prirodze-
né mechanizmy, pomocou ktorých môže reprezentovať svoje zmyslové poznanie sprostred-
kovane v reči, mechanizmy ako komunikovať, deliť sa o skúsenosti s inými (nepočujúcimi). 
Výsledkom tejto kompenzácie, či skôr adaptácie, je posunková reč nepočujúcich. Tá pred-
stavuje jedinečný a prirodzený spôsob nielen komunikácie s ďalšími nepočujúcimi osobami, 
ale umožňuje poznávať a reprezentovať svet, orientovať sa v ňom. Práve skúsenosť s týmito 
atribútmi hluchoty od detstva, vyrastanie v prostredí škôl pre nepočujúcich, medzi inými 
nepočujúcimi, v prostredí bohatom na sociálne vzťahy a komunikáciu v posunkovej reči, pod-
mieňuje to, ako bude obklopujúci svet nepočujúcim vnímaný, spracovaný a interpretovaný. 
Takto ponímaná hluchota vyúsťuje do harmonického vzťahu biologickej výbavy a jedineč-
ných foriem komunikácie, spôsobov poznávania a reprezentácie sveta v mysli. Jedinečnosť 
posunkového jazyka a jeho vizuálno-motorická modalita, jeho manuálno-lingválne štruktúry 
(Š. Csonka, 1995) korešpondujú s vlastnosťami zrakového vnímania, tak ako korešpondujú 
možnosti sluchového vnímania s vlastnosťami hovorenej reči.  

K ďalším tradičným témam v oblasti psychológie nepočujúcich patrí hodnotenie vplyvu 
hluchoty na mentálny vývin. Ako sme už uviedli skôr, hodnotenie intelektu bolo cieľom 
prvej výskumnej štúdie v histórii psychológie nepočujúcich. Autori týchto výskumov pred-
pokladali vzájomné prepojenie hluchoty a nízkeho výkonu v mentálnych funkciách (v anglič-
tine to dodnes vyjadruje slovné spojenie deaf and dumb). Štúdie realizovali Pinter, Brun-
schwig, Fusfield a Springer v 30. rokov 20. storočia.Vo viac ako 80. prácach podrobne porov-
návali intelekt počujúcich a nepočujúcich žiakov. Ako uvádza M. Vernon (1995) nepočujúce 
deti v týchto štúdiách boli nesprávne ohodnotené ako mentálne zaostávajúce. Autori týchto 
štúdií vychádzali z naivnej predstavy o vhodnosti štandardných testov inteligencie verbálneho 
a neverbálneho charakteru pre testovanie počujúcich, ako aj nepočujúcich detí (M. Vernon, 
1995). Aj dnes sa v praxi stretávame so zjednodušenou a často nesprávnou interpretáciou 
verbálnych a neverbálnych intelektových testov u nepočujúcich. Často sa nesprávne testuje 
iba neverbálnymi testami inteligencie a verbálne testy sa dlho považovali v psychodiagnos-
tike za nepotrebné. Treba diferencovať nielen výkony nepočujúcich vo verbálnych a never-
bálnych úlohách, ale aj rozlišovať, aké výsledky v akých typoch neverbálnych úloh nepoču-
júci dosahujú. J. F. Braden (1994) analyzoval výsledky množstva štúdií o neverbálnej inteli-
gencii nepočujúcich. Testy, ktoré ich autori použili, rozdelil do dvoch druhov – performačné 
(výkonové) testy, v ktorých sa vyžadovala motorická, manuálna manipulácia s testovacím 
materiálom (kocky, puzzle a pod.), a neverbálne testy, v ktorých sa používali neverbálne 
stimuly a ktoré nezahrňovali manipuláciu s materiálom. Najčastejšie používaným perfor-
mačným testom použitým v uvedených štúdiách bol Wechslerov test, ako príklad neverbál-
nych testov bez manipulácie s materiálom môžu poslúžiť napr. Ravenove progresívne matice. 
Priemerné neverbálne IQ dosiahnuté v performačných testoch vypočítané z údajov zo 195 
štúdií dosiahlo hodnotu 99,95 (stredná hodnota predstavuje hodnotu 100 v populácii poču-
júcich). Výsledky z testov, ktoré manipuláciu s materiálom nezahrňujú, sú o niečo nižšie. 
Priemerná hodnota vypočítaná z výsledkov 77 štúdií dosiahla hodnotu 94,57, avšak pohy-
buje sa v rozmedzí priemeru. Autor štúdie ponúka tri vysvetlenia vyššieho výkonu v testoch 
vyžadujúcich iba manipuláciu. Prvé vysvetlenie súvisí s komunikáciou počas administrácie 
testu. Výkon môže byť ovplyvnený nižšou komunikačnou náročnosťou medzi administrá-
torom testu a testovaným – inštrukcia sa prezentuje manuálne. Druhé vysvetlenie spočíva  
v lepšej manuálnej zručnosti nepočujúcich, o ktorú sa celkom prirodzene častejšie opierajú. 
Posledné vysvetlenie dáva autor do súvisu s tým, že riešenie neverbálnych testov bez účasti 
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motoriky je sprostredkované verbálne, na úrovni vnútorného jazyka (riešenie performačných 
neverbálnych úloh sprostredkovaciu účasť vnútorného jazyka až tak nevyžadujú). 

Nízky výkon nepočujúcich vo verbálnych testoch dávajú mnohí autori do súvislosti s nesko-
rým nástupom rozvoja reči a s jazykovou depriváciou v ranom veku, keďže reč sa nepodarí 
rozvinúť v kritickom (senzitívnom) období pre jej osvojenie. Nerozvinutie reči tak trvalo 
sprevádza nepočujúceho. Jazykové kompetencie sú u nepočujúcich limitované prakticky 
počas celého života, a len niektorí nepočujúci dospievajú k plnohodnotnému zvládnutiu reči 
(jazyka) počujúcich. Tí nepočujúci, ktorí vyrastajú v prostredí nepočujúcich, s nepočujúci-
mi rodičmi, nepočujúcimi žiakmi v škole, získavajú verbálne kompetencie najskôr v posun-
kovom jazyku a vo väčšom rozsahu, ako ich získavajú v jazyku počujúcich. Zaujímavé sú 
zistenia M. S. Millera (in J. P. Braden, 1994), ktorý experimentálne administroval verbálne 
testy Wechslerovej inteligenčnej škály nepočujúcim deťom v posunkovej reči. Hodnoty ver-
bálneho IQ sa pohybovali v pásme priemeru počujúcich. Tento výskum poukazuje na sku-
točnosť, že v meraní verbálnej inteligencie nepočujúcich dochádza k ich hendikepovaniu 
práve používaním jazyka počujúcich a k neuvedomovaniu si významu posunkovej reči pre 
kognitívny vývin. Podobne v Českej republike sa o úpravu testu WISC-III pre potreby vy-
šetrenia nepočujúcich detí s využitím posunkovej reči pokúsila P. Potměšilová (2010). Na 
základe vlastných výskumných zistení konštatuje, že „úprava testu pre využitie u osôb so 
sluchovým postihnutím má význam a prispieva k tomu, že tento test skutočne meria inteli-
genciu, a nie čítanie s porozumením“ (P. Potměšilová, 2010, s. 151). Problém však nemusí 
byť len v používaní iného jazyka, ale aj v skúsenosti nepočujúcich riešiť podobné úlohy  
v bežnom živote za pomoci posunkovej reči, čo zdôrazňuje aj sama autorka.  

Ďalšou oblasťou skúmania u nepočujúcich sa stal vzťah myslenia a reči. Možno ho analyzo-
vať na pozadí viacerých teórií kognitívneho vývinu. Jednu z najvýznamnejších interpretácií 
vzťahu myslenia a reči predstavil už L. S. Vygotskij. Podľa L. S. Vygotského (1976) obe 
funkcie, reč a myslenie, síce navzájom úzko súvisia, ale nie sú totožné. Najskôr sa rozvíjajú 
nezávisle, vo vývine myslenia možno nájsť predrečové obdobie a vo vývine reči predinte-
lektuálne štádium. Až neskôr sa reč intelektualizuje a intelekt verbalizuje, a tieto procesy sa 
zbližujú. Inak povedané, myslieť bez účasti reči nie je predstaviteľné tak, ako nie je pred-
staviteľné a možné používať reč bez intelektuálnych obsahov. Avšak vzhľadom na to, že 
u nepočujúcich nedokážeme rozvinúť jazykovú kompetenciu (reč) v takom rozsahu, v kri-
tickom období vývinu reči nedochádza u nich k priblíženiu týchto funkcií. Myslenie tak 
zostáva neverbalizované, resp. verbalizované posunkovou rečou, ktorá sa intelektualizuje 
prevažne sekundárne vplyvom reči počujúcich, prostredníctvom iba úzkeho počtu vzdela-
ných nepočujúcich. Myslenie tak neplní svoju funkciu, nerozvinuté je abstraktné myslenie. 
Ak by sme mali ďalej rozvinúť diskusiu o význame posunkového jazyka v myslení a jeho 
vplyve na myslenie nepočujúcich, opierali by sme sa predovšetkým o hypotézy Sapira 
a Whorfa, ktorí považujú jazyk, jeho stavbu a štruktúru za kľúčové pre výsledok poznania 
založeného na jazyku.  

Osvojenie jazyka, do akej miery si ho nepočujúci osvojí, je u nepočujúcich kľúčové pre par-
ticipáciu vo svete počujúcich a zdieľanie spoločných obsahov. Ako poukazuje Z. Petrová 
(2003, s. 29), osvojovanie jazyka „umožňuje internalizáciu štruktúry poznania spoločnosti, 
čím sa aj významnou mierou podieľa na socializácii dieťaťa a poskytuje základné poznanie, 
od ktorého je potom odvoditeľná individuálna štruktúra psychiky človeka“. Nízka jazyková 
kompetencia nepočujúcich sa teda významne podieľa na tom, ako nepočujúci dokáže inter-
nalizovať poznanie počujúcich ľudí, zdieľať ich spôsob myslenia, ich spoločenstvo. Dôsledky 
nízkej jazykovej kompetencie sú pre nepočujúcich, ak majú život prežiť v počujúcej spoloč-
nosti, tristné.  
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Približne 90 % nepočujúcich detí vyrastá v rodinách s počujúcimi rodičmi. Títo rodičia, pri-
rodzene, používajú iba zvukovú reč a nikdy sa s posunkovou rečou nestretli. Nepočujúce 
deti a počujúci rodičia tak nedokážu vzájomne komunikovať. U nepočujúcich detí sa neroz-
víjajú schopnosti späté s komunikáciou a jazykom. J. Cummins (in M. Rouda, C. Cumming 
a D. Fewer, 1993) predpokladá existenciu dvoch rôznych schopností spájaných s používa-
ním jazyka – základných interpersonálnych komunikačných schopností (basic interpersonal 
communication skills) a kognitívno-vzdelávacích jazykových schopností (cognitive/acade-
mic linguistic proficiency). Plnohodnotné využívanie jazykových schopností pre poznáva-
nie vývinovo predpokladá najprv zvládnutie bežných komunikačných interakcií. Základné 
interpersonálne schopnosti dieťa získava v prostredí, ktoré ho obklopuje a v ktorom sa jazyk 
prirodzene používa. S jazykom používaným na účely vzdelávania sa dieťa stretáva v škole. 
Táto koncepcia vývinu jazykovej kompetencie poukazuje na rozdiel medzi jazykom bežnej 
situačnej komunikácie a používaním jazyka vo vzdelávaní. Jazyková kompetencia nepoču-
júceho dieťaťa v situačnej komunikácii nie je ešte rozvinutá a súčasne si dieťa v školskom 
prostredí osvojuje jazyk, v ktorom sú poznatky o svete konzervované v odlišných jazykových 
štruktúrach ako v bežnej komunikácii. J. Grosjean (2000) upozorňuje, že na rozdiel od nepo-
čujúcich detí, počujúce už pred nástupom do základnej školy vedia v jazyku komunikovať, 
poznávajú svet okolo, identifikujú sa s jazykom a svetom, do ktorého jazyk okolia patrí. 
Nepočujúce dieťa zaradené do orálneho programu (zameraného na rozvoj zvukovej reči  
s orientáciou na používanie jazyka počujúcich) si tieto schopnosti neosvojuje spontánne  
a prirodzene, ale s logopédom alebo surdopédom, v situáciách formálneho učenia (vyučova-
nia). Spontánnosť v používaní jazyka tu zväčša chýba, dieťa nevie používať jazyk tak, aby 
jeho používaním spontánne dokázalo reagovať a meniť správanie svojho okolia. S takto ne-
dostatočnou schopnosťou (základnými interpersonálnymi komunikačnými schopnosťami) 
nie je dieťa zrelé prijať „vyššiu“ formu jazyka – toho jazyka, ktorý sa používa pri učení sa 
prostredníctvom čítania a písania. Existenciu vývinovo dvoch rôznych schopností opierajú-
cich sa o jazyk predpokladal nakoniec už Vygotskij. Vyššie jazykové funkcie spájané s číta-
ním a písaním si dieťa osvojuje až v škole. Tieto nerekapitulujú formu v akej si deti osvoju-
jú hovorenú reč. 

Miera ovládania vzdelávacieho jazyka ovplyvňuje učebné možnosti žiaka. Na relevantný 
vzťah medzi úrovňou rečových schopností dieťaťa a potencionalitou jeho učebných kapacít 
upozorňuje u nás Ľ. Liptáková (2010). Komunikačnú kompetenciu chápe úzko vo vzťahu 
ku kurikulu. Nízka komunikačná kompetencia a nízka jazyková kompetencia vo vzdeláva-
com jazyku (slovenskom jazyku) nedovoľuje vytvoriť identickú kognitívnu reprezentáciu  
(s opieraním sa o vedecké poznatky), akou disponujú bežne počujúci žiaci. Kognitívna repre-
zentácia je, v podmienkach nerozvinutej jazykovej kompetencie, v porovnaní s kultúrou 
počujúcich, neúplná, nekorešponduje s počujúcimi, je ostrovkovitá, naplnená neúplnými  
a naivnými predstavami o fungovaní sveta. V súvislosti s vytváraním obrazu o svete si S.  
Šuverová (2011) kladie otázku, do akej miery dokážu žiaci so sluchovým postihnutím inter-
pretovať dianie vo svojom bezprostrednom okolí, ale aj poznatky, ktoré sa učia v škole. Na 
druhej strane I. Nebeská (2007) si všíma aj obraz sveta, ktorý si nepočujúci vytvárajú pro-
stredníctvom posunkového jazyka, a súčasne konštatuje, že obraz sveta, ktorý si vytvárajú 
rodení hovoriaci v jazyku počujúcich, je pravdepodobne v mnohom odlišný od toho, ktorý 
si tvoria rodení hovoriaci v posunkovom jazyku. 

Na dôsledky nerozvinutých schopností nepočujúceho dieťaťa opierať sa o jazyk poukazujú 
presvedčivo mnohí autori, najmä vo vzťahu k čítaniu (L. Wauters, 2005; u nás D. Tarcsiová, 
2003; K. Plačková, 2010). K. Ptáčková (2009, in L. Hricová, 2011) opisuje situáciu nepo-
čujúcich takto: Nepočujúce deti majú problémy s veľkosťou slovnej zásoby a s jej rozširo-
vaním. Náročné sú pre nich abstraktné výrazy, porozumenie irónie, zveličenia, problémy 
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majú s prenesenými výrazmi a s používaním slovných spojení. Nepoznajú často synonymá, 
homonymá, tápu vo frazeológii a obrazných vyjadreniach, konvenčných pravidlách, hovo-
rových výrazoch a v spôsobe, ako slová združujú do vyšších celkov. Zamieňajú si podobné 
slová a majú problémy rozpoznať odlišnosť významu pri zmene dĺžky vzdialenosti. Problé-
mové je aj ohýbanie slov, kde často nedôjde k rozpoznaniu, že ide iba o iný tvar toho istého 
slova. Problematické je porozumenie pri použití predložiek a menej používaných spojok, 
slovesných väzieb. Nepočujúci nemusia zvládnuť vyhľadávanie kontextových informácií  
z textu. Veľký problém pre nich predstavuje pochopenie gramatického významu. U nás 
slovenčinu, tak ako ju používajú nepočujúci, podrobne, na pozadí jednotlivých jazykových 
rovín, opísal v nepublikovanej habilitačnej práci Š. Csonka (2000).  

V diametrálne odlišnej jazykovej situácii sa nachádza nepočujúce dieťa nepočujúcich rodičov. 
Ak rodičia komunikujú navzájom a s dieťaťom v posunkovom jazyku, napĺňajú všetky vý-
vinové predpoklady na osvojenie si jazyka. Literatúra medzi minimálne predpoklady nevyh-
nutné pre osvojenie jazyka (či už u počujúcich alebo nepočujúcich detí) zaraďuje (in K. E. 
Nelson, F. Loncke a S. Camarata, 1993) predovšetkým interaktívne udalosti s viacerými 
skúsenými partnermi, ktorí predstavujú široký rozptyl jazykových štruktúr (rýchlosť reči, 
fonácia, primeranosť), sociálne a motivačne zaangažované interakcie, vstup reči takým kaná-
lom, ktorý sa môže opierať o biologicky intaktné spracovanie informácií a prinajmenšom 
aspoň niekoľko interaktívnych udalostí v každom vývinovom stupni tak, aby kognitívne 
kapacity dospelých zodpovedali potrebám vývinových zmien detí. Okrem týchto minimálne 
nevyhnutných podmienok K. E. Nelson, F. Loncke a S. Camarata (1993) hovoria aj o facili-
tujúcich (uľahčujúcich) podmienkach, ktoré môžu rôznym skupinám detí dopomôcť k osvo-
jeniu si jazyka (vstup jazykovej informácie vo viacerých, rôznych jazykových formách, 
modalitách, množstvo zaangažovaných partnerov fluentných v používaní jazyka). Zdá sa, 
že jedine u nepočujúcich detí nepočujúcich rodičov sú uvedené podmienky na osvojenie 
reči plnohodnotne naplnené, avšak v odlišnej modalite posunkového jazyka. Vážnou otázkou 
ale je, či skúsenosti nepočujúcich rodičov, ich poznatky a kompetencie dovoľujú odovzdá-
vať jazyk a skúsenosť prostredníctvom jazyka nepočujúcich svojmu nepočujúcemu dieťaťu 
tak, ako ich odovzdávajú počujúci rodičia svojim počujúcim deťom. Tieto kompetencie ne-
počujúcich rodičov, ich vývin a vzorce odovzdávania informácií dieťaťu ešte nie sú u nepo-
čujúcich rodičov dostatočne zmapované.  

Porucha sluchu sa všeobecne považuje za stav, ktorý má mnoho rôznych medicínskych, psy-
chologických obrazov. Vývin detí s poruchou sluchu sa môže uberať rôznymi cestami, keďže 
poruchu sluchu často sprevádzajú aj ďalšie odchýlky v zdraví alebo v sociálnych podmien-
kach. Vzťah medzi poruchou sluchu a mentálnym vývinom, resp. mentálnym zdravím je 
taktiež pri poruchách sluchu rôznorodý – v závislosti od toho, ako ďalšie poruchy v oblasti 
zdravia spolupôsobia s poruchou sluchu. Mnohokrát sa u jedinca vyskytuje porucha, cho-
robná jednotka, resp. odchýlka, ktorá nemá etiologický vzťah k poruche sluchu, nie je súčas-
ťou syndrómovej poruchy sluchu, ale môže nepriaznivo interferovať do vývinu dieťaťa.  

Už tradične sa obraz nepočujúceho človeka (najmä dieťaťa) často dopĺňa o vývinové poru-
chy, resp. poruchy učenia, poruchy správania, ale aj o psychické poruchy. Obraz poruchy 
sluchu sa ďalej dopĺňa o poruchy pozornosti a motoriky (syndróm ADHD). Problematika 
porúch učenia či neurogénnych porúch učenia je tiež často diskutovaná. O. Matuška (1995) 
dokonca predpokladá 100% výskyt týchto porúch u žiakov s prelingválnou poruchou sluchu. 
Podľa K. Zbortekovej (2011) diferenciálna psychodiagnostika, ktorá by jednoznačne potvr-
dila alebo vylúčila prítomnosť vývinovej poruchy učenia u sluchovo postihnutých detí, je 
pomerne náročná, vzhľadom na nedostatok citlivých diagnostických metód. Podľa autorky 
(tamtiež) mnohé ťažkosti v čítaní, písaní či počítaní môžu byť spôsobené samotným slucho-
vým postihnutím, neprimeranou stimuláciou, nerovnomerným kognitívnym vývinom či 
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zníženým intelektom, avšak tendencia zaraďovať všetky zlyhávania v učení pod vývinové 
poruchy učenia nie je podľa autorky najvhodnejšia.  

Osobitnú kategóriu tvoria u sluchovo postihnutých sociálno-emocionálne a behaviorálne po-
ruchy. Štatistiky odhadujú ich výskyt v populácii až do 30 %, čo predstavuje 3- až 5-násobne 
vyšší výskyt ako v bežnej populácii (K. Zborteková, 2011). Vo výskume uskutočnenom 
v Holandsku (T. Eldik a kol., 2004) bola prevalencia behaviorálnych alebo emocionálnych 
porúch v populácii nepočujúcich žiakov až 41 %. V obraze týchto porúch dominuje impul-
zívne nekontrolované správanie, zvýšená úzkosť, tenzia, nerozhodnosť, výkyvy nálad, ne-
schopnosť nadviazať trvalejší rovesnícky vzťah, agresivita, utiahnutosť, neschopnosť uvedo-
miť si dosah svojho správania na iných, domáhanie sa okamžitého splnenia vlastných potrieb 
(Zborteková, 2011) alebo aj anxiózno-depresívne stavy, problémy so sociálnym začlenením 
sa, u žiakov s nižšou inteligenciou sa tieto problémy kombinovali aj s poruchami pozornosti 
a myslenia (T. Eldik a kol., 2004). ). Podľa M. Potměšila (1999), medzi najčastejšie opaku-
júce sa poruchy a odchýlky v správaní, ktoré sa vyskytujú u niektorých jedincov so slucho-
vým postihnutím, patria impulzívne správanie, nedostatok sebaúcty, nedostatok empatie, 
neschopnosť vysvetliť svoje pocity, neschopnosť opísať momentálny psychický stav, prob-
lémy v morálnom vývine, zjednodušené až čiernobiele vnímanie povahových čŕt ľudí, prob-
lémy v koncepcii interpersonálnych vzťahov.Vysoký výskyt behaviorálnych a emocionál-
nych porúch u nepočujúcich sa vysvetľuje práve dlhotrvajúcou frustráciou v ranom detstve, 
spôsobenou nedostatočnou schopnosťou komunikovať so svojím okolím a emocionálnou 
a podnetovou depriváciou (K. P. Meadow, 1980). Ako poukazuje P. A. Hindley (2005), 
nepočujúce deti a adolescenti sú v oblasti mentálneho zdravia ohrození. Je to výsledkom 
súhry rôznych faktorov. Včasné zabezpečenie efektívnej komunikácie v rodine je preven-
ciou mnohých problémov. Súčasne treba, aby rodina a nepočujúce deti mali prístup k servisu 
v oblasti mentálneho zdravia.  

 

Doteraz sme poukázali na vplyv poruchy sluchu na poznávanie a organizáciu psychických 
funkcií. Jednotu psychických funkcií predstavuje osobnosť. Je oveľa náročnejšie opísať osob-
nosť človeka v podmienkach hluchoty. Ako uvádza A. Uherík (1990), aj u nepočujúceho sa 
celá jeho osobnosť vyvíja a štrukturalizuje na základe vrodených vlôh, dispozícií. Celý proces 
vývinu a formovania vlastností osobnosti treba chápať jedine vo vzťahu k prostrediu, ku kto-
rému patria aj fyzikálne a sociálne podnety, ktoré na dieťa od narodenia pôsobia. V literatú-
re nie je osobnosť nepočujúcich opísaná úplne. Možno sa stretnúť s nie vždy jednoznačnými 
názormi, že nepočujúci sú agresívnejší, emocionálne labilnejší. Výpočet negatívnych vlast-
ností osobnosti nepočujúcich uvádza na základe množstva analyzovaných výskumov H. Lane 
(1992). U nás si A. Uherík (1990) všíma vo vzťahu k štruktúre osobnosti nepočujúcich regu-
lačný mechanizmus. U počujúceho dieťaťa sa utvára v procese vývinu vôľový mechanizmus, 
ktorého účinnosť súvisí s celkovou štruktúrou osobnosti. Prax ukazuje, že vôľové správanie 
u nepočujúcich je náročné rozvíjať. Bariérou môže byť predovšetkým nízka jazyková kom-
petencia, a teda jazyk nemôže slúžiť ako prostriedok formovania vôľového správania. Výstiž-
ne na osobitosti správania ťažko sluchovo postihnutých, vyvolané ťažkosťami v chápaní 
podanej informácie, upozorňuje L. Požár (2007a). Jedinci so sluchovým postihnutím majú 
problémy v pochopení toho, aké správanie je spoločensky želateľné, čo je dovolené a tole-
rované, zakázané. Porozumenie podstaty takého správania neumožňuje plnohodnotne ani 
učenie sa pomocou napodobňovania správania iných ľudí, chýba im porozumenie podstaty 
takého správania. Preto ani nechápu, čo od nich ľudia vyžadujú a prečo, čo si iní o ich sprá-
vaní myslia, pričom ich to ani nezaujíma.  
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Do utvárania psychiky nepočujúceho zasahuje množstvo faktorov. Okrem biologických za 
rozhodujúce možno považovať prostredie a individuálnu skúsenosť, ktorú jedinečné prostre-
die vytvára. E. S. Levine (1981) poukazuje na dôležitosť nie iba individuálnych charakteris-
tík nepočujúceho, ale poukazuje na celý ekologický systém, ktorým je nepočujúci obklopený. 
Kritickú rolu pre potencovanie vývinu nepočujúcej osoby zohráva interakcia self a prostre-
dia. V zásade možno hovoriť o prostredí počujúcej rodiny a prostredí preferujúcom „kultúru 
počutia“, ale aj o prostredí nepočujúcej rodiny s preferovaním „kultúry Nepočujúcich“. 
Rozdiely v prostrediach a skúsenostiach nepočujúcich detí a detí počujúcich môžu viesť  
k rôznym stratégiám vo vnímaní sveta, reprezentácie sociálnych vzťahov, ako aj k rôznym 
stratégiám učenia. Poznatky o svete tak môžu byť organizované rôznymi spôsobmi a s rôz-
nymi úrovňami kognitívnych schopností a sociálnych kompetencií. Pre počujúcich (aj odbor-
níkov) bude náročnou úlohou prijať to, čo vyjadruje I. W. Leight (2011), keď hovorí, že pro-
stredie, ktoré nie je prispôsobivé a nezahrňujúce nepočujúcich, spôsobuje u nepočujúcich 
vznik deficitov i tam, kde je dobrý východiskový potenciál pre vývin. 

M. Marschark (2003, s. 464) poukazuje na to, že nepočujúci ľudia môžu byť vnímaní úplne 
rovnako kompetentní ako počujúci, no varuje pred tým, aby toto tvrdenie bolo brané ako 
ekvivalent k tvrdeniu, že nepočujúce osoby myslia, učia sa, správajú sa rovnako ako ich 
rovesníci. Porozumeniu psychológii nepočujúcich zabraňuje (in E.D. Mindel a M. Vernon, 
1971) aj egocentrizmus profesionálov a rodičov. Ten spôsobuje, že mnohé prirodzené javy 
sprevádzajúce a charakterizujúce hluchotu sú vnímané ako chyby. Klišé, ktoré počúvajú 
znovu a znovu, že sa nepočujúci majú naučiť žiť v počujúcom svete má za následok ustavičný 
dôraz na ich integráciu (u nás napr. adaptáciu nepočujúcich na základe miery integrácie do 
sveta počujúcich hodnotí E. Uhrová (1989)). Podľa autorov E. D. Mindela a M. Vernona 
(1971) dôraz na integráciu do sveta počujúcich však nevyplýva z realistického posúdenia 
potrieb nepočujúcich detí a dospelých. 

3.4. Identity nepočujúcich a kultúrne aspekty hluchoty  

Identita sa považuje za komplexnú a vyvíjajúcu sa konštrukciu, zahrňujúcu zväzok charak-
teristík alebo komponentov, ktoré spájajú špecifické sociálne skupiny (porovnaj napr. I. W. 
Leight, 2009) a je (in Tatum, tamtiež) spájaná s biologickými (rasa, postihnutie, pohlavie, 
vek), psychologickými (intelekt, sebauvedomovanie, kompetencie), sociálnymi (kultúra, 
sociálna rola, riešenie konfliktov a kríz), religióznymi a spirituálnymi aspektmi ľudského 
bytia. Ako uvádza V. Bačová (2001, s. 123), „tradičná psychológia konceptualizovala iden-
titu ako exkluzívne vlastníctvo jedinca, ktorý si ju vytvára, hlboko vo svojom vnútri skrýva, 
avšak v novšom teoretickom rámci sa predpokladá, že pôvod vysvetlení identity je v socio-
kultúrnych a politických kontextoch – pomeroch ľudí, ktorým tieto pomery identitu ,dodávajú‘, 
t. j. predkladajú na osvojenie“. Na inom mieste V. Bačová (2000) vo vzťahu k identite vy-
medzuje pojmy primodálny a inštrumentálny. Primodálne sentimenty pochádzajú z daností 
sociálnej existencie. Je to blízkosť ľudí, dotykovosť, príbuznosť, jazyk a sociálne zvyky. 
Primodálne spoločenstvo je konštruované takmer vo všetkých kultúrach ako univerzálne  
a večné. Za protipól primodálnych väzieb sa považujú inštrumentálne väzby, ktoré spolo-
čenstvám prinášajú výhodu, úžitok (napr. politický, ekonomický). V zásade možno rozlišo-
vať dva základné modely vzniku identity v podmienkach väčšinovej „bielej“ kultúry, model 
rasovo-etnický a bikultúrny model (D. L. Maxwell-McCaw a kol., 2010). Prvý model (rasovo- 
etnický) sa zameriava na to, ako si členovia utláčanej rasy alebo etnickej skupiny vytvárajú 
pozitívne vnímanie samých seba v náročných podmienkach a okolnostiach. Tento model 
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predpokladá, že pasívna akceptácia, počas ktorej sa internalizuje utláčateľský pohľad na ich 
skupinu prechádza do stavu, keď je väčšinová kultúra odmietaná a keď sa favorizuje pôvodná 
kultúra. Druhý model sa zameriava na akulturáciu do americkej kultúry spoločnosti pri zacho-
vaní väzieb a oddanosti k pôvodnej kultúre. Tento model bol skúmaný na skupinách, ktoré 
emigrovali do Spojených štátov, integrovali sa v novej kultúre pri zachovaní pocitu stotož-
nenia sa s ich pôvodnou kultúrou (D. L. Maxwell-McCaw a kol., 2010).  

Identita sa tradične spája s kultúrou, dokonca možno hovoriť aj o kultúrnej identite. E. Viš-
ňovský (2001, s. 116) pod ňou rozumie „súhrn postojov, návykov, tradícií, hodnôt, interpre-
tácií a sebainterpretácií, spôsobov myslenia, cítenia, konania (vzorcov správania), ktoré cha-
rakterizujú istú komunitu a sú tak či onak jej kolektívnym, spoločenským výtvorom“. Do 
kultúry E. Mistrík a kol. (1999) zahrňuje vedomosti, hodnoty, normy, vzorce správania, 
znaky. Vo vzťahu k počutiu – nepočutiu možno rozlišovať kultúru počujúcich a kultúru  
Nepočujúcich. Kultúra počujúcich je kultúrou počujúceho človeka, u ktorého je počutie 
integrované i do osobnosti. Za produkty počutia možno, v najširšom zmysle slov, považo-
vať aj jazyk (reč). Kultúra Nepočujúcich nekonkuruje počujúcej kultúre, nepočujúci nie sú 
oponentmi v moci, ideológii, je v nej vyjadrené skôr iné chápanie sveta. Toto iné, odlišné 
chápanie sveta je utvárané odlišnou skúsenosťou, ale aj odlišne štruktúrovaným jazykom, 
umožňujúcim inak reprezentovať svet. Kultúra Nepočujúcich zahrňuje potrebu expresie ži-
votného štýlu, vzájomnej ochrany nepočujúcich pred nepriaznivými podmienkami počujúce-
ho sveta. Preto sa tak často v kultúre Nepočujúcich objavuje téma útlaku.  

Bytie nepočujúcich v podmienkach dominantnej populácie (kultúre) vyžaduje úsilie od nepo-
čujúcich prijať isté pravidlá, organizáciu života počujúcich, „podrobiť sa“ mnohým pravid-
lám, čo však ešte neznamená úplne stotožnenie sa so svetom počujúcich. Žiť vo väčšinovej 
kultúre a pritom byť členom komunity Nepočujúcich, žiť životom Nepočujúcich, prežiť väč-
šinu dňa v dominantnej spoločnosti, vyžaduje od nepočujúcich medzikultúrne kompetencie. 
Tieto sú nepočujúcim vtláčané najčastejšie pod nálepkou integrácie alebo sociálnej inklúzie. 
Vo všeobecnosti medzikultúrne kompetencie v kognitívnej rovine znamenajú porozumieť 
svetu väčšinovej kultúry, spôsobom poznávania predstaviteľov tejto kultúry, vidieť veci 
v inej perspektíve, v afektívnej rovine. To vyžaduje emocionálnu a estetickú koorientáciu 
(E. Taylor, 1994, in E. Mistrík a kol., 1999). U nepočujúcich tento proces prebieha najmä 
v edukačnom procese.  

Nepočujúci často hovoria o svete počujúcich. Bez existencie nepočujúcich, bez potrieb nepo-
čujúcich by sa konštrukt kultúry počujúcich vôbec nevytvoril (nebolo potrebné ho vytvoriť). 
Znamená to, že identita nepočujúcich sa vymedzuje v kontraste so svetom počujúcich, spô-
sobom života počujúcich, ich kultúrou, spôsobmi poznávania. Na druhej strane sa nepoču-
júci vymedzujú vo vzťahu k nepočutiu, ako podmienke bytia. U počujúcich a Nepočujúcich 
existujú kultúrne rozdiely v postojoch k hluchote ako takej, ako aj k jednotlivým atribútom 
hluchoty, najmä posunkovému jazyku. To môže vysvetľovať, prečo konštrukt kultúra Nepo-
čujúcich nie je počujúcimi vždy správne pochopený.  

Čo teda patrí do sveta Nepočujúcich a nepatrí k počujúcim a naopak? Je to predovšetkým 
posunkový jazyk, komunita nepočujúcich, spôsob zdieľania spoločného sveta Nepočujúcich, 
hodnoty pripisované hluchote, posunkovému jazyku (viac pozri aj J. Rigo, 2007a, 2007b). . 
Kultúra Nepočujúcich má svoj pôvod v odlišnom vnímaní sveta, kde odlišné vnímanie je 
podmienené odlišnou skladbou a hierarchiou senzorických modalít. Teda nie v absencii 
počutia, ale v hluchote ako danosti, prirodzenej podmienky bytia. Nepočutie vyúsťuje do 
inej, odlišnej reprezentácie sveta a konštruovania predstáv o svete. Jazyk (posunkový jazyk 
nepočujúcich) v tom zohráva najvýznamnejšiu úlohu. R. Vojtechovský (2011, s. 61) ako 
dôvody vzniku kultúry Nepočujúcich, okrem prirodzenej potreby združovať sa, uvádza: 
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• Keď nepočujúce dieťa dospieva, nenachádza vo svojej rodine uspokojivé modely, s ktorými 
by sa mohlo stotožniť, a tak si hľadá seberovných.  

• Nepočujúci sa obvykle radi stretávajú medzi sebou, pretože nemajú problémy so vzájom-
nou komunikáciou a majú podobné životné skúsenosti. 

• Nepočujúci majú ťažkosti zúčastniť sa na sociálnych, kultúrnych a záujmovo-rekreačných, 
náboženských akciách spoločne s počujúcimi.  

• Nepočujúci si môžu organizovať spoločný program, ktorý je pre nich zrozumiteľný. 
• U nepočujúcich dochádza k prejavom stúpajúceho sebavedomia, zvýšenej sebaúcty a k seba-

uvedomovaniu. 
• Nepočujúci sa sobášia medzi sebou (85 % – 95 %).  

 
Identita nepočujúcich je vytváraná v rôznorodých sociokultúrnych prostrediach, v rôznych 
kultúrach. Jej vývin možno považovať iba málokedy za priamočiary, bezproblémovo ukot-
vujúci sa v jednej z viacerých možných identít, ktoré sa nepočujúcemu „ponúkajú“. Názor, 
že podstata identity nepočujúcich je utváraná primárnym prostredím, ktoré dieťa obklopuje, 
v ktorom vyrastá, nemusí byť správny. Približne až 90 % nepočujúcich detí vyrastá v poču-
júcich rodinách a iba nepočujúce deti nepočujúcich rodičov predstavujú „najmenej proble-
matickú“ skupinu nepočujúcich, kde sa identita utvára v prostredí vzájomného zdieľania 
jazyka, kultúry a hodnôt tak, ako to poznáme aj z bežných (väčšinových) rodín. G. McIlroy 
a C. Storbeck (2011) naznačujú, že identita nepočujúcich nie je statický koncept, ale jej utvá-
ranie prebieha ako komplexné pátranie po spolupatričnosti, charakterizujú ho úlohy, ktoré 
sú spojené s prijatím medzi nepočujúcich, úsilie „nájsť niečí hlas“ v dominantnej spoloč-
nosti počujúcich. Pre väčšinu nepočujúcich, podľa M. Kunze (2010), predstavuje hľadanie 
identity odyseu, počas ktorej nepočujúci nachádza útočisko pre seba samého, a tak pojem 
„identity nepočujúcich“ nepredstavuje iba množné číslo od slova identita nepočujúcich.  

Zdá sa, že centrálnu rolu v identite nepočujúcich predstavuje viacero faktorov. V prvom rade 
sú to faktory ako počúvacie schopnosti (porozumenie reči prostredníctvom počutia) a prítom-
nosť, resp. neprítomnosť ranej auditívnej skúsenosti, spôsob budovania reči v detstve, stupeň 
dosiahnutej jazykovej kompetencie, spôsob komunikácie v školskom prostredí, spoločné 
vzdelávanie s inými nepočujúcimi v špeciálnych školách, rovesnícke vzťahy, status rodičov 
(počujúci, resp. nepočujúci rodičia) a v neposlednom rade používanie, resp. nepoužívanie 
posunkového jazyka.  

Jedinečné podmienky na vývin sa odzrkadľujú v jedinečnej skúsenosti dieťaťa. Napriek tejto 
jedinečnosti skúsenosti možno nájsť niekoľko „spoločných ciest“ vývinu pre mnohé nepo-
čujúce deti a zovšeobecniť tak vzorec utvárania ich identity, a nakoniec aj jednotlivé identity 
charakterizovať. Naše predstavy o faktoroch utvárania identít nepočujúcich korešpondujú 
so závermi štúdie, ktorú realizovali M. Nikolaraizi a K. Hadjikakou (2006) a ktorí zistili, že 
spôsob vzdelávania nepočujúcich, interakcia a komunikácia s ďalšími nepočujúcimi roves-
níkmi sa najviac podieľa na ich identite. Nepočujúci s identitou počujúcich navštevovali bežné 
školy, kde v styku s rovesníkmi používali hovorenú reč, zatiaľ čo nepočujúci s identitou 
Nepočujúcich boli vzdelávaní na školách pre nepočujúcich, kde sa v styku s nepočujúcimi 
dorozumievali posunkovou rečou. Tretiu skupinu nepočujúcich predstavovali nepočujúci 
s bikultúrnou identitou. Títo navštevovali bežnú školu, ale tiež mali možnosť stretnúť sa 
s Nepočujúcimi, ktorí sa im stali vzormi a títo nakoniec zohrali kľúčovú úlohu v rozvoji ich 
identity. 

V zásade možno hovoriť o dvoch póloch identity nepočujúcich. Na jednom póle stoja nepo-
čujúci (jedinci s poruchou sluchu), ktorí sa považujú za súčasť počujúceho sveta, participu-
jú na ňom. Považujú sa za kultúrne počujúcich. Ako uvádza I. W. Leight (2009), tieto osoby 
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sa spoliehajú na reč a počúvanie, preferujú hovorenú komunikáciu. Ak by sme mali tejto 
skupine pridať ďalšie charakteristiky, povedali by sme, že ich reč (hovorená) je vybudovaná 
na spravidla veľmi dobrej úrovni a nemajú problém s porozumením, opierajúc sa o audio-
protetické pomôcky, naslúchadlá alebo kochleárne implantáty, ale aj o odzeranie z pier hovo-
riaceho. Stav sluchu týchto „nepočujúcich“ je na jednej strane veľmi rozdielny, od nedoslý-
chavosti po úplnú hluchotu. Významný faktor je používanie hovorenej reči ako spravidla 
jediného komunikačného prostriedku. Nepotrebujú participovať na živote nepočujúcich. 
Vyrastali v počujúcom, „integrovanom“ prostredí, spravidla dosahujú vyššie vzdelanie ako 
nepočujúci zo špeciálnych škôl. Preferencia ústnej reči pred rečou posunkovou, ktorú odmie-
tajú a neželajú si, aby sa im stala niekedy v ich živote potrebnou, sa preniesla aj do označe-
nia ich identity ako orálne nepočujúci (oral deaf). Títo nepočujúci rozumejú svetu počujú-
cich, a ak majú výhrady voči nemu, tak iba voči necitlivosti počujúcich, z ktorej pramenia 
mnohé bariéry, vyúsťujúce do obmedzení v rôznych oblastiach života.  

Na druhom póle identít stoja „kultúrne“ Nepočujúci. Predstavitelia tejto kultúry navštevovali 
špeciálne školy, vyrastali v prostredí nepočujúcich rovesníkov, od ktorých sa naučili posun-
kovú reč, resp. si ju osvojili ako nepočujúce deti nepočujúcich rodičov. Prostredie škôl pre 
nepočujúcich možno považovať za akési územia nepočujúcich (podobne ako priestory spol-
kov alebo klubov nepočujúcich), kde sa kultúra zdieľa a odovzdáva ďalším generáciám. Iden-
tita nepočujúcich nemusí stáť iba na preferencii posunkového jazyka, ale aj na skutočnosti, 
že jazyk počujúcich je väčšine prelingválne nepočujúcich „neprístupný“. Ak chápeme reč 
podľa B. Pupalu (2001) ako sociálny výtvor ľudí, v ktorom je zakomponovaná konkrétna 
verzia o svete, a ako svojbytný kultúrny produkt, potom môžeme konštatovať, že identita 
Nepočujúcich má svoje korene aj v nemožnosti prijímať verziu o svete počujúcich. To nepo-
čujúcich zo spoločnosti vydeľuje a núti nachádzať novú identitu. Nejde tu o slobodnú voľbu 
medzi dvomi, resp. viacerými svetmi, ktoré sa ponúkajú, ale o východisko z nepriaznivej 
situácie. Identita Nepočujúcich tak poskytuje ochranu, útočisko pred „nepriaznivými pod-
mienkami“ sveta počujúcich.  

Súčasná literatúra ponúka niekoľko modelov identity nepočujúcich. G. W. McIlroy (2008) 
hovorí až o troch rôznych modeloch identity nepočujúcich. Sú to teórie rôznych autorov. 
Autor prvej teórie o identite nepočujúcich, Bat-Chava, na základe výskumu sebapercepcie 
nepočujúcich uvádza, že každého nepočujúceho možno zaradiť do jednej zo štyroch skupín:  

• skupiny nepočujúcich (kultúrne počujúci),  
• Nepočujúcich (kultúrne nepočujúci), 
• bikultúrnych nepočujúcich (nepočujúci/Nepočujúci),  
• skupiny s nevytvorenou identitou (s negatívnou identitou).  

 
Prvá skupina (približne 24 % nepočujúcich) sa skladá z ľudí, ktorí sa domnievajú, že hovo-
rená reč je dôležitejšia ako reč posunková. Necítia sa byť súčasťou spoločenstva Nepočujú-
cich a voči Nepočujúcim majú negatívne postoje. Toto zoskupenie poukazuje na tesné spo-
jenectvo s počujúcimi ľuďmi a ich kultúrnymi hodnotami a je sprevádzané značným úsilím 
o zaradenie sa do tohto spoločenstva. Druhú skupinu predstavujú ľudia, ktorí sa bezvýhrad-
ne pripojili k spoločenstvu Nepočujúcich (34 %) a pripisujú vyššiu hodnotu posunkovej reči 
v ich živote ako hovorenej reči. Ľudia s bikultúrnou identitou (33 %) sa domnievajú, že po-
sunková reč aj hovorená reč počujúcich je dôležitá, pozitívne pristupujú k nepočujúcim, čo 
podporuje začlenenie do oboch spoločenstiev a skúmanie nových možností identity. Posled-
nú skupinu (9 %) tvoria nepočujúci s ambivalentnou identitou a nezapadajú do žiadnej z uve-
dených skupín, zväčša s podpriemernou sebaúctou.  
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Autorom ďalšieho modelu identity nepočujúcich je Glickman (in G. W. McIlroy, 2008). 
Navrhuje štyri kategórie, do ktorých môže proces vývoja identity vyústiť: Prvá kategória sa 
týka osôb, ktoré sa identifikujú ako „kultúrne počujúci“. Spoliehajú sa na hovorenú reč a sluch, 
sluchové pomôcky a odzeranie z pier. Chcú patriť do majoritnej počujúcej spoločnosti. Majú 
tendenciu dištancovať sa od spoločenstva Nepočujúcich, sú vzdelávaní v bežných školách, 
uprednostňujú tzv. orálny prístup, s opieraním sa o hovorenú reč, nemajú skúsenosti s posun-
kovou reči a tlmočníkmi posunkovej reči. Pozícia blízko kultúry počujúcich poukazuje na 
tesné spojenectvo s medicínskym modelom chápania hluchoty. Druhá kategória vývinu iden-
tity predstavuje „kultúrne marginalizované“ osoby, ktoré nezapadajú ani do kultúry počujú-
cich, ani do kultúry Nepočujúcich. Tento všeobecne nejednoznačný stav identity vyúsťuje 
do kultúrnej marginalizácie bez toho, aby bol plne akceptovaný počujúcimi alebo nepočujú-
cimi. Ambivalencia identity je spôsobená internalizáciou odcudzenia od ostatných. Tretiu 
kategóriu predstavuje „vnorená identita“ so silnou účasťou v spoločenstve Nepočujúcich. 
Obvykle ide o nekritické prijatie kultúry Nepočujúcich a tendenciu odsúdiť hodnoty počujú-
cich. Postoj aktivistov s „vnorenou“ identitou má silné ideologické väzby na sociálny model 
zdravotného postihnutia v boji proti útlaku posunkovej reči a kultúry nepočujúcich. Posled-
ný model predstavuje identitu bikultúrneho Nepočujúceho, kde nepočujúca osoba je obratná 
tak v kultúre počujúcich, ako aj v kultúre Nepočujúcich. Táto kategória reprezentuje post-
moderný paradox pohybu medzi kultúrami bez rozporov. Nie je tu voľba „buď/alebo“, ale 
reflexia dialogického modelu postoja koexistujúceho s dvomi kultúrami. Pre množstvo nepo-
čujúcich osôb zabezpečuje táto identita prežitie v sociálnom prostredí s počujúcimi členmi 
rodiny, i keď nepočujúce osoby zvyčajne dávajú prednosť nadväzovaniu vzťahov s ostatný-
mi nepočujúcimi osobami. 

Posledný model identity nepočujúcich reprezentuje model S. E. Ohna, o ktorom sa zmieňuje 
G. W. McIlroy (2008). S. E. Ohna konceptualizuje štyri fázy vývinu identity nepočujúcich. 
Prvá je „samozrejmá fáza“, v ktorej si obvykle mladý nepočujúci človek naivne myslí, že je 
rovnaký ako ostatní ľudia. Byť nepočujúci nie je problém, ani vážna prekážka. V druhej fáze, 
ktorá sa zhoduje so školským vekom, problémy s komunikáciou a problémy s počúvaním 
majú za následok pocit odcudzenia. Vnímanie seba samých ako iných sa objavuje v tejto 
fáze. Treťou fázou je „fáza vzťahov“. Táto fáza sa vyznačuje presvedčivou príťažlivosťou 
tvoriť vzťahy v spoločenstve Nepočujúcich, ktoré účinne ochromujú bolesť z odcudzenia. 
V tejto fáze nepočujúci nájdu úkryt v kultúre Nepočujúcich a spoločne vyhlasujú, že sú 
Nepočujúci. S. E. Ohna (2004) vypovedá aj o identite nepočujúcich, ktorú charakterizuje 
ako identitu „byť nepočujúci svojím spôsobom“ (Deaf in my own way). Vývin identity pred-
stavuje sebareflexiu na ambivalentnú skúsenosť a tlačí človeka za „normálne“ kultúrne hra-
nice a vedie k spolupráci tak s nepočujúcimi, ako aj počujúcimi ľuďmi. Model súvisí s tým, 
ako sa nepočujúci človek v priebehu života spolieha na seba samého, ďalších nepočujúcich 
a počujúcich. G. W. McIlroy (2008) navrhuje, aby nepočujúce osoby, ktoré možno v Glick-
manovej klasifikácii zaradiť do bikultúrnej identity a podobne v klasifikácii S. E. Ohna do 
fázy „Nepočujúci svojím spôsobom“, boli jazykovo označovaní pojmom „DeaF“. V tejto 
novonavrhovanej ontológii nepočujúcich je kladený dôraz na rešpektovanie predností Nepo-
čujúcich, identitu a životné skúsenosti, a súčasne uznáva a posilňuje ich interakciu s počujú-
cim svetom, zvyčajne prostredníctvom hlasu, odzerania, sluchových pomôcok alebo koch-
leárnych implantátov a ďalších technológií. Znakom tejto identity je, že nebráni tomu, aby 
sa nepočujúca osoba šikovne a dôstojne usadila v oboch kultúrach, kultúre Nepočujúcich  
a kultúre počujúcich. Znakom identity nepočujúcich je, že hranice medzi nepočujúcim a kul-
túrou počujúcich a kultúrou Nepočujúcich sú „tekuté“. Obratné používanie oboch jazyko-
vých modalít, posunkového jazyka a jazyka počujúcich, umožňuje nepočujúcej osobe, ktorá 
môže byť zároveň situovaná do rôznych pozícií, pohybovať sa plynulo medzi identitami, 
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prispôsobovať sa rozmanitým sociálnym kontextom. To nakoniec vyúsťuje do zvýšenia po-
citu sebaposilnenia a oslobodenia sa od závislej konformity kultúrnych noriem počujúcich 
alebo nepočujúcich a do umiestnenia seba v istej, ale tolerantnej identite.  

Odlišný koncept identity presadzuje nepočujúci P. Ladd. Na jej označenie používa pojem 
„Deafhood“, ktorý po prvýkrát použil v roku 1993 (mohli by sme ho voľne preložiť ako 
„Nepočujúctvo“). Koncept neskôr rozvinul a predstavil v často citovanej publikácii „Under-
standing Deaf Culture – In Search of Deafhood“. Pojem Deafhood P. Ladd odlišuje od pojmu 
„kultúra Nepočujúcich“.  

P. Ladd (in W. Morris, 2008) zastáva nový pohľad na hluchotu, definuje ju z pozície kultúr-
no-jazykového modelu. Vysvetľuje, že tento model vyžaduje, aby komunita Nepočujúcich 
bola vnímaná ako vnútorne duálna kategória. To znamená, že niektoré otázky nepočujúcich 
sa môžu vzťahovať k problematike počutia (postihnutiu, resp. zdravotnému postihnutiu), 
zatiaľ čo iné otázky sa vzťahujú napr. k jazyku Nepočujúcich. Ladd nevidí nepočujúcich 
ako skupinu zdravotne postihnutých alebo ako jazykovú menšinu. Tvrdiac, že nepočujúci 
ľudia sú špecifickou skupinou, ktorú nemožno zaradiť vedľa osôb so zdravotným postihnu-
tím, ale ani nie medzi jazykové menšiny. P. Ladd odporúča chápať ich identitu prostredníc-
tvom toho, čo nepočujúcich odlišuje od všetkých ľudí. Tieto odlišnosti zastrešil pojmom 
„Deafhood“. Obraz hluchoty (Deafhood) možno nájsť aj v poézii nepočujúcich (v posunko-
vom jazyku). Tu je svet nepočujúcich tvorený týmito témami (R. Sutton-Spence, 2008): 

• hluchota ako „strata“, 
• útlak nepočujúcich počujúcou spoločnosťou a nevzdávanie sa nepočujúcich, 
• zmyslové skúsenosti nepočujúcich, 
• oslava úspechu nepočujúcich a spoločenstva nepočujúcich, 
• oslava hluchoty (Deafhood) a posunkového jazyka, 
• miesto nepočujúcich ľudí vo svete. 
 
Problematika identity nepočujúcich a kultúry nepočujúcich môže byť komplexne pochopená 
iba vtedy, ak by boli do nej zahrnuté aj také témy ako sú zvyklosti v kultúre Nepočujúcich, 
spoločenské pravidlá v komunikácii Nepočujúcich, tradície, zvyky nepočujúcich, história 
Nepočujúcich (veľké postavy, významní predstavitelia Nepočujúcich, umenie nepočujúcich 
orientované vizuálne – divadlá nepočujúcich, pantomíma, fotografia, rozprávanie príbehov 
v posunkovom jazyku, poézia v posunkovom jazyku a pod.). V našich podmienkach o týchto 
témach obsiahlejšie referuje R. Vojtechovský (2011) v publikácii Úvod do kultúry a sveta 
Nepočujúcich. Táto publikácia môže poslúžiť ako kompendium kultúry Nepočujúcich pre 
tých, ktorí s Nepočujúcimi prichádzajú do kontaktu ako profesionáli (učitelia, lekári, porad-
covia, sociálni pracovníci). Medzi najvýznamnejšie publikácie o svete nepočujúcich, ich 
kultúre, histórii možno zaradiť práce autorov ako H. Lane, M. Hoffmaister a B. Bahn (1996), 
L. Bragg (2001), M. S. Moore a L. Levitan (2003) alebo C. A. Padden a T. L. Humphries 
(2006).  

 
Na záver treba podotknúť aj to, že mnohé otázky identity v dnešných podmienkach sveta  
literatúra o nepočujúcich ešte nerieši. Na niektoré všeobecne upozorňuje napr. Z. Kusá (2001). 
Je to napr. ohrozenie autentického ja v súčasnom preorganizovanom svete, prepletenie osob-
nej a rolovej identity, podiel determinácie zvonku a zvnútra a mnohé ďalšie. Zodpovedať 
tieto otázky v prostredí nepočujúcich je veľmi náročné.  
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4. KARIÉRA A NEPOČUJÚCI 

 PODMIENKY, SKUTOČNOSŤ, DIAGNOSTIKA 

4.1. Východiskové podmienky kariérového vývinu                          
a zamestnávania nepočujúcich 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že existuje iba málo údajov o nepočujúcich vo vzťahu 
k podmienkam ich kariérového vývinu, k ich sebarealizácii vo svete práce, resp. k správa-
niu sa na trhu práce. Výpovednú hodnotu môže, ale i nemusí mať hľadanie paralel s ľuďmi 
s inými zdravotnými postihnutiami. R. G. Cinamon a kol. (2008) uvádzajú takéto spoločné 
charakteristiky kariérového vývinu ľudí s postihnutím. Súčasne tie isté identifikuje aj v po-
pulácii nepočujúcich. Sú to: 

• Častejšia miera nezamestnanosti alebo neplnohodnotné využitie kapacity pracovať s dô-
sledkami v sociálnom a ekonomickom statuse.  

• Kariéra ľudí s postihnutím sa rozbieha pomalšie, vnímajú sa ako menejcenní a neschopní 
nájsť adekvátnu prácu, menej si zaslúžia dobrú prácu.  

• Ešte skôr, ako sa dostanú do pracovného veku, v období dospievania, sa pomalšie kryšta-
lizujú ich profesijné záujmy.  

• Vykazujú nižšiu ašpiračnú úroveň, čo má negatívny vplyv na ich kariérovú voľbu. 

 
Všeobecne sa konštatuje vysoká miera nezamestnanosti u ľudí s postihnutím. Svet práce za-
hrňuje množstvo spoločenských a individuálnych podmienok a množstvo aktérov s rôznymi 
rolami. Výsledkom je skutočnosť, ktorú nemožno interpretovať zjednodušene. Pod vplyvom 
podmienok, napr. zdravotného postihnutia, sa mení i správanie, očakávania a motivácia 
ľudí s postihnutím, ale aj ich okolia. Niektoré výskumy poukazujú napríklad na vnútornú 
protirečivosť vzťahu ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím k práci. K. Repková (2003) 
zistila, že až 70 % respondentov s postihnutím nemá šancu získať zamestnanie na trhu práce. 
Na druhej strane viac ako polovica respondentov uviedla väčšiu alebo menšiu mieru pasivi-
ty pri hľadaní si možností pracovného uplatnenia. Autorka tento fenomén interpretuje ako 
dôsledok „dlhodobého procesu ich viktimizácie, obrazom vývinu očakávaní zo strany spo-
ločnosti, že sa nebudú emocionálne vyvíjať, že nebudú mať osobitné ambície a potrebu byť 
úspešní a budú mať redukované akékoľvek životné šance“ (P. G. Jacobs, 2001, in K. Repková, 
2003, s. 18). Podobne aj výsledky vstupného prieskumu projektu Kvalita v podporovanom 
zamestnávaní (Podporované zamestnávanie na Slovensku, 2006) poukazujú, z pohľadu pra-
covníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, že ľuďom so zdravotným postihnutím je 
vlastná nižšia ochota zamestnávania sa. Genézu pasivity vedúcu k sociálnej exklúzii opisuje 
na pozadí zdravotného postihnutia aj L. Květoňová-Švecová (2005). Zhoršený prístup k infor-
máciám, vzhľadom k zdravotnému postihnutiu, nízka motivácia situáciu riešiť, obmedzené 
sociálne kontakty vedú k obmedzeným znalostiam o potrebách trhu práce a k nedostatočným 
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znalostiam o vlastných silných stránkach, nedostatok schopností ako prekonávať prekážky 
vyúsťuje do demotivácie a nakoniec do sociálnej exklúzie.  

Správanie organizácií v zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím je taktiež veľmi roz-
manité. Ako ukázal dotazníkový prieskum V. Andreánskej a L. Štinčíkovej (2008, 2010) 
realizovaný v 104 organizáciách, najvyššie percento reálneho zamestnávania ľudí so zdra-
votným postihnutím je vo veľkých organizáciách nad 250 zamestnancov, 81 % organizácií 
uviedlo, že majú možné pracovné pozície pre ľudí so zdravotným postihnutím, reálne však 
zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím 52 % organizácií. Ďalej zistili, že z responden-
tov, ktorí uviedli, že ich organizácia má možné pracovné pozície pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, 64 % aj skutočne zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím a 36 % organi-
zácií, ktoré tiež uviedli, že majú možné pracovné pozície pre ľudí s postihnutím, ich neza-
mestnáva. Je to zaujímavé zistenie, v ktorom sa autorky utvrdili, že existencia teoretickej 
možnosti zamestnať človeka so zdravotným postihnutím ešte neznamená, že sa tak skutočne 
aj stane.  

Ďalšia z nepriaznivých podmienok kariérového vývinu marginalizovaných skupín je, že 
nové spôsoby organizácie práce, ktoré spoločnosti zaviedli, značne ohrozili pripravenosť 
pre sociálnu integráciu (Guidance and Counselling for Deaf People, 2004). To, že sa respon-
zívnosť a flexibilita stala pre zamestnávateľov prioritou a príchod „selektívnych“ korpora-
tívnych kultúr, preferujúcich „just-in time“ zamestnania, spôsobuje, že sa stráca možnosť 
trvalého plateného zamestnania. To podkopáva tradičné vzory kariérového postupu, všestra-
nnosť a prispôsobivosť sa stávajú predpokladmi na získanie a udržanie pracovných miest. 
Zvýšenie významnosti vzdelávania a kvalifikácie, všeobecných schopností, motivácie a adap-
tability vyraďuje celé skupiny obyvateľstva, ktoré v minulosti mohli dúfať, že si nájdu prácu. 
Urýchľuje sa rozvoj kariéry. Dôraz na stále nižší vek znamená, že ľudia sa stanú rýchlo 
„príliš starí“ na trhu práce, o čom svedčí dlhodobá nezamestnanosť po päťdesiatich rokoch 
veku a popularita predčasného odchodu do dôchodku (Guidance and Counselling for Deaf 
People, 2004). Nízka zamestnanosť a sociálna exklúzia ľudí s postihnutím je podmienená aj 
diskrimináciou. M. A. Paludi, E. R. DeSouza a D. Dodd (2011) si všímajú formy exklúzie 
a príčinu jej výskytu vidia najmä v stereotypoch o ľuďoch s postihnutím.  

Príčiny nepriaznivého stavu v zamestnanosti a v schopnostiach nepočujúcich uchytiť sa na 
voľnom trhu práce v našich domácich podmienkach treba vnímať aj z historickej perspektí-
vy. To úzko súvisí s filozofiou zamestnávania v minulej spoločensko-ekonomickej formácii, 
ktorá bola síce systémovo rozvinutá, ponúkala však nepočujúcim štandardný priestor na 
realizáciu, najmä v remeselných a robotníckych povolaniach. S tým súvisela i prax v oblasti 
prípravy na povolanie, ktorá sa spravidla realizovala na stredných odborných učilištiach 
a odborných učilištiach pre mládež so sluchovým postihnutím. Počet profesií, pre ktoré boli 
vytvorené podmienky profesijnej prípravy, bol nízky. Nezodpovedal počtu profesií, v kto-
rých by sa sluchovo postihnutí dokázali sebarealizovať. Pretrvávanie tradícií v spájaní nepoču-
júcich s istými profesiami vytvorili kategórie tzv. vhodných a nevhodných profesií. Voľba 
sluchovo postihnutého žiaka pre jednu z „vhodných“ profesií bola často vynútená. Okliešte-
né možnosti vo výbere povolania nevytvárali podmienky na kompetentné rozhodovanie 
v kariérovom vývine, nerozvíjali sa sociálne kompetencie pre rôzne oblasti života (potrebu 
ich rozvíjania u nepočujúcich si uvedomila a koncepciu ich rozvoja vypracovala v 90. rokoch 
minulého storočia napr. Z. Šedivá, 1997, 1998). Neefektívna forma, obsah vzdelávania a prí-
prava na profesiu produkovali absolventov s nízkym potenciálom pre súčasný svet práce. 
Zmeny v spoločnosti, ktoré nastali po vzniku trhových podmienok, sa nepremietli do súčas-
ného vzdelávania nepočujúcich a ich kariérového vývinu. Nevenuje sa dostatočná pozornosť 
prechodu zo školy do zamestnania. Obdobie prechodu zo školy do zamestnania nemožno 
považovať len za jednoduchý bod v živote človeka, ale za súčasť celoživotného dlhodobého 
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procesu individuálneho vývinu. Obdobie prechodu je obdobím, v ktorom sa má stretnúť 
pripravenosť a kompetencie sluchovo postihnutého jedinca vstupovať na trh práce s pôdou, 
ktorú v oblasti pracovného uplatnenia pripravila pre jednotlivca spoločnosť (E. M. Szyman-
ski, in M. M. Danek a H. Busby, 1999). Prechod zo školy na trh práce je úsekom v živote 
sluchovo postihnutého, ktorý možno považovať za kritický. Úspešnosť, resp. neúspešnosť 
prechodu týmto obdobím zväčša dlhodobo predurčuje jeho správanie sa nielen na trhu práce, 
ale aj v osobnom živote. Neúspešné pokusy zamestnať sa, ako ukazujú výskumy B. Hofbaue-
rovej (1997) a R. Kleinovej (1997), vytvárajú základ pre horšiu mienku o sebe, čo môže 
prerásť až do chronického negatívneho sebahodnotenia. Takéto prežívanie môže viesť až  
k vytrácaniu potreby zamestnať sa. Obdobie prechodu zo školy do zamestnania nie je, samo-
zrejme, jediným prechodovým (tranzitným) obdobím v živote človeka. Tieto obdobia sú 
kritické i pre predstaviteľov bežnej populácie. Medzi obdobia prechodu tak patrí prechod 
z primárneho do vyššieho vzdelávania, zo všeobecného do odborného, prechody v rámci 
pracovnej kariéry, prechod z ekonomickej aktivity do neaktivity/dôchodku a i. Prechodovým 
obdobiam u ľudí s postihnutím je dnes venovaná mimoriadna pozornosť.  
 

Dospelého človeka so sluchovým postihnutím v produktívnom veku charakterizuje predo-
všetkým nižšia vzdelanostná úroveň, nízka jazyková kompetencia v jazyku počujúcich, s tým 
súvisiaci problém s porozumením a komunikáciou v jazyku počujúcich, nižšia miera intelek-
tualizácie (napr. schopnosť používať pojmy z oblasti práva, kultúry, vedy a pod.), vyššia 
miera závislosti od okolia. S hluchotou je často spájaná aj nižšia miera gramotnosti, len 
niektorí prelingválne nepočujúci dosahujú funkčnú gramotnosť a dokážu sa orientovať v texte 
s vyššou mierou intelektuálneho obsahu. Tento obraz nie je obrazom ich potenciálu, ale vý-
sledkom pôsobenia viacerých faktorov (porucha, absencia ranej intervencie, spôsob vzdelá-
vania, postoje spoločnosti a pod.).  

4.2. Nepočujúci v pracovnom procese 

V našich podmienkach sa možno oprieť iba o dva výskumy, ktoré charakterizujú nepočujú-
cich ako špecifickú skupinu vo svete práce a v pracovnom procese. Prvý výskum bol reali-
zovaný v roku 1991 (M. Ručkay, 1991), druhý realizovaný v rokoch 2008 – 2010 (A. Šme-
hilová, 2010). Problematika sveta práce ľudí s postihnutím je detailnejšie zachytená cez priz-
mu zamestnanosti, resp. poskytovania služieb zamestnanosti (V. Záhorcová, 2010), avšak 
žiadna štúdia sa neorientuje výlučne na osoby s poruchou sluchu a nezachytáva detailne 
typické problémy nepočujúcich.  

Ako sme už uviedli, cenné informácie o „správaní“ nepočujúcich v podmienkach utvárania 
voľného trhu práce u nás (prelom 80. a 90. rokov minulého storočia) poskytuje výskum M. 
Ručkaya (1991). Autor podrobne mapuje uplatnenie sluchovo postihnutých absolventov 
rôznych špeciálno-učebných odborov stredných odborných učilíšť pre sluchovo postihnutú 
mládež. Sleduje zotrvanie v profesii vo vzťahu k veku, spokojnosti a k spôsobu komunikácie. 
Výskum tak poskytuje plastický obraz o vykonávaní zamestnania a jeho zmenách v prelomo-
vom období spoločenských zmien a zmien na trhu práce. Autor výskum realizoval na vzorke 
189 respondentov s poruchou sluchu v produktívnom veku (od 18 – 60 rokov), s približne 
rovnakým zastúpením v jednotlivých vekových kategóriách, respondentov s absolvovaným 
stredným odborným učilišťom pre sluchovo postihnutých, resp. odborným učilišťom pre 
sluchovo postihnutých v rôznych učebných odboroch (krajčír, maliar, stolár, strojný mecha-
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nik, knihár, stolár). Na základe výsledkov možno obdobie začiatku 90. rokov 20. storočia, 
stav a situáciu sluchovo postihnutých na etablujúcom sa trhu práce charakterizovať takto: 

• Viac ako 10 rokov na rovnakom pracovisku pracovalo 37,5 % respondentov. 

• Medzi najstabilnejšie realizované profesie z hľadiska učebných odborov patrili maliar, 
stolár, strojný mechanik, naopak, najčastejšie zmeny vo vykonávaní profesie uskutočňo-
vali krajčíri a knihári. Profesiu napr. zmenilo až 67,3 % krajčírov ale iba 20,9 % stolárov.  

• Z hľadiska spokojnosti absolventov v práci uvádzala spokojnosť 76,7 % respondentov so 
sluchovým postihnutím, nespokojnosť prevažovala u 23,3 % respondentov.  

• Opätovne by si nezvolilo rovnaký učebný odbor 45 % sluchovo postihnutých responden-
tov. 

• Najspokojnejší boli z hľadiska učebných odborov knihári (88,9 %), maliari (80 %), najfrek-
ventovanejšia bola nespokojnosť v profesii krajčír (75 %).  

• 10 % respondentov nevykonávalo v čase výskumu žiadne zamestnanie. 

• Väčšina sluchovo postihnutých respondentov žila a pracovala mimo svojho rodného kraja, 
vo veľkých mestách so zvýšenou koncentráciou sluchovo postihnutých. 

• 63,5 % respondentov žilo v manželstve, z partnerov vysoko prevažujú rovnako sluchovo 
postihnutí, pomer partnerstiev s oboma partnermi so sluchovým postihnutím a partner-
stiev s jedným počujúcim partnerom je 11 : 1, manželstvá s počujúcim partnerom často 
končia rozvodom (s výnimkou, keď rodič počujúceho partnera je nepočujúci).  

 

Autor mapoval situáciu nepočujúcich v období rozpadu centier zamestnanosti nepočujúcich, 
ktoré sa vytvárali v predchádzajúcej spoločensko-ekonomickej formácii pri veľkých výrob-
ných podnikoch. Pri nich boli vytvárané útvary starostlivosti o nepočujúcich s odborným 
pracovníkom, ktorému bola problematika nepočujúcich familiárna a ovládal posunkovú reč 
nepočujúcich. Táto organizovaná forma starostlivosti o nepočujúcich sa pertraktovala ako 
politika štátu – vytváranie vhodných podmienok pre zamestnávanie nepočujúcich. V jednom 
podniku tak mohlo pracovať aj viac ako 100 nepočujúcich (BAZ – Bratislavské automobilové 
závody, Makyta Púchov, Odevné závody Trenčín a pod.). Možno konštatovať, že vytvára-
nie takýchto centier zamestnanosti nepočujúcich malo vplyv na mobilitu nepočujúcich 
a prispelo k tomu, že v niektorých mestách sa nepočujúci kumulovali a vytvárali aj väčšie 
komunity (Bratislava, Púchov, Trenčín, Košice a pod.), ktoré existujú aj dnes.  

Súčasnú situáciu osôb s poruchou sluchu (nepočujúcich) v dnešných podmienkach trhu prá-
ce podrobnejšie výskumne mapovala A. Šmehilová (2010). Z celkového počtu 321 nepoču-
júcich respondentov bolo 14,3 % nezamestnaných. S nezamestnanosťou však malo osobnú 
skúsenosť až 61,4 % osôb so sluchovým postihnutím. Z hľadiska faktoru doby trvania neza-
mestnanosti, najviac osôb, až 40,6 % bolo krátkodobo nezamestnaných, 26,9 % strednodobo 
nezamestnaných, ale až 32,5 % dlhodobo nezamestnaných. V skutočnosti, podľa nášho 
názoru, podiel nezamestnaných osôb so sluchovým postihnutím môže byť podstatne vyšší, 
ak predpokladáme, že výskum bol realizovaný u osôb sociálne aktívnych (participujúcich 
na živote komunity sluchovo postihnutých) a pravdepodobne nezachytil časť populácie osôb 
so sluchovým postihnutím, ktorí vykazujú nižšiu mieru aktivity a participácie, kde možno 
predpokladať aj vyšší podiel nezamestnanosti. Ako najfrekventovanejšie dôvody nezamest-
nanosti respondenti so sluchovým postihnutím uvádzali výpoveď z vlastnej vôle, uprednost-
ňovanie počujúcich zamestnancov pred zamestnancami s poruchou sluchu alebo sluchovým 
postihnutím. Autorka súčasne zistila, že s úrovňou vzdelania u osôb so sluchovým postih-
nutím rastie aj stálosť vykonávanej práce. K podobnému zisteniu dospeli aj J. MacLeod-
Gallinger a kol. (2001) a tiež neskôr J. MacLeod (2005). 
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Špecifickú časť populácie zamestnaných nepočujúcich predstavujú samostatne zárobkovo 
činné osoby, nepočujúci, ktorí dokázali zamestnať seba samých – remeselníci, živnostníci 
vlastníci firiem, obchodov, dielní, resp. poskytovateľov služieb. O tejto skupine nepočujú-
cich máme u nás iba sporadické informácie, i keď v našich podmienkach vieme o mnohých 
nepočujúcich podnikateľoch. Cesty k tejto kariére nepočujúcich nie sú dôsledne zmapované. 
Na tomto mieste sa zmienime aj o štúdiách, ktoré poskytujú relevantné výskumné údaje vy-
povedajúce o správaní sa nepočujúcich na trhu práce. Sú to štúdie realizované v zahraničí, 
v odlišných podmienkach, ako ich poznáme na Slovensku. Nie všetky závery týchto štúdií 
sú podmienené iba poruchou sluchu respondentov. Preto si uvedomujeme dôsledok zovšeo-
becnenia výsledkov pre naše domáce podmienky. S. E. Pressman (1999) realizovala v USA 
národnú štúdiu, s cieľom podať charakteristiku tých nepočujúcich, ktorí sa rozhodli podnikať 
alebo na trhu práce pôsobili ako nepočujúci zamestnávatelia alebo živnostníci. Dotazníková 
štúdia zahrňujúca 86 nepočujúcich mužov a žien ukázala, že väčšina nepočujúcich začala 
podnikať pred 35 rokom veku ich života, v čase výskumu podnikali viac ako 10 rokov, boli 
vzdelávaní v špeciálnych školách, ako aj v integrovaných podmienkach a často dosiahli aspoň 
bakalársky stupeň vysokoškolského štúdia. V komunikácii s počujúcimi zamestnancami 
a klientmi uprednostňovali orálnu a písomnú formu komunikácie (v 64 %), hoci sami ako 
nepočujúci preferovali posunkovú reč nepočujúcich (v 84 %). Súčasne sa opierali sa aj o ko-
munikačné technológie ako sú fax a e-mail, ale využívali aj služby tlmočníka posunkovej 
reči. Štúdia poukázala na prítomnosť osôb v živote nepočujúcich, s ktorými sa nepočujúci 
identifikovali počas rôznych etáp ich kariérového vývinu. Pôsobili v živote nepočujúcich 
ako životné vzory alebo mentori a sami nepočujúci ich považovali za tých, ktorí významne 
ovplyvnili ich životnú kariéru. V skorších fázach kariérového vývinu, počas vzdelávania, 
slúžili ako vzor rodičia a učiteľ, avšak za rozhodujúcich pre začatie podnikania označili ne-
počujúci podnikatelia známych a priateľov (v 47 %) a rodičov (v 24 %). Počet pracovníkov, 
ktorých zamestnávali nepočujúci podnikatelia, bol rôzny. Tretina nezamestnávala nikoho. 
Z údajov vyplýva, že až 86 % nepočujúcich podnikateľov zamestnáva 10 a menej pracovní-
kov. Dva najfrekventovanejšie motívy pre podnikanie boli „byť sám sebe pánom“ a „získať 
viac peňazí“. V štartovacej fáze podnikania požadovali o pomoc a podporu počujúcich v oblas-
tiach: marketing, reklama, vypracovanie podnikateľského plánu a vyhľadávanie finančných 
zdrojov pre podnikanie. Za najväčšiu výzvu pri začatí podnikania považovali nepočujúci 
podnikatelia presvedčiť počujúcich ľudí, že aj nepočujúca osoba môže rozbehnúť podnika-
nie a dokáže komunikovať s počujúcimi zákazníkmi. S. E. Pressman (1999) uvádza ďalej aj 
odporúčania založené na výsledkoch výskumu. Domnieva sa, že nepočujúcim ženám treba 
venovať špecifickú pozornosť (z celkového počtu nepočujúcich podnikateľov len 17 % tvo-
rili ženy). Je vhodné, aby úspešní nepočujúci podnikatelia boli prezentovaní aj ďalším nepo-
čujúcim záujemcom o podnikanie, zvlášť, aby nepočujúci podnikatelia vedeli prevziať na 
seba rolu mentora. Ukazuje sa, že dlhodobejšia pracovná skúsenosť pred začatím podnika-
nia, najmä z dôvodu náročnej cesty za profesiou, ktorou prechádzajú nepočujúci podobne 
ako iné osoby z populácie so špeciálnopedagogickými potrebami, je dôležitá. Neznamená 
to, že nepočujúci z rôznych pracovných prostredí sa nemôžu venovať rôznym oblastiam 
podnikania. Kľúčom k úspechu v podnikaní je vyššie vzdelanie. To však nie je imperatívom, 
aj stredoškolské vzdelanie môže byť dostačujúce pre úspešné podnikanie. Nepočutie (hlu-
chota) samo osebe nie je bariérou pre podnikateľské ambície. Kariéroví poradcovia, resp. 
poradcovia poskytujúci služby pracovnej rehabilitácie majú obhajovať zamestnávateľské 
aktivity a podnikateľské plány nepočujúcich a vnímať ich ako dosiahnuteľné, a tak pomáhať 
nepočujúcim klientom plánovať a pripravovať kariéru podľa ich vlastnej voľby. Silný záujem 
a schopnosti sa ukazujú byť pre začatie podnikania významnejšie ako vstupný finančný 
kapitál (väčšina nepočujúcich podnikateľov použila na naštartovanie podnikania menšiu 
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finančnú čiastku). Úlohou poradcu by malo byť spolu s nepočujúcim klientom hľadať ďalšie 
možnosti financovania podnikania a opierať sa pritom aj o verejne dostupné zdroje z pro-
gramov podporujúcich podnikanie. 
 

Ďalším prieskumom, o ktorom sa zmienime, je prieskum, ktorý realizovali R. Punch a kol. 
(2007). Vypovedá o skúsenostiach skupiny nepočujúcich a nedoslýchavých absolventov 
Griffith University v Queenslande v Austrálii. Účastníci dotazníkového prieskumu vypove-
dali o charakteristikách ich práce, bariérach v rozvoji kariéry a ťažkostiach, ktoré zažili alebo 
anticipovali v práci, o adaptácii na zamestnanie a pracovnú pozíciu, ako aj o riešeniach a stra-
tégiách, ktoré objavili a používali vo svete práce. Z 54 respondentov pracovalo 46, z toho 
až 21 (46 %) v oblasti školstva. 17 respondentov pracovalo v školách ako učitelia nepočujú-
cich. Ďalší boli zamestnaní v privátnom sektore (22 %), 20 % bolo samozamestnávateľov,  
9 % pracovalo vo verejnom sektore, resp. štátnej službe, 5% pracovalo v agentúrach, ktoré 
poskytovali služby nepočujúcim. Autori našli rozdielne vzorce správania na trhu práce 
u skupiny nepočujúcich, ktorí považovali svoju jazykovú kompetenciu v jazyku počujúcich 
za dobrú a opierali sa prevažne o ňu, a u skupiny nepočujúcich prevažne posunkujúcich.  
59 % posunkujúcich pracovalo ako pedagógovia, na rozdiel od skupiny s preferovaným 
jazykom počujúcich, z ktorej pracovalo 38 % respondentov ako učitelia. V privátnom sek-
tore pracovalo len 11 % zo skupiny posunkujúcich, zo skupiny používajúcich jazyk počujú-
cich to bolo 28 %. V percentuálnom zastúpení týchto skupín v oblasti samozamestnávania 
neboli zistené rozdiely (18 %, resp. 20 % z celkového počtu respondentov).  

Ďalej autori štúdie (R. Punch a kol., 2007) zisťovali priebeh zamestnaní nepočujúcich a ne-
doslýchavých respondentov vo vzťahu k vyštudovanému programu na vysokej škole. Zo 
všetkých respondentov vyštudovalo program učiteľstva alebo špeciálnej pedagogiky 43 % 
respondentov. Ďalší študovali programy zahrňujúce psychológiu, sociálnu prácu, sociálne 
lekárstvo, komunikáciu, informačné technológie, umenie. Pre väčšinu absolventov ich prvé 
zamestnanie zodpovedalo zameraniu štúdia, v čase prieskumu viac ako polovica responden-
tov vykonávala prácu vo vyštudovanom odbore. Prvé zamestnanie si našla prostredníctvom 
osobného kontaktu štvrtina respondentov, súčasné zamestnanie si prostredníctvom osobného 
kontaktu našla skoro až polovica respondentov. Z ďalších, menej frekventovaných stratégií 
sa nepočujúci a nedoslýchaví respondenti opierali o internet, resp. tlačené médiá (noviny), 
pri hľadaní posledného zamestnania aj využitie tejto formy hľadania zamestnania klesla. 
Agentúru, ktorá sprostredkováva zamestnanie, využili respondenti veľmi ojedinele. Univer-
zita sprostredkovala zamestnanie 14 % respondentov hľadajúcim prvé zamestnanie, pri hľa-
daní posledného zamestnania asistovala 3 % respondentov. 

Kvalitatívna analýza údajov poukázala na prítomnosť očakávaných, ale aj neočakávaných 
prekážok a bariér, s ktorými sa respondenti v zamestnaní stretli. Autori prieskumu vytvorili 
pre ne viacero kategórií, vzájomne sa viac prekrývajúce ako samostatne stojace, zahrňujúce 
postoje („niektorí počujúci kolegovia neboli nadšení, keď mali na schôdzi hovoriť do mikro-
fónu“), ťažkosti pri vytváraní vhodných podmienok na pracovisku („bolo mi povedané, že 
by som mohol prísť o prácu, keď budem požadovať tlmočníkov“, „ešte stále čakám na sve-
telný alarm, protipožiarny signalizačný systém, ktoré majú byť nainštalované“), spoločenské 
bariéry („je ťažko pochopiteľné, aké náročné je pre nepočujúceho sledovať komunikáciu 
cez pracovnú prestávku a v tejto situácii si nájsť dokonca priateľov, keď sa nenájde nik, kto 
by vám pomohol ako tlmočník“), technologické prekážky („FM súpravy, ,hluché̛  miesta 
v miestnostiach a budovách, interferencie od žiarivky, napájacie káble“, „niekedy je veľa 
zaujímavých stretnutí a seminárov, a vy sa spoliehate, že budú zabezpečené FM systémom 
a nakoniec zistíte, že tieto prekážky nedokážete prekonať“). Výsledky poukázali, že najčas-
tejším spôsobom prispôsobenia pracoviska bola zmena rozostavenia nábytku, zmeny v uspo-
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riadaní sedenia v miestnosti (aby nepočujúci videl na ostatných) a zabezpečenie tlmočníka 
posunkovej reči. Medzi problémové zaraďovali nepočujúci a nedoslýchaví situácie vyžadu-
júce sociálnu, resp. spoločenskú interakciu (49 % respondentov), situácie zaúčania a trénin-
gu (42 %), účasť na stretnutiach a poradách (34 %).  

Najvýznamnejším faktorom voľby povolania bolo byť zamestnaný v prostredí, ktoré nie je 
hlučné. Druhým motívom v rozhodovaní o budúcom povolaní bola potreba odovzdať ďalším 
nepočujúcim svoju osobnú skúsenosť s nepočutím a podporovať ich ďalšie vzdelávanie. Iba 
pri malom počte respondentov nebol výber povolania spojený s hluchotou (napr. pre flexibil-
ný pracovný čas, snahu byť čo najbližšie k rodine a pod.).  

V inej štúdii, s využitím kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie (dotazníky, interview), 
autori R. Punch, P. Creed a M. B. Hyde (2006) skúmali kariérové bariéry u nedoslýchavých 
žiakov vzdelávaných v bežnom type školy. Žiaci (N = 64) vo veku 10, 11 a 12 rokov s mier-
nou až ťažkou poruchou sluchu, z toho 8 žiaci boli používatelia kochleárneho implantátu. 
Probanti vyplnili dotazník vytvorený kompiláciou dvoch škál na meranie kariérových bariér 
– Perception of Barriers scale students (autor McWhirter) a mutácie tejto škály pre vysoko-
školských študentov (autori Luzzo a McWhirter). Výsledky poukázali, že kariérové bariéry 
sú významne asociované s bariérami vyplývajúcimi z poruchy sluchu a so školským výko-
nom. Žiaci s väčším počtom kariérových bariér vykazovali aj viac bariér vyplývajúcich 
z poruchy sluchu. Starší žiaci a žiaci s väčšou poruchou sluchu vnímali viac kariérových 
bariér. Za najčastejšie bariéry žiaci považovali ťažkosti v učení (51 % žiakov), nedostatok 
dôvery (45 %), nedostatok financií (42 %). Pohlavie, etnicita a bariéry vzťahujúce sa na 
rodinu žiaka boli najmenej zastúpené. Z bariér, ktoré sa vzťahujú na poruchu sluchu, boli 
žiakmi najčastejšie percipované neporozumenie poruchy sluchu okolím (68 %), nemožnosť 
telefonovať (48 %). Najmenej zastúpenou bariérou sa ukázala byť (25 %) nemožnosť pra-
covať v skupine.  
 
Porovnanie správania nepočujúcich v rôznych spoločensko-ekonomických podmienkach 
a nachádzanie podobných foriem správania sa „napriek týmto zmenám“ môže vypovedať 
o trvalejších vlastnostiach osobnosti nepočujúcich, ktoré sú stabilné, prináležia viac k postih-
nutiu, resp. kultúre nepočujúcich, a nie sú determinované primárne iba vonkajšími socioeko-
nomickými podmienkami. Aj keď takéto smerovanie úvah môže byť označené za špekulatívne, 
predsa len existujú podobné empirické skúsenosti zamestnávateľov so zamestnávaním nepo-
čujúcich, ale najmä dlhoročné skúsenosti tlmočníkov posunkovej reči a pracovníkov posky-
tujúcich nepočujúcim sociálne poradenstvo. Ich osobné skúsenosti vypovedajú o tom, že 
nepočujúci sú často málo kritickí voči hodnoteniu svojej práce a predpokladajú vysokú spo-
kojnosť zamestnávateľov s nimi samými. Nepočujúci často opúšťajú získané zamestnanie 
v relatívne krátkom období po nástupe bez uvedenia dôvodu – z pohľadu počujúcich zamest-
návateľov ide o „iracionálne“ rozhodnutia. Možno sa domnievať, že táto zdanlivá iraciona-
lita správania nepočujúcich má príčiny v nedostatočnom pochopení a rešpektovaní kultúr-
nych rozdielov medzi počujúcimi a nepočujúcimi. Na druhej strane sa taktiež domnievame, 
že aj kognitívne faktory u nepočujúcich zohrávajú pri rozhodovaní sa dôležitú rolu. V zmysle 
sociálno-kognitívnych teórií kariérového vývinu, kariérové správanie je interpretované 
v spojitosti s množstvom úloh kognitívneho typu – medzi ktoré rozhodovanie nepochybne 
patrí. Potom je otázne, či nepočujúci dostatočne zvládajú úlohy kognitívneho typu, s ktorý-
mi sú konfrontovaní v ich kariérovom vývine, alebo úlohy, ktoré sú na nich kladené počas 
vykonávania práce v zamestnaní.  

Pre porozumenie správania nepočujúcich v práci zostávajú prakticky nevyužité mnohé psy-
chodiagnostické metódy pracovnej psychológie. Príkladom môže byť napr. orientačný inven-
tár – ORI autora B. M. Bass (in T. Kollárik, 2004b). Dotazník rozlišuje a meria tri druhy  
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zamerania pracovníkov v pracovnom procese – zameranosť na seba (orientácia na seba samé-
ho), očakávanie odmeny bez ohľadu na vykonanú prácu a spolupracovníkov (zameranosť na 
interakciu, záujem o činnosť skupiny, udržiavanie vzťahov) a zameranosť na úlohu (záujem  
a ochota jedinca plniť pracovné úlohy a podieľať sa na efektivite skupiny). Takúto metódu 
možno považovať za nenáročnú i v prostredí hluchoty. Navyše jej použitie ako výskumného 
nástroja môže dať odpoveď, či nepočujúci neinklinujú k niektorému zameraniu viac (mož-
nosť kultúrneho vplyvu). 

4. 3. Diagnostika v procese kariérového vývinu nepočujúcich 

Za jeden z kľúčových faktorov, ktoré určujú smer, obsah poradenského procesu, možno po-
važovať i kariérovú diagnostiku. Ako uvádza Š. Vendel (2008), diagnostika je v kariérovom 
poradenstve predsa len prepracovanejšia než prostriedky intervencie, je často i jadrom pora-
denského procesu. V kariérovom poradenstve môže byť zámerom zaangažovanie klienta do 
procesu sebapoznávania prostredníctvom používania rozmanitých nástrojov, často i s mož-
nosťou vlastného vyhodnotenia výsledkov (ako príklad môžu slúžiť mnohé nástroje a tech-
niky prístupné on-line). Na druhej strane kariérové poradenstvo disponuje diagnostickými 
nástrojmi, ktorých administrácia nie je priamo spojená so sebapoznávacou aktivitou klienta, 
ale skôr pomáha určiť smerovanie a priority kariérového poradenstva pre samotného poradcu.  

V kariérovom poradenstve (in M. Jigău, 2007, s. 9) identifikujeme užitočné metódy medzi 
testami, dotazníkmi alebo inventármi, zamerané na: 

• schopnosti (intelektuálne, verbálne, numerické, argumentačné, reakčný čas, osobitné na-
dania), 

• osobnosť, 
• záujmy a špecifické potreby, 
• hodnoty a postoje, 
• hodnotenie akademických schopností (učebné spôsobilosti a metódy učenia sa), 
• interpersonálne vzťahy, 
• sebaobraz, 
• rozhodovanie, 
• kariérový rozvoj (tréning rozhodovania), 
• osobitné kategórie populácie. 
 

Výsledkom diagnostického procesu v kariérovom poradenstve je spravidla tzv. kariérové 
hodnotenie (v literatúre bežne označované ako carrier assessment). Podľa autorov D. Neubert 
a P. Leconte (in J. Timmons a kol., 2005) existuje sedem hlavných použití údajov z kariéro-
vého hodnotenia: 

• určenie stavu kariérového vývinu – kde sa nachádza žiak (študent, klient) v kariérovom 
povedomí, kariérovej orientácii, kariérovej príprave, v prieskume možností ďalšieho sme-
rovania kariéry a kariérovom umiestnení, 

• meranie – identifikovanie schopností, záujmov, kapacít a potenciálu, silných stránok, po-
trieb, hodnotenie správania včítane oblasti psychosociálnej, funkčne-výkonovej, života  
v komunite – nezávislosti, zamestnateľnosti, 

• predikcia – porovnanie individuálnych záujmov a schopností s vhodnosťou odbornej prí-
pravy a oblasťou vzdelávania, 
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• navrhovanie a odporúčanie – identifikovanie silných stránok, potrieb a navrhovanie rôz-
nych typov adaptačných techník a stratégií vedúcich k lepšej kariérovej príprave a karié-
rovému vývinu, 

• explorácia – odhalenie rôznych úloh spojených s budúcou prácou a ujasnenie ako záujmy 
korešpondujú so schopnosťami potrebnými na výkon práce, budúcimi aktivitami v dospe-
losti,  

• intervencia – implementácia techník a stratégií pomáhajúcich objavovať kariéru a pracov-
né možnosti, 

• podpora – vypracovanie kariérového profilu, ktorý pomáha študentovi, jeho rodine a iným 
identifikovať konkrétnu cestu k dosiahnutiu cieľa.  

 

Takéto použitie výsledkov kariérového hodnotenia možno považovať za univerzálne a výcho-
diskové pre široké prostredie poskytovania kariérového poradenstva. Na druhej strane, špe-
cifiká populácie nepočujúcich vyžadujú širší rámec pre vymedzenie diagnostiky, presahujú-
ci hodnotenie iba vlastného kariérového vývinu. Preto považujeme za potrebné kariérovú 
diagnostiku nepočujúceho klienta zakomponovať do širšieho diagnostického rámca, zahrňujú-
ceho aj základnejšie hodnotenie oblastí vývinu, resp. aktuálneho stavu. Potrebu komplex-
nejšej diagnostiky človeka s postihnutím zdôrazňuje Š. Vašek (1991). Podľa neho prístup  
k človeku – jedincovi, aj k postihnutému, je možný z viacerých aspektov: z biologických – 
v prvom rade medicínskych, zo psychologických a tiež zo sociálnych. Objektívny pohľad 
na jedinca môže vzniknúť len ako výsledok komplexného interdisciplinárneho prístupu zo 
všetkých uvedených aspektov. (Š. Vašek, 1991) Podobne široko k diagnostike žiakov s pos-
tihnutím pristupujú J. Timmons a kol. (2005). Do hodnotenia zahrňuje viaceré, nie iba karié-
rové charakteristiky. Oblasti hodnotenia podľa autorov J. Timmons a kol. (2005) sú:  

• edukačná – hodnotenie školského výkonu, výkonové školské testy, testy kognitívnych schop-
ností, 

• profesijná – pracovné schopnosti a zručnosti, profesijné a kariérové záujmy, získanie cer-
tifikátov a pod.,  

• psychologická – hodnotenie emocionality, správania a sociálnej oblasti, kognitívnych schop-
ností, 

• zdravotná – hodnotenie funkčnej kapacity. 
 

Širší diagnosticko-hodnotiaci rámec môže v kariérovom poradenstve nepočujúcich účinne 
zahrnúť problém individuálneho výkonu (edukačného, rečového a pod.), zohľadniť špecifi-
ká osobnosti (aj z pohľadu kultúrnej identity) a zhodnotiť vplyv odchýlok v oblasti zdravia 
(poruchy a postihnutia) na kariérový vývin, ako sprevádzajúcich a limitujúcich faktorov 
kariérového vývinu. V našich podmienkach je zaužívané hodnotiť jedinca s postihnutím 
v edukačnom prostredí najmä prostredníctvom špeciálnej diagnostiky. Podľa E. Tichej (2007) 
špeciálnopedagogická diagnostika sleduje kompetencie, ktoré sú v dôsledku postihnutia 
u jednotlivca obmedzené a modifikované, avšak súčasne sa snaží identifikovať tie funkcie, 
ktoré zostali nenarušené. Identifikovanie slabých a silných stránok jednotlivca s postihnu-
tím je podľa E. Tichej (2007) významné v procese voľby následného smeru stimulácie a te-
rapie, ako aj formulácie stimulačného plánu, individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu 
alebo akejkoľvek inej špeciálnopedagogickej pomoci a podpory jednotlivca s postihnutím. 
V oblasti hodnotenia kariérového vývinu nepočujúceho, tak aj informácie získané prostred-
níctvom špeciálnopedagogickej diagnostiky môžu byť cenné pre intervenčné pôsobenie a for-
mulovanie cieľov v kariérovom vývine nepočujúceho žiaka. 
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Komplexnejšie zakomponovanie oblastí do hodnotenia nepočujúcich v podmienkach vzde-
lávania možno dokumentovať na materiáli Sprievodca pre prácu s nepočujúcimi a nedoslý-
chavými študentmi v školách vo Virgínii (Guidelines for Working with Students Who Are 
Deaf or Hard of Hearing in Virginia Public Schools, 2008). Domény hodnotenia žiaka sú:  

• audiologické hodnotenie,  
• hodnotenie komunikácie a úrovne jazyka, 
• vývinové hodnotenie,  
• edukačné hodnotenie, 
• psychologické hodnotenie, 
• intelektuálne hodnotenie, 
• kognitívne schopnosti, 
• sociálno-emočný vývin,  
• vizuálno-percepčné/vizuálno-motorické integračné schopnosti, 
• adaptívne schopnosti pre život alebo bežné životné schopnosti. 
 
Poznať stav sluchových funkcií, ale aj dynamiku straty sluchu v priebehu života, mieru roz-
vinutosti jazyka, doterajší výkon žiaka v škole, intelektovú kapacitu, štruktúru schopností, 
osobnosť, kompetencie pre život je predpokladom toho, aby kariérový vývin nepočujúceho 
mohol byť správne pochopený. S hodnotením a najmä používaním testov sa spájajú aj isté 
riziká. H. Sautter (2007) upozorňuje, že už v diagnostickom procese sa môže dôstojnosť člo-
veka s postihnutím ocitnúť v nebezpečenstve, ak sa diagnostika zúži na jednotlivca a jeho 
deficity. Hodnotenie človeka s postihnutím prináša so sebou mnoho metodologických špe-
cifík. Podľa Š. Vašeka a kol. (1994) všeobecné metódy ignorujú vplyv príslušného postih-
nutia, špecifické sa pre nedostatočnú reprezentatívnosť nedajú štandardizovať. V psycholo-
gickej diagnostike na ne poukazuje u nás najmä L. Požár (2007a). Za potrebné považuje 
dodržiavať celý rad princípov alebo pravidiel: 

1. Oboznámenie sa so základnými charakteristikami daného postihnutia, osobitosťami komu-
nikácie jedincov s daným postihnutím. 

2. Porovnanie výsledkov testov u postihnutých s normami platnými pre intaktnú populáciu 
je nutné robiť vždy citlivo (vzhľadom na to, že existuje iba obmedzený počet psycholo-
gických testov vyvinutých špeciálne pre postihnutých).  

3. Nevyhnutné je prispôsobiť testy vytvorené pre intaktnú populáciu jednotlivcom pre daný 
druh postihnutia – to však vyžaduje značné skúsenosti. 

4. Pokiaľ ide o výsledky dosiahnuté v testoch, validnejšie sú nadpriemerné výsledky, skep-
tickejšie sa treba stavať k výsledkom podpriemerným, ktoré môžu byť zapríčinené ťaž-
kosťami vyplývajúcimi z postihnutia, nepochopením úlohy, slabou motiváciou, resp. sla-
bou skúsenosťou testujúceho.  

5. Výhodnejšia je individuálna administrácia testov, mimoriadnu pozornosť treba venovať 
cvičným úlohám (presvedčenie sa, či človek s postihnutím skutočne pochopil, čo sa od 
neho žiada).  

6. Pred testovaním je nevyhnutné zabezpečiť vhodnú motiváciu, slabé výsledky sú často 
zapríčinené nezáujmom človeka s postihnutím pracovať s testom. 

7. Pri skúmaní jedincov s postihnutím treba psychologické testy vždy dopĺňať ďalšími metó-
dami, najmä pozorovaním, rozhovorom, experimentom a pod. 

Z pohľadu koncepcií prístupov v kariérovej diagnostike nepočujúcich treba uvedomiť si 
rôznorodosť inštitucionálneho prostredia, v ktorom sa nepočujúci jedinec nachádza, a vplyv 
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tohto prostredia na spôsob, obsah a ciele, a nakoniec aj na výsledky diagnostiky v oblasti 
kariérového poradenstva. Vo všeobecnejšej rovine tak možno súhlasiť s M. Valentom (in E. 
Tichá, 2007), že za kľúčové možno považovať nielen to, čo je predmetom diagnostiky, ale 
aj kto, aký odborník diagnostiku realizuje, kde je diagnostika realizovaná, ako a akými pro-
striedkami sa realizuje. Ak je nepočujúci žiak, študent vzdelávaný špeciálnopedagogických 
podmienkach, bude aj diagnostika kariérového vývinu (a, samozrejme, rozvoj jeho kariéry) 
ovplyvnená základnými cieľmi tejto inštitúcie a kariérové poradenstvo bude „podliehať“ 
špeciálnopedagogickým potrebám nepočujúceho žiaka a vlastný kariérový vývin bude porov-
návaný s inými žiakmi s rovnakým postihnutím. Tento prístup má svoje špecifiká v jednot-
livých druhoch postihnutia. Základnú orientáciu na výber vhodného povolania pre jednotli-
vé druhy postihnutia, resp. na výber a vhodnosť povolaní možno v špeciálnopedagogickom 
prostredí považovať za tradičnú.  

V procese kariérovej diagnostiky jedincov s postihnutím treba posudzovať aj možné neade-
kvátne predstavy a úsilia pri voľbe povolania. V. Gollesz (in V. Vašek, 1991) za ich príčiny 
považuje: 

a) precenenie schopností dieťaťa zo strany rodičov a nevhodné ovplyvňovanie dieťaťa, 
ktoré vyplýva z tohto precenenia, 

b) žiaci so zdravotným postihnutím nemajú dostatok profesiových informácií, 

c) rozhodujú sa pre profesiu na základe len jedného faktora a nie komplexných poznatkov  
o nej, 

d) nepoznajú kontraindikácie, pre ktoré niektoré profesie sú pre nich nevhodné, 

e) nemajú často ani dostatočné informácie o tom, aké profesie sa im vzhľadom na ich 
postihnutie odporúčajú, resp. neodporúčajú. 

 

Posun od tradičného chápania vhodnosti povolania pre ľudí s postihnutím možno zazna-
menať u D. Lepeňovej (2007), kde základným východiskom pre posúdenie primeranosti  
či neprimeranosti konkrétneho povolania je miera rizika pri výkone povolania, a to tak pre 
samotného jednotlivca, ako aj pre jeho bezprostredné okolie. Potom zoznamy povolaní pre 
jednotlivé kategórie zdravotných postihnutí sú len orientačné, pretože, ako uvádza autorka 
(tamtiež), primeranosť povolania záleží aj na miere zdravotného postihnutia, zdravotného 
problému, na zvyškovom potenciáli konkrétneho jednotlivca, na vyjadrení lekára, na špe-
cifických požiadavkách konkrétneho zamestnania, pracovného miesta, konkrétneho zamest-
návateľa. Takto možno dospieť k zvýšeniu ponuky povolaní.  

Vzhľadom na frekventovaný výskyt pridružených porúch v populácii nepočujúcich, na širšiu 
variabilitu výkonu, je u nepočujúcich meranie funkčnej kapacity žiaduce najmä vo vzťahu 
k vytváraniu prognózy v kariérovom vývine, a v prípade väčších odchýlok v oblasti zdravia, 
i vo vzťahu k potrebám poskytovania špecifických kariérových, resp. pracovno-rehabilitač-
ných služieb. Vhodný hodnotiaci nástroj na meranie funkčnej spôsobilosti ľudí so zdravot-
ným postihnutím ponúka Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia, 
ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2001. 

Osobitný problém predstavuje diagnostika nepočujúcich žiakov, ktorých edukačné výsledky 
sú spravidla nižšie ako u väčšiny nepočujúcich. Autori M. P. Insabella a S. Glenn (1996)  
v zhode s inými prieskumami konštatujú veľké riziko ignorovania špecifických potrieb vo 
vzdelávaní nepočujúcich s nízkym výkonom. Ich zaradením do bežného programu školy  
a chýbajúcim jasným opisom ich jedinečných spôsobov a štýlov učenia, školského potenciálu 
a výkonových úrovní, sú títo študenti vystavení trvalej frustrácii a neúspechu počas celej 
školskej dochádzky. Identifikácia nepočujúcich žiakov s nízkym výkonom môže byť náročná. 
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Nepočujúci s nízkym výkonom sa môžu vyznačovať (in M. P. Insabella a S. Glenn, 1996) 
jednou alebo viacerými z nasledujúcich charakteristík: 

• minimálne alebo nízke rečové alebo čítacie schopnosti, 

• nízky počtový výkon, 

• minimálny rozsah schopností v používaní posunkového jazyka (ako je to obvyklé), 

• limitované sociálne spôsobilosti, 

• chudobná kontrola emócií, 

• ťažkosti vo vytváraní sociálnej podpory, 

• túžba vzbudzovať pozitívnu alebo negatívnu pozornosť, 

• limitované schopnosti nezávislej existencie, 

• permanentná potreba usmerňovania, 

• nízky prah voči záťaži – nízka frustračná tolerancia, 

• impulzívne správanie, 

• nutkavé (kompulzívne) správanie, 

• nízke schopnosti zaujať postoj. 
 
Na tomto mieste sa zmienime aj o niektorých diagnostických nástrojoch použiteľných v pro-
stredí nepočujúcich. Zameriame sa na tie, ktoré rešpektujú predovšetkým nižšiu mieru gra-
motnosti a špecifickú komunikáciu nepočujúcich. Problematiku vhodnosti diagnostických 
nástrojov v prostredí nepočujúcich ilustrujeme na diagnostike profesijných záujmov. Aj preto, 
ako uvádza Š. Vendel (2004), že záujem je najčastejšou premennou v praxi kariérového po-
radenstva. 

Ako príklad psychodiagnostických nástrojov „priateľských“ k nepočujúcim môže slúžiť 
Obrázkový test profesijnej orientácie, OTPO (autor A. Mezera), resp. starší OTZOP – Obráz-
kový test záujmov o povolanie (autor O. Blaškovič, 1988). Do skupiny obrázkových testov 
môžeme zaradiť aj napr. COPSystem Picture Inventory of Careers (autor R. P. Brady, 2007). 
COPS-PIC možno používať v skupinovom poradenstve pre žiakov základných škôl a štu-
dentov stredných škôl, v individuálnom poradenstve pre žiakov a dospelých, v hodnotení 
zamestnanca, správnosti jeho umiestnenia a zmien v kariérovom vývine. 

Obrázkový test záujmov o povolanie – OTZOP (O. Blaškovič) 

Test je určený žiakom 6. – 8. ročníkov základných škôl. Administrovať ho môžu výchovní 
poradcovia a psychológovia. Má pomáhať pri poznávaní profesijných záujmov žiakov, uve-
domovaní si seba vzhľadom na vlastnú profesijnú budúcnosť samotnými žiakmi. Výhodou 
prezentovania pracovných činností formou obrázku vidí autor testu v zreteľnom videní pra-
covnej činnosti. Tým sa vylučuje omyl z neporozumenia slovných pomenovaní povolaní 
alebo profesijných termínov. Autor testu si taktiež uvedomuje nespornú výhodu testu v jeho 
administrácii u žiakov, ktorí nemusia vedieť čítať alebo písať, alebo majú problémy s poro-
zumením hovorenej reči. V manuáli k testu sa explicitne neuvádzajú špecifické populácie 
žiakov (a teda ani žiaci s poruchami sluchu). Je však nesporné, že pre žiakov s poruchami 
sluchu je táto metóda vhodná.  

V Obrázkovom teste záujmov o povolanie probant dostáva do rúk kartičky, na ktorých sú 
nakreslené činnosti, ktoré charakterizujú rôzne povolania. Úlohou probanta je ohodnotiť, do 
akej miery sa mu činnosti páčia, resp. nepáčia, ktoré považuje za príjemné alebo nepríjemné. 
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Z obrázkov sa vytvoria kôpky (veľmi sa mi páčia – páčia sa mi – neviem sa rozhodnúť – 
nepáčia – vyslovene sa mi nepáčia). Obrázky s pozitívnym výberom predstavujú povolania, 
o ktoré prejavuje probant záujem.  

Obrázky povolaní sa vzťahujú na 8 hlavných skupín povolaní s odlišnými profesiovými 
záujmami: 

1. záujem technicko-konštrukčný, 

2. záujem o prácu s materiálom, 

3. záujem o prácu so zvieratami, 

4. záujem o prácu s rastlinami, 

5. záujem o službu iným ľuďom, 

6. záujem sociálno-humanitný, 

7. záujem esteticko-umelecký, 

8. záujem o stroje. 

Obrázkový test profesijnej orientácie – OTPO (A. Mezera) 

Obrázkový test profesiovej orientácie (A. Mezera, 2010) vychádza z prístupu k meraniu pro-
fesiových záujmov rozvíjaným J. L. Hollandom pod názvom Self-Directed Search. Obráz-
kový test profesiovej orientácie je zameraný na profesijnú či študijnú orientáciu žiakov zá-
kladných a stredných škôl. Obrázkový test obsahuje testový zošit so 114 rôznymi profesiami 
(resp. 114 kartami umožňujúcimi individuálnu administráciu a exploračný rozhovor).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. 6  Ukážka povolania z Obrázkového testu profesiovej orientácie 
Zdroj: http://www.psychodiagnostika-as.sk/docs/T-267_OTPO.pdf 

 
Test je schopný pomerne stabilne diagnostikovať individuálne profesijné zameranie žiaka  
a orientovať ho na skupinu veľmi podobných povolaní. OTPO možno chápať ako jeden  
z významných, ale stále len čiastkových zdrojov informácií, ktoré sú schopné diagnosticky 
zachytiť základnú profesijnú či študijnú orientáciu žiakov východiskovú nielen pre stanove-
nie radu hypotéz a alternatív možného riešenia profesijnej voľby žiaka, ale predovšetkým  
v didaktickej etape práce so žiakom. Až v didaktickej časti testu je žiak schopný pomocou 
množstva ďalších kritérií určiť či odhadnúť úroveň odbornej náročnosti určitej skupiny pre-
ferovaných odborov (profesií). 

Súčasťou obrázkového testu nie je len diagnostický test, ale i súbor didaktických hier, kto-
rých cieľom je konfrontovať aktuálnu ašpiráciu žiakov s komplexom mnohých požiadaviek, 
nárokov a podmienok, ktoré sú s výkonom určitej skupiny profesií nutne spojené a ktoré majú 
priamy vzťah k voľbe povolania. Svoju platnosť má didaktická časť testu najmä u žiakov, 
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ktorí nevykazujú výrazné profesiové zameranie v žiadnej zo sledovaných oblastí. OTPO je 
vhodné používať na druhom stupni základnej školy v rámci orientačného vyšetrenia žiakov 
pri ich prvej smerovej voľbe (7. a 8. ročník), vo vyšších ročníkoch ZŠ pri diagnostike profe-
sijnej orientácie, ale i pri získavaní informácií o individuálnych rozdieloch žiakov v ich  
v motivačných a záujmových dispozíciách.  

Test OTPO od A. Mezeru a Blaškovičov Obrázkový test záujmov o povolanie umožňujú 
vyhnúť sa konfrontácii nepočujúceho žiaka s úlohou vyžadujúcou porozumenie textu a vytvo-
riť akceptovateľnejšie podmienky diagnostiky záujmov aj zo strany samotného nepočujúce-
ho žiaka.  

COPSystem 

V Kanade predstavuje COPSystem najrozšírenejší systém hodnotiaci záujmy, schopnosti 
a hodnoty, je určený na plánovanie kariérovej cesty, individuálne poradenstvo aj pre jedin-
cov so špeciálnymi potrebami, rozširuje predstavy o jednotlivých povolaniach. Pozostáva 
z deviatich súčastí, ktoré možno používať nezávisle. Jednou jeho súčasťou je aj nástroj na 
meranie záujmov – Picture Inventory of Careers. Metóda COPSystem Picture Inventory  
of Careers (COPS-PIC) bola vytvorená pre žiakov, študentov s problémami s čítaním, resp. 
používaním jazyka a jedincov s nízkym školským výkonom alebo nízkou kariérovou moti-
váciou. Tiež je vhodná pre tých, ktorí nepoznajú jazyk väčšinovej populácie. COPS-PIC 
možno používať v skupinovom poradenstve pre žiakov základných škôl a študentov stred-
ných škôl, v individuálnom poradenstve so žiakmi a dospelými, v hodnotení zamestnanca, 
správnosti jeho umiestnenia a zmien v kariérovom vývine. Výsledný profil sa uvádza na 
pozadí 14 profesiových klastrov a umožňuje prístup k približne tisícom rôznych profesií. 
Test pozostáva z 36 kartičiek. Na každej kartičke je trojica obrázkov rôznych pracovných 
činností. Probant si vyberie jeden obrázok z troch, ktorý ho najviac zaujme.Administrácia 
tohto hodnotiaceho nástoja je nenáročná, trvá spravidla 15 minút, vyhodnotenie môže vyko-
nať sama hodnotená osoba. 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
Obr. 7  Ukážky kresieb pracovných činností v teste COPS-PIC 

 

Podobnou metódou na zisťovanie záujmov prostredníctvom obrázkov je aj Picture Interest 
Career Survey (PICS). R. P. Brady (2007) uvádza, že nástroj  vychádza z klasickej Hollan-
dovej typológie RIASEC a súčasne z Prediegerovej typológie povolaní (orientácia na veci, 
údaje, ľudí alebo idey). Povolania sú roztriedené aj podľa náročnosti profesionálnej prípravy, 
od povolaní vyžadujúcich len krátkodobý tréning až po vyššie formy vysokoškolskej prí-
pravy. 
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Reading-Free Vocational Interest Inventory: 2  

Podobne ako metóda COPS-PIC aj Reading-Free Vocational Interest Inventory: 2 (R-FVII:2), 
revidovaný inventár záujmov, používa obrázky reprezentujúce rôzne pracovné činnosti na 
zisťovanie profesiových záujmov. Jeho administrácia nevyžaduje používanie reči, čítanie 
alebo písanie. Je určený populácii žiakov od 13 rokov, predovšetkým so špeciálnymi potre-
bami, ale i dospelým s mentálnou retardáciou, poruchami učenia alebo inak znevýhodneným. 
Inventár sa administruje skupinovo alebo individuálne približne 20 min. Administrácia je 
jednoduchá, test si môže vyhodnotiť aj sám probant. Inventár pozostáva z 55 súborov trojíc 
kresieb, ktoré zobrazujú vykonávanie úloh v rôznych povolaniach. R-FVII:2 umožňuje pre-
skúmať široký rozsah povolaní a prác, od nekvalifikovaných, nevyžadujúcich prípravu, cez 
vyžadujúce čiastočné zaškolenie a istú mieru zručnosti, až po kvalifikované povolania vyža-
dujúce náročnejšiu prípravu.  

R-FVII:2 má samostatné normy pre osoby s mentálnou retardáciou, osoby s poruchami uče-
nia a znevýhodnených dospelých. Metóda vyhodnocuje záujmy viažuce sa na 11 rôznych 
oblastí: automobilový priemysel a servis, stavby a stavebniny, kancelárske a administratívne 
práce, chovateľstvo a starostlivosť o zvieratá, stravovacie služby, záhradníctvo, poskytova-
nie služieb osobám, služby čistiarní a práčovní, práca s materiálom a náradím (obrábanie 
materiálov). Z prehľadu týchto oblastí je však zrejmý nižší akademický potenciál klientov. 
(www. pro-ed.com) 

Envision Your Career: A Language-Free Video Career Interest Inventory  

Envision Your Career (Predstav si svoju kariéru), na používaní jazyka nezávislý záujmový 
inventár, je založený na vizuálnom prezentovaní videosekvencií rôznych pracovných čin-
ností (videorekordér, resp. DVD prehrávač), zobrazujúcich rôzne profesie (povolania). Aj 
tento dotazník vychádza z Hollandovej typológie (model RIASEC). Probantovi sa prezentu-
je 66 záznamov z pracovných činností (každý záznam v trvaní cca 11 s.). Úlohou probanta 
je vyjadriť mieru svojho záujmu o vizuálne zobrazenú pracovnú činnosť na päťbodovej škále 
(vôbec sa nepáči – nepáči – neviem sa rozhodnúť – páči sa – veľmi sa mi páči). Adminis-
trácia testu trvá asi 20 min. E. Kenneally a Y. Strelkoff (2005) v používateľskej príručke 
uvádzajú, že inventár je ideálny pre hodnotenie klientov s limitovanými alebo žiadnymi 
jazykovými schopnosťami, s obmedzenými schopnosťami čítať a písať, nepočujúcich alebo 
nedoslýchavých a tiež ľudí s rôznorodým postihnutím.  

Implicitné meranie profesijných záujmov  

Jeden z ďalších originálnych postupov merania profesijných záujmov predstavuje u nás J. 
Džuka (2004, 2007). Vytvoril postup, v ktorom sa ako podnetový materiál taktiež používajú 
obrázky zobrazujúce konkrétne povolania (30 obrázkov). Tieto reprezentujú šesť Hollando-
vych typov profesijných záujmov. Ako uvádza autor (J. Džuka, 2007), na prezentáciu obráz-
kov so zobrazenými profesiami bol vytvorený špeciálny počítačový softvér, pomocou kto-
rého sú obrázky prezentované na monitore počítača.  

Uprednostnenie obrázkov pred prezentáciou v jazyku v tejto metóde nie je motivované uľah-
čením administrácie alebo rešpektovaním špecifickosti niektorých subpopulácií. Zámer au-
tora tkvie v meraní implicitného aspektu profesijných záujmov, pomenovanie profesie alebo 
pracovná činnosť nie je teda explicitne vyjadrená v jazyku. J. Džuka vychádza z hypotézy, 
že aj v prípade merania záujmov možno predpokladať dvojakú štruktúru – explicitný a im-
plicitný aspekt záujmu. V metódach vyvolávajúcich implicitné asociácie (obrázky povolaní) 
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tak pravdepodobne nebudú zohrávať úlohu uvedomované interpretácie a hodnotenia dôleži-
tosti samou osobou.  

Na záver, na ilustráciu, ako široký môže byť záber diagnostiky nepočujúceho žiaka vo vzťahu 
ku kariérovému rozvoju a tranzitnému plánovaniu, uvádzame úplný prehľad testov a dotaz-
níkov používaných na St. Mary’s School for the Deaf (Buffalo, New York): 

• WISC-III alebo WAIS-III, v závislosti od veku, len performačná časť, 

• Test neverbálnej inteligencie – 3 (TONI-3), 

• Bender Visual-Motor Gestalt Test, 

• Beery Developmental Test of Visual Motor Integration, 

• Woodcock-Johnson Test of Achievement, 

• Wide-range Achievement Test, 

• Standford Achievement Test, 

• Brigance Invetories of Basic and Essential Skills, 

• Gallaudet Diagnostic Test, 

• New York State Regents Exam, 

• Interest Inventories, 

• Reading-free Vocational Interest Inventory, 

• Geist Picture Interest Inventory, 

• Self-Directed Search – Form E, 

• Aptitude Bateries, 

• Different Aptitude Test, 

• Occupational Aptitude Survey, 

• Performance tests, 

• Crawfords Small Parts Dextrity Test, 

• Minnesota Rate of Manipulation Test, 

• Minnesota Paper Form Board Test, 

• Minnesota Spatial Realtions Tests, 

• Pennsylvania Bi-Manual Work Sample, 

• McCarron Assessment of Neuromuscular Development, 

• Learning Styles Assessement, 

• Laerning Srtyles Inventory – Primary Version, 

• Adaptive Behavior Assessment, 

• Dial Behavior rating Scale, 

• McCarron-Dial Street Survival Skills Questionaire, 

• Situational Assessment, 

• Becker Work Adjustment Profil, 

• St.Mary´s Work Experience Rating Form, 

• Functional Assessment, 

• Functional Assessment Inventory, 
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• Work sample Assessment, 

• Sorting Work Samples, 

• Packaking Work Samples, 

• Assembly Work Samples, 

• Transitional Assessment, 

• Transitional Behavior Scale – school version. 
 
Hodnotenie je jadrom tzv. tranzitného plánovania (t. j. plánovania kariéry v tranzitných fázach 
kariérového vývinu) a výsledky diagnostiky sú priamo zahrnuté do študentovho individuál-
neho edukačného plánu (IEP) (www.minesotacareers.com.)  
 
Skúsenosti s používaním rôznych diagnostických nástrojov kariérového poradenstva v pod-
mienkach sluchového postihnutia nie sú doteraz v domácej literatúre opísané. Na tomto 
mieste uvedieme všeobecnejšie špecifiká diagnostiky nepočujúcich, tak ako ich opísala Ľ. 
Kročanová (2011): 

1. Komunikačná bariéra – výrazne ovplyvňuje výber psychodiagnostických metód. 

2. Vekové osobitosti – nepočujúce dieťa je spravidla sledované psychológom hneď po zi-
stení poruchy sluchu už v tzv. „predproblémovom období“. 

3. Časové rozpätie práce s dieťaťom – obvykle nastupuje dlhodobá spolupráca dieťaťa (ro-
diny) so psychológom (od identifikácie sluchového postihnutia cez vzdelávacie obdobie 
až po profesijnú orientáciu). 

4. Smer psychologického pôsobenia – od spolupráce s rodinou k diagnostikovaniu dieťaťa. 

5. Prediktívna orientácia psychologického pôsobenia – psychodiagnostický proces je pre-
diktívne orientovaný na odhadnutie úspešnosti dieťaťa v osobnostnom a vzdelávacom 
vývine. 

PRIESKUM POUŽÍVANIA HODNOTIACICH NÁSTROJOV  

Prieskum používania hodnotiacich nástrojov určených na rozvoj sebapoznávania žiakov  
s poruchou sluchu sme realizovali v rámci Aktivity 2.7 projektu Centrum sociálno-rehabili-
tačných a informačných služieb sluchovo postihnutým (o projekte, ďalších realizovaných 
aktivitách a výsledkoch projektu sa bližšie zmieňujeme v kap. 6.3.1,) 

Cieľom prieskumu bolo zmapovať vhodnosť používania sebahodnotiacich nástrojov v ško-
lách pre sluchovo postihnutých žiakov a poukázať na úskalia používania dotazníkov a testov 
v štandardnej, pre potreby sluchovo postihnutých neupravenej, neadaptovanej podobe.  

Na vzorke 12 žiakov s poruchou sluchu, študentov Stredného odborného učilišťa pre sluchovo 
postihnutú mládež na Koceľovej ul. v Bratislave, sme administrovali 3 rôzne metodiky určené 
žiakom ako súčasť ich sebahodnotenia: Test povolaní, Test osobnosti a jednu z on-line prí-
stupnej sebahodnotiacej metodiky uverejnenej na internetovom portáli www.povolania.sk. 

Prieskum sme realizovali v marci 2007 počas osobného voľna žiakov. Zúčastnilo sa ho 12 
náhodne vybraných dievčat rôznych učebných odborov: dámska krajčírka, kaderník, ako aj 
študentky maturitnej formy štúdia (dvojročného štúdia po ukončení SOU).  
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Počas administrácie metodík sme zabezpečili:  

• simultánny preklad inštrukcie do posunkového jazyka,  

• doplnenie vysvetlenia jednotlivých položiek opisom, príkladom (napr. slov ako rozvážny),  
a to v hovorenej ako aj posunkovej reči,  

• rešpektovanie osobného tempa pri administrovaní metodík, 

• uistenie sa o porozumení a správnom pochopení významu jednotlivých položiek dotazníka, 
testu. 

Na základe skúseností s administráciou dotazníkov sme sa pokúsili formulovať úskalia ich 
používania:  

• nižšia validita výsledkov testov u sluchovo postihnutých môže byť spôsobená nesprávnou 
interpretáciou významu položiek,  

• nižšou motiváciou k vyplňovaniu dotazníkov a náhodným odpovedaním na jednotlivé 
položky,  

• vyplňovanie dotazníkov, administrácia testov môže byť sluchovo postihnutými žiakmi 
vnímaná ako úloha kognitívneho typu (žiak je zamestnaný úlohou odpovedať, rieši ju, na 
sebareflexiu zostáva málo priestoru), 

• dotazníky a testy nemusia zodpovedať kultúre nepočujúcich, málo praktických skúseností 
so svetom povolaní počujúcich (najmä intelektuálne náročné povolania a povolania 
vyžadujúce špecifické schopnosti), 

• jazyková kompetencia, porozumenie (spravidla náročným formuláciám) je významným 
faktorom prispievajúcim k validite dosiahnutých výsledkov. 

 

Splnenie týchto predpokladov ešte nemusí viesť k validným výsledkom. Nižšia validita 
výsledkov testov administrovaných sluchovo postihnutým klientom v procese kariérového 
poradenstva môže byť spôsobená nesprávnou, nižšou motiváciou k vyplňovaniu dotazníkov, 
náhodným odpovedaním na jednotlivé položky (neskúsenosťou s týmto typom úloh, nízkym 
presvedčením o zmysluplnosti diagnostického procesu, neporozumením cieľom použitia 
testu, dotazníka), rezistenciou voči ponuke kariérových služieb a pod. Pri interpretácii vý-
sledkov získaných zberom dotazníkových metód treba brať na zreteľ aj iné negatívne efekty. 
Je to napr. konzistentnosť odpovedí, kde respondent odpovedá podľa stereotypov jedného 
trendu (T. Kollárik, 2004a). Ďalej sú to odpovede v smere záujmu podniku, improvizované, 
voľné odpovede a odpovede bez záujmu, situačnosť podmienok (na ktorú sú nepočujúci 
zvlášť citliví, pozn. autora) či skreslené odpovede vplyvom neanonymity dotazníka. Kultúr-
ne stereotypy a vyhranené kľúčové postoje kultúry Nepočujúcich môžu ovplyvňovať roz-
hodovanie, ako odpovedať na položky dotazníka (v zmysle želaní predstaviteľov kultúry 
n/Nepočujúcich). 
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5. NIEKTORÉ FAKTORY STIMULUJÚCE 
A FACILITUJÚCE VÝVIN NEPOČUJÚCICH 

5.1. Jazyková kompetencia a metódy vzdelávania nepočujúcich 

Vzdelávanie nepočujúcich je historicky späté s ústavmi pre nepočujúcich a neskôr so  školami 
pre nepočujúcich a nedoslýchavých žiakov. O podmienkach a formách vzdelávania nepoču-
júcich, medzníkoch a kľúčových osobnostiach podáva u nás v historickom kontexte veľmi 
podrobnú informáciu J. Pleva (1994, 1995, 2006). Treba zdôrazniť, že počas celej histórie 
inštitucionálnej starostlivosti o nepočujúcich vo svete, ale aj u nás, ju sprevádzala (a nako-
niec sprevádza aj dnes) dlhodobá konfrontácia dvoch základných vzdelávacích prístupov – 
orálneho prístupu a prístupu opierajúceho sa využívanie posunkovej reči nepočujúcich. Za 
najvýznamnejší medzník v histórii vzdelávania nepočujúcich možno považovať závery tzv. 
Milánskeho kongresu, ktorý sa konal roku 1880, na ktorom učitelia z mnohých krajín prijali 
orálnu metódu vzdelávania nepočujúcich ako jedinú správnu. Tým prakticky na viac ako 
sto rokov zamedzili používaniu posunkovej reči nepočujúcich vo vzdelávaní a výchove nepo-
čujúcich. 

Orálne metódy uplatňované vo vzdelávaní nepočujúcich preferujú jazyk väčšinovej počujú-
cej populácie. Ten považujú nielen za cieľový, ale aj ako jediný vzdelávací jazyk. Posunko-
vá komunikácia sa v orálnych prístupoch nepoužíva, resp. jeho postavenie v metóde vzdelá-
vania nie je formálne ukotvené. Zástancovia orálneho prístupu, ktorý dominoval dlhodobo 
aj v našich domácich podmienkach, argumentujú, že používanie posunkovej reči vedie nepo-
čujúce deti do sveta uzavretej komunity nepočujúcich a brzdí osvojovanie si jazyka počujú-
cich (pozri napr. A. van Uden, 1977, 1987). V orálnom prístupe si reč dieťa neosvojuje pri-
rodzene, reč sa tvorí a buduje vyvodzovaním hlasu a rečových zvukov, učením sa hovoriť. 
Často sa tento proces tvorí aj pomocou logopedického inventáru metód.  

Pre proces tvorenia a rozvíjania reči nepočujúcimi deťmi boli v orálnom prístupe vytvorené 
komplexné metodiky (A. van Uden, 1977; M. B. Korsunskaja, 1978). V našich domácich 
podmienkach sa dlhodobo vo vzdelávaní nepočujúcich presadzovalo orálne vzdelávanie, u nás 
ho koncepčne a metodicky rozvinul najmä nestor špeciálnej pedagogiky V. Gaňo, neskôr  
O. Matuška a M. Schmidtová. Ak sa posunková reč v orálnom prístupe v škole tolerovala, 
tak iba ako vzájomný dorozumievací prostriedok medzi nepočujúcimi rovesníkmi, čiastočne 
aj medzi pedagógmi a žiakmi, najmä v neformálnych podmienkach, napr. v komunikácii 
žiakov s vychovávateľom, nie však vo vyučovacom procese. Ako ukazujú výsledky výsku-
mov, ktoré sme realizovali u nás (M. Groma, D. Tarcsiová, 1993), voľba komunikačných 
nástrojov učiteľa nepočujúcich vykazuje (napriek proklamovaniu orálneho prístupu vzde-
lávacou inštitúciou navonok) značnú difúznosť, nejednotnosť, fragmentárnosť v používaní 
hovorenej reči a posunkovej reči, podporných komunikačných nástrojov (prstová abeceda 
alebo pomocné artikulačné znaky) a významovú nepresnosť a najmä nízku zhodu, až nezhodu 
medzi významom hovoreného a posunkovaného obsahu pri niektorých formách komuniká-
cie, napr. simultánnej komunikácie (sprevádzanie hovoreného posunkovaním). Orálne prí-
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stupy (aj napriek týmto nedostatkom) môžeme považovať za jeden z najvýznamnejších 
a metodicky najrozpracovanejších pilierov budovania reči a vzdelávania nepočujúcich.  

V 80. rokoch sa vplyvom masívneho rozvoja moderných technológií, zlepšujúcich sa pod-
mienok počúvania (moderné naslúchadlá, kochleárne implantáty) a uvedomovaním si význa-
mu ranej intervencie pre vývin nepočujúceho dieťaťa presadzuje nový prístup – auditívno-
verbálny, ktorý sa snaží vďaka moderným audioprotetickým technológiám a kochleárnym 
implantátom, napriek poruche sluchu, tvoriť reč auditívne. Vznikajú ucelené programy ranej 
intervencie založenej na auditívno-verbálnom prístupe (W. Estabrooks, 1994; D. Ling, 2002; 
M. Clark, 2006; M. Schmidtová, 2000, 2009).  

Vo vzťahu k používaniu posunkovej komunikácie, posunkovej reči nepočujúcich sa situácia 
vo vzdelávaní nepočujúcich zmenila v 70. rokoch minulého storočia. Túto zmenu podnietil 
výskum posunkového jazyka a následne hnutie za totálnu komunikáciu. Výsledky lingvis-
tického skúmania komunikácie nepočujúcich a posunkovej reči v 60. rokoch minulého sto-
ročia, najmä brilantná práca viacerých autorov, ktorá vyústila v roku 1960 do publikovania 
prvého slovníka posunkového jazyka (W. Stokoe, C. Cronenberg a D. Casterline – A Dictionary 
of American Sign Language on Linguistic Principles) zmenili pohľad na posunkovú reč  
a možnosti jej využívania vo vzdelávaní a výchove nepočujúcich. V ňom vysvetlili nielen 
významy jednotlivých posunkov ako lexikálnych jednotiek, ale opísali štruktúru posunku 
(tzv. formačné parametre). Tým jasne deklarovali jazykovú podstatu posunkovej komuniká-
cie nepočujúcich. V našich podmienkach sa skúmaniu posunkového jazyka a tvorbe slovní-
ka posunkovej reči venovali ako prví Š. Csonka, J. Mistrík a L. Ubár (1986). Výsledky ling-
vistického skúmania posunkovej reči tak otvorili brány metodicky formálne ukotvenému 
používaniu posunkového jazyka v školách pre nepočujúcich. V Severnej Amerike v 70. rokoch 
minulého storočia si razila cestu simultánna komunikácia (posunková reč simultánne spre-
vádzaná hovorenou rečou) a hnutie za totálnu komunikáciu. Filozofia totálnej komunikácie 
spočívala v pragmatickom využívaní akejkoľvek komunikačnej formy v komunikácii medzi 
počujúcimi a nepočujúcimi (najmä vo vzdelávacom prostredí) s cieľom dospieť k porozu-
meniu. Využívala sa nielen posunková reč nepočujúcich, orálna reč, ale aj neverbálne komu-
nikačné prostriedky, obrázky, audiovizuálne prostriedky. V našich podmienkach sa totálnou 
komunikáciou inšpiroval v 80. rokoch minulého storočia Š. Csonka, ktorý vytvoril a zavie-
dol do vzdelávania nepočujúcich tzv. systém komplexnej komunikácie (Š. Csonka, 1984). 
V období 80. – 90. rokov 20. storočia, tak vo svete, ako aj u nás, „súboj“ totálnej komunikácie  
a orálneho prístupu kulminoval. To sa prejavilo súperením o lepšie vzdelávacie výsledky 
a výkonové parametre nepočujúcich žiakov, ktoré sa dosahovali v jednotlivých prístupoch 
vzdelávania.  

Používanie posunkového jazyka ako plnohodnotného autonómneho jazyka nezávislého od 
jazyka počujúcich prinieslo do škôl až bilingválne vzdelávanie nepočujúcich. V bilingvál-
nych prístupoch sa posunkový jazyk spravidla považuje dokonca za tzv. prvý jazyk, resp. 
primárny vzdelávací a výchovný jazyk (bližšie pozri napr. A. Leonhardt, 2001; M. Groma, 
2003; D. Tarciová, 2008). Ak sa zdôrazňuje aj význam kultúry Nepočujúcich vo výchove  
a vzdelávaní, hovorí sa o bilingválno-bikultúrnych prístupoch (tzv. bi-bi prístupy). Vyme-
dzenie bilingválnych prístupov je však rôznorodé. Ako ukazuje prieskum autorov C. LaSasso 
a J. Lollis (2003), realizovaný na 78 amerických školách pre nepočujúcich v roku 1999,  
s bilingválno-bikultúrnymi programami sa identifikovalo až 91 % skúmaných škôl. Väčšina 
z nich si osvojila tento prístup v rokoch 1990 – 1993. Ako autori zistili, nie vždy bolo jedno-
značné, ktorý z jazykov škola považuje za vzdelávací jazyk, či Americký posunkový jazyk 
(American Sign Language – ASL) alebo angličtinu. Často sa na školách používala posunková 
reč obohatená o gramatické kategórie angličtiny, teda nie prirodzená posunková reč, ale tzv. 
manuálne kódovaná angličtina. Nie vždy pedagógovia ovládali dostatočne posunkovú reč. 
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Tieto výsledky poukazujú na vysokú mieru voluntarizmu v používaní komunikačných pro-
striedkov i tam, kde ich používanie je formálne proklamované.  
 

Používanie posunkovej komunikácie na Slovensku sa čoraz viac toleruje od 80. rokov minu-
lého storočia (Š. Csonka, 1998; M. Groma, 2006). Dnes je bežné i zastúpenie nepočujúcich 
pedagógov v pedagogických zboroch v školách pre sluchovo postihnutých. Títo s nepočujú-
cimi žiakmi komunikujú v posunkovej reči (pozri napr. Vojtechovský, 2007b, 2011). O sys-
tematickom používaní bilingválneho, resp. bilingválno-bikultúrneho vzdelávania nepočujú-
cich v domácich podmienkach dnes ešte nemožno hovoriť. Kritériom zaradenia vzdeláva-
cieho prístupu medzi bilingválne nemôže byť iba používanie posunkovej reči (ako sa mnohí 
mylne domnievajú), ale osvojovanie si dvoch jazykov v rôznej časovej následnosti (sukce-
sívne osvojovanie si jazykov) alebo paralelné, oddelené používanie dvoch jazykov (jazyka 
počujúcich, posunkového jazyka nepočujúcich) vo výchove a vzdelávaní. Ako poukazuje 
C. P. Pust (2005), bilingválne vzdelávanie nepočujúcich sa v niektorých krajinách Európy 
uplatňuje v rôznorodých edukačných podmienkach – na niektorých špeciálnych školách 
(Belgicko, Nórsko, Holandsko), ale aj mimo rámca špeciálneho školstva na bilingválnych 
školách (Dánsko, Fínsko, Španielsko, Švédsko, Anglicko, Holandsko), dokonca je ponúkaný 
bilingválny program pre nepočujúcich aj na niektorých bežných školách (Belgicko, Francúz-
sko, Nemecko, Španielsko). O skutočne bilingválnom prístupe vo vzdelávaní nepočujúcich 
možno hovoriť iba tam, kde je vzdelávanie nepočujúcich ukotvené v systéme bilingválneho 
školstva a nie v systéme špeciálnopedagogického vzdelávania.  

Voľba metódy vzdelávania má nesmierny vplyv na jazykový rozvoj nepočujúcich a nakoniec 
aj na jazykovú kompetenciu nepočujúcich v jazyku počujúcich (ako aj v jazyku nepočujú-
cich) a schopnosť túto jazykovú kompetenciu plnohodnotne využiť. Variabilita prostredí 
a spôsobov osvojovania si reči je u nepočujúcich detí značná. Dieťa sa môže počas svojho 
vývinu stretnúť s rozmanitými podmienkami, v ktorých si jazyk (jazyky) osvojuje. Zmapo-
vať jazykovú situáciu nepočujúcich je preto náročné, niekedy je ťažké určiť, ktorý z jazykov 
je u nepočujúceho jazyk materinský, resp. prvý. Mnohí dospelí nepočujúci sa vyznačujú 
nízkou mierou gramotnosti v jazyku počujúcich (nakoniec, nízku mieru gramotnosti u nepo-
čujúcich možno nájsť aj v posunkovom jazyku), ich jazyková kompetencia sa podobá tým 
osobám, ktoré si len s ťažkosťou osvojujú slovenčinu ako cudzí jazyk (prisťahovalci, mig-
ranti a pod.). Nie je jednoduché zaradiť nepočujúcich k bilingvistom, i keď za osobitný druh 
bilingvizmu pokladáme aj ovládanie posunkového jazyka a zvukového jazyka (J. Štefánik, 
M. Groma, 1993a). Kritériom je tu i miera jazykovej kompetencie v oboch jazykoch, a tá 
nemusí byť v jednom, alebo aj oboch, dostatočná. 
 

Ako sme už uviedli v kapitole o osobitostiach utvárania psychiky v podmienkach sluchové-
ho postihnutia, jazyková kompetencia spravidla nedosahuje úroveň počujúceho človeka. 
Výskumy gramotnosti nepočujúcich tak vo svete, ako aj u nás poukazujú na významné za-
ostávanie v jazykovom vývine. Jazyková kompetencia dospelého nepočujúceho často dosa-
huje iba úroveň gramotnosti žiaka 4. ročníka základnej školy. Náročnejší text sa stáva pre 
nepočujúceho nezrozumiteľný, pri jeho významovej interpretácii sa nepočujúci uchyľujú 
k dysfunkčným stratégiám, často k významovému spájaniu známych slov, pričom neznáme 
slová sú ignorované.  

Osvojovanie reči a rozvoj hovorenia u nepočujúcich (ako výkonovej zložky jazyka) sú ne-
smierne náročné procesy vyžadujúce špeciálne surdopedagogické metódy. Rozvoj týchto 
nástrojov a metód vedie k zvyšovaniu jazykovej kompetencie nepočujúcich, no v situáciach  
spojených s bežnou orientáciou v každodenných úlohách, príprave na svet práce a v karié-
rovom vývine možno jazykovú kompetenciu považovať za nedostatočnú. Jazyk počujúcich 



 81 

(slovenčina) nie je jazykom, v ktorom by bolo možné prirodzene a bezbariérovo usmerňo-
vať kariérový vývin nepočujúceho žiaka, tak ako u ich počujúcich rovesníkov. 

Možnosťou, ako prechádzať etapami kariérového vývinu a napĺňať vývinovo primerane 
ciele v podmienkach nižšej jazykovej kompetencie v jazyku väčšinovej počujúcej populácie, 
je čoraz širšie a sofistikovanejšie uplatnenie posunkového jazyka nepočujúcich v pedagogic-
kom prostredí. Najmä používanie prirodzeného jazyka nepočujúcich dospelým nepočujúcim 
pedagógom. Bezbariérovosť komunikácie zostáva zaručená (aj nepočujúce deti počujúcich 
rodičov si posunkovú reč osvoja rýchlo a dostatočne). Dieťa je oslobodené od náročnej úlo-
hy lúštiť kód hovorenej reči (odzeranie, reprezentácie štruktúry slov, textu, reprezentácia 
významu) a dokáže zamerať pozornosť výlučne na význam posunkovaného. Odovzdávanie 
informácií v prirodzenej posunkovej reči je pre nepočujúcich žiakov príťažlivejšie. Ak sa 
posunkový jazyk využíva už počas raného vývinu, dieťa vie hovoriť o okolitom svete v po-
sunkovej reči to, čo vie hovoriť jeho počujúci rovesník. F. Grosjean (2000) pokladá za dôle-
žité, aby každé, aj nepočujúce dieťa bolo schopné pomocou jazyka: 

1. Komunikovať s rodičmi a ďalšími členmi rodiny čo najskôr. Počujúce dieťa si osvojuje 
jazyk v prvých rokoch života pod podmienkou, že sa nachádza v prostredí, kde sa jazyk 
používa, a že dieťa jazyk dokáže vnímať. Na druhej strane, jazyk je dôležitým prostried-
kom vytvárania a upevňovania spoločenských a osobných väzieb medzi dieťaťom a jeho 
rodičmi. Čo platí pre počujúce dieťa, musí platiť aj pre nepočujúce dieťa. Musí byť schop-
né komunikovať so svojimi rodičmi v prirodzenom jazyku čím skôr a čo najplnohodnot-
nejšie. Predovšetkým prostredníctvom jazyka sa vytvárajú citové väzby medzi rodičom  
a dieťaťom. 

2. Rozvíjať kognitívne schopnosti v detstve. Prostredníctvom jazyka sa u dieťaťa rozvíjajú 
kognitívne schopnosti, ktoré sú rozhodujúce pre jeho osobnostný vývin. Medzi ne patrí 
mnoho druhov uvažovania, zovšeobecňovania, zapamätávania a pod. Úplná absencia ja-
zyka, prevzatie neprirodzeného jazyka alebo používanie jazyka, ktorý dieťa vníma nedo-
statočne a ktorý nedostatočne pozná, má vážne negatívne dôsledky na jeho kognitívny 
vývin. 

3. Nadobúdať poznatky o svete. Dieťa si osvojuje poznatky o svete prevažne prostredníc-
tvom jazyka. Počas komunikácie s rodičmi, ďalšími členmi rodiny a dospelými dieťa 
spracováva a vzájomne si vymieňa informácie o okolitom svete. Sú to práve tieto poznat-
ky, ktoré slúžia ako základ pre činnosti, ktoré sa vykonávajú v škole. Sú to tiež poznatky 
o svete, ktoré uľahčujú aj porozumenie, bez týchto poznatkov neexistuje ozajstné poro-
zumenie jazyka. 

4. Plnohodnotne komunikovať s okolitým svetom. Podobne ako počujúce dieťa, aj nepoču-
júce dieťa musí byť schopné plnohodnotne komunikovať s tými, ktorí sú súčasťou jeho 
života (rodičmi, bratmi, sestrami, rovesníkmi, učiteľmi, inými dospelými a pod.). Komu-
nikácia sa musí uskutočňovať pri optimálnej rýchlosti výmeny informácií v jazyku vhod-
nom pre účastníka rozhovoru a situáciu. V niektorých prípadoch to bude posunkový jazyk, 
v iných prípadoch jazyk počujúcich (v jednej z jeho foriem) a niekedy sa budú tieto dva 
jazyky striedať. 

5. Kultúrne sa začleniť do dvoch svetov. Prostredníctvom jazyka sa musí nepočujúce dieťa 
postupne stať členom sveta počujúcich a sveta Nepočujúcich. Musí sa identifikovať aspoň 
čiastočne so svetom počujúcich, ktorý je takmer vždy svetom jeho rodičov a členov rodi-
ny (90 % nepočujúcich detí má počujúcich rodičov). Dieťa však musí prísť čím skôr aj 
do kontaktu so svojím ďalším svetom, svetom Nepočujúcich. Musí sa cítiť prirodzene  
v týchto dvoch svetoch a musí sa dokázať čo najviac identifikovať s každým z týchto 
svetov. 
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Ako ďalej poznamenáva F. Grosjean (2000), čakať niekoľko rokov na dosiahnutie uspokoji-
vej úrovne v jazyku počujúcich, ktorú dieťa nikdy nemusí dosiahnuť, a medzitým odopierať 
nepočujúcemu dieťaťu prístup k posunkovému jazyku, ktorý uspokojuje jeho bezprostredné 
potreby, predstavuje riziko, že dieťa bude zaostávať vo svojom jazykovom, kognitívnom, 
sociálnom a osobnostnom vývine. 

5.2. Integrácia. Možnosti a limity 

Proces integrácie detí s poruchou sluchu do bežných predškolských zariadení a škôl začal 
u nás začiatkom 90. rokov. Ak integrácia do bežných škôl u žiakov s poruchou sluchu exis-
tovala aj predtým, tak iba v rovine individuálnej, spravidla iba u detí intenzívne vedených 
logopédom už od obdobia raného veku dieťaťa a za angažovanej podpory a aktívnej účasti 
rodičov nepočujúceho dieťaťa. Výkony týchto žiakov boli nadmieru uspokojivé. Zotrvanie 
týchto detí počas celej školskej dochádzky v bežnom prostredí bolo tolerované napriek legi-
slatíve, podľa ktorej mali byť deti s poruchami sluchu zaraďované iba do prostredia špeciál-
nych škôl. Vývin takto integrovaných detí, resp. ich sociálny a kognitívny rozvoj nebol nikdy 
výskumne vyhodnotený. Dnes možno stretnúť mnoho úspešných dospelých nepočujúcich, 
ktorí boli už vtedy vzdelávaní v integrovaných podmienkach. Ich osobné výpovede a výpo-
vede ich rodičov svedčia o ich úsilí a úsilí rodiny preklenúť bariéry bežného sveta nepoču-
júcich. 

Obrat v postojoch k integrovanému vzdelávaniu nepočujúcich priniesli celospoločenské 
zmeny po roku 1989. Prechod k integrovanému vzdelávaniu nemožno považovať za jedno-
razový akt, ale dlhodobý proces, tak v rovine jej uskutočňovania v pedagogických, ale aj  
v širších spoločenských podmienkach. Pedagogickú integráciu L. Požár (2007b, s. 141) chápe 
ako „dynamický, postupne sa rozvíjajúci jav cieľového charakteru, v ktorom dochádza k part-
nerskému súžitiu, komunikácii a kooperácii postihnutých a intaktných účastníkov pedago-
gického procesu za podmienky vzájomne vyváženej adaptácie počas výchovy a vzdelávania 
pri obojstrannom aktívnom podiele na riešení výchovno-vzdelávacích situácií“. Integráciu 
možno realizovať individuálne, v prostredí bežnej školy, ale aj v podmienkach špeciálnej 
triedy, vytvorenej pri bežnej škole. Problematika integrácie je široká, zasahuje od legislatív-
nych aspektov, metodických, organizačných až k výkonovým. Významné a prospešné pre 
integráciu sa ukázalo mapovanie postojov k integrácii (pozri napr. I. Učeň (2001, 2002). 

Výhody a nevýhody integrácie, jej uplatňovanie v našich podmienkach, formy integrácie, 
legislatívny rámec a jej perspektívy opisujú viacerí autori (napr. A. Vančová, 2001; M. Schmid-
tová, 2007; L. Požár, 1999, 2007b; V. Lechta, 2010 a mnohí ďalší). Kritický pohľad na integ-
ráciu podáva, na základe prieskumu, J. Balážová (2011). Ukazuje sa, že sa nedarí uplatňo-
vať tzv. inklúzia – vyššia forma integrácie, včlenenie detí so špecifickými charakteristikami 
do prostredia bez toho, aby museli byť v ňom akokoľvek diferencované. Ako poukazuje D. 
L. Ferguson (in V. Lechta, 2010), dosiahnutie cieľa, aby inklúzia bola k dispozícii pre všet-
kých, je dlhodobá, ale všeobecne akceptovaná perspektíva. Inklúziu A. Sander (2004, s. 242) 
považuje za „optimalizovanú integráciu meniacu vyučovanie a život v triede, pretože rozdiel-
nosť v deťoch nie je už vnímaná ako rušivý faktor, ale ako východisková pozícia a predstava 
cieľa pedagogickej práce, v centre stojí akceptácia rozdielov“. Rozdiely medzi integráciou 
a inkluzívnym vzdelávaním žiakov s postihnutím uvádzame v tabuľke 6. 
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Tabuľka 6  Integrácia a inklúzia – vzájomné porovnanie 
 

Prax integrácie Prax inkúzie 

Začlenenie detí so špecifickými potrebami 
do bežnej školy. 

Život a učenie všetkých detí v bežnej škole. 

Diferencovaný systém podľa postihnutia. Jednotný systém pre všetkých. 

Teória dvoch skupín (s a bez špeciálno-
pedagogických potrieb). 

Teória jednej heterogénnej skupiny. 

Zaradenie detí s postihnutím do školy. Zmeny v sebaurčení školy. 

Individualizovaný prístup. Systemický prístup. 

Zameranie na inštitucionálnu úroveň 
riešenia. 

Rešpektovanie emocionálnej, sociálnej 
a vyučovacej roviny. 

Poskytovanie zdrojov pre deti  
s „nálepkovaním“. 

Zdroje pre systém (školu). 

Individuálne kurikulum pre jednotlivca. 
Spoločné a individuálne učenie  
pre všetkých. 

Plán starostlivosti o deti s postihnutím. 
Spoločná reflexia a plánovanie všetkých 
zúčastnených. 

Začlenenie a úlohy špeciálnej pedagogiky 
a špeciálnych pedagógov. 

Požiadavky na začlenenie bežnej 
pedagogiky a bežných pedagógov. 

Špeciálni pedagógovia ako podpora  
pre osobitných žiakov. 

Špeciálni pedagógovia ako podpora  
pre triednych učiteľov, triedu a žiakov. 

Umiestnenie špeciálnej pedagogiky  
do bežnej školskej pedagogiky. 

Premeny v bežnej a špeciálnej pedagogike. 

Kombinácia bežnej a špeciálnej pedagogiky. Syntéza bežnej a špeciálnej pedagogiky. 

Kontrola odborníkmi. 
Kolegiálne spoločné riešenie problémov  
v tíme. 

 
Zdroj: A. Hinz, 2004, s. 246. 

 
Všeobecne sa za výhody integrácie, resp. inklúzie detí s poruchou sluchu (žiakov so špeciál-
nopedagogickými potrebami) do bežného edukačného prostredia spájajú predovšetkým s kog-
nitívnym ziskom (T. Nunes a kol., 2001). Opodstatnenosť včasnej integrácie detí so slucho-
vou poruchou je už v súčasnosti potvrdená mnohými výskumnými štúdiami, ako to doku-
mentujú Ľ. Kročanová (2007), K. Zborteková (2000, 2004, 2006, 2007). L. Kročanová (2007) 
vníma integráciu nepočujúcich pozitívne aj v oblasti rozvoja prirodzených, spontánnych aj 
sebapresadzujúcich sa reakcií integrovaného dieťaťa v prostredí medzi zdravými rovesník-
mi. Prítomnosť sociálnych a komunikačných kompetencií u integrovaných sluchovo postih-
nutých detí už v predškolskom veku, podľa Ľ. Kročanovej (2007), ukazuje svoju prospeš-
nosť v prirodzenom pribúdaní kognitívnych schopností a sociálne žiaducich osobnostných 
kvalít. Integrácia sa spája tiež so zvyšovaním sociálnych preferencií a osobného statusu ne-
počujúcich v bežných denných situáciách a s pozitívnou intervenciou do školskej úspešnos-
ti integrovaných. Ako uvádza autorka ďalej, verbálne schopnosti týchto detí sa zlepšujú pri 
spoznávaní rečových vzorov preberaných od zdravých rovesníkov, adekvátne narastá aj prak-
ticky používaná aktívna a pasívna slovná zásoba, porozumenie bežnej reči, dorozumenie sa 
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so svojím okolím. Rozvoj komunikácie im pomôže pri neskoršom abstraktnom, logickom 
myslení, pojmotvornej činnosti, a pod.  
 

Efekt integrácie žiakov s poruchou sluchu z dlhodobej perspektívy u nás je preukázaný v lon-
gitudinálnom výskume K. Zbortekovej (2000, 2004, 2006, 2007, 2010). Autorka sa podujala 
zmapovať kognitívny, sociálno-emocionálny vývin a komunikačnú spôsobilosť sluchovo 
postihnutých žiakov integrovaných do bežných škôl a porovnať získané údaje so žiakmi 
s poruchou sluchu vzdelávanými v špeciálnopedagogickom prostredí. Výsledky poukazujú 
na porovnateľný výkon integrovaných žiakov a žiakov vzdelávaných v špeciálnych školách 
v neverbálnej zložke intelektu. U žiakov I. stupňa ZŠ K. Zborteková (2010) zaznamenala 
úroveň rečových spôsobilostí na hranici dolného pásma priemeru (priemerná hodnota ver-
bálneho IQ dosiahla 86,08). Rečové spôsobilosti sú oslabené, ale nebránia vo vzdelávaní 
prostredníctvom hovorenej reči. Túto úroveň vníma ako dobrý základ, ktorý umožní integ-
rovane vzdelávaným sluchovo postihnutým deťom dorozumieť sa s počujúcimi. Prekvapuje 
však komparácia so žiakmi vzdelávanými v školách pre žiakov so sluchovým postihnutím. 
U väčšiny z nich nebolo možné ani pri ukončení povinnej školskej dochádzky odmerať ver-
bálnu inteligenciu dostupnými štandardnými metódami pre nízky výkon. Priemerné hodnoty 
druhej vekovej skupiny (II. stupeň ZŠ) sú síce o niečo vyššie, rozdiel však nie je štatisticky 
významný. Toto obdobie je pre sluchovo postihnuté deti náročné. Musia si zvyknúť na 
rečový prejav viacerých vyučujúcich, ktorí už nepoznajú tak dobre ich zvláštnosti a potreby 
ako učiteľ na I. stupni ZŠ. Učivo je obsahovo náročnejšie, zahŕňa mnoho nových slov a abs-
traktných pojmov. S ich pochopením majú nepočujúci najväčšie problémy. Oneskorený vývin 
reči úzko súvisí s predĺženou fázou konkrétno-názorného uvažovania a oneskoreným nástu-
pom abstrakcie. Výrazný posun vo vývine reči zaznamenala autorka po 15. roku veku v sú-
vislosti s prechodom na strednú školu. Skupinové hodnoty sa významne zvýšili a dosiahli 
stredné pásmo priemeru.  
 
Efekty integrácie v oblasti emocionálno-sociálneho rozvoja sú autormi interpretované roz-
lične. Výskumy spravidla potvrdzujú závažné problémy integrovaných žiakov v tejto oblasti. 
Preto aj B. Tomčániová (2003) poukazuje na potrebu vhodného zaradenia dieťaťa s postih-
nutím do univerzálne pripraveného modelu. Významnú úlohu tu zohrávajú postoje rovesní-
kov. Integrovaná forma vzdelávania sa oproti segregovanej ukazuje byť úspešnejšou z hľa-
diska sociálnej integrácie a akceptovania postihnutých detí majoritnou spoločnosťou, ale 
samotné umiestnenie dieťaťa v integrovanom kolektíve nie je postačujúcim faktorom, treba 
ho podporovať a rozvíjať. Postoje zdravých rovesníkom nie sú vždy prijateľné, a treba ich 
aj korigovať (S. Bronišová, I. Učeň, 2002). I. Učeň (2001, 2002) zistil, že individuálny sociál-
ny status je u postihnutých žiakov nepriaznivý. V integrovaných triedach sú zväčša prehlia-
daní. Intaktní žiaci s vyšším sociálnym statusom v triede nepovažujú za správne spoločné 
vzdelávanie intaktných a zdravotne postihnutých detí v jednej triede a myslia si, že deti so 
zdravotným postihnutím nemajú prospech z integrácie. S vážnymi problémami vo vytváraní 
sociálnych vzťahov a v začleňovaní sa do kolektívu sa možno stretnúť i v prípade integrácie 
detí s poruchou sluchu do bežných materských škôl. Ľ. Kročanová (2010a, s. 202 – 203) na 
základe výskumu v integrovaných podmienkach uvádza tieto problémy dieťaťa so slucho-
vým postihnutím:  

• Sociálne interakcie: nevystupovalo v pozícii iniciátora interakcií s počujúcimi, v prebie-
hajúcich interakciách pôsobilo pasívnejšie ako intaktné deti, nízka responzívnosť na pod-
nety ostatných detí, k interakciám si dieťa s poruchou sluchu volilo skôr dospelé osoby 
(učiteľka, špeciálny pedagóg). 
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• Sociálne vzťahy a väzby: typická fixácia na jedného stáleho intaktného kamaráta, výber 
rovnako postihnutého dieťaťa, ignorácia zo strany intaktných detí. 

• Sociálne aktivity: limitovaná participácia v dôsledku problémov v komunikácii, problémy 
zapájania sa do už prebiehajúcich aktivít, nižšia inklinácia ku skupinovým činnostiam, 
pozícia „pozorovateľa“. 

• Hrové aktivity: individuálne hry osamote, prevládanie paralelného typu hry pred koope-
ratívnym, odmietanie prispôsobiť sa hre, neochota k spolupráci, vlastný spôsob hrania. 

• Sociálna akceptácia: na okraji záujmu ostatných detí v skupine, neprijatie ako rovnocen-
ného partnera v hrových či iných sociálnych aktivitách.  

• Sociálny status: dieťa s poruchou sluchu nie je celkom odmietané, nie celkom vyhľadáva-
né či obľúbené, skôr tolerované.  

• Komunikačné aktivity: zriedkavá a neefektívna rečová produkcia s negatívnym vplyvom 
na všetky sociálne aktivity a vzájomné interakcie, komunikačné ťažkosti „brzdili“ ich 
prirodzené pôsobenie v sociálnych situáciách, neprinášali náležitý zisk a obmedzené bolo 
aj pribúdanie sociálnych zručností. 

 

Na opačnej strane názorového spektra o integrácii nepočujúcich stoja názory niektorých do-
spelých nepočujúcich, najmä nepočujúcich pedagógov, ktorí absolvovali integrované vzde-
lávanie a na základe vlastnej, často negatívnej skúsenosti, vidia lepšie možnosti na sociali-
záciu, utváranie vzťahov v školskom prostredí v podmienkach školy pre žiakov so sluchovým 
postihnutím. Možnosť bezbariérovej komunikácie, zdieľanie poruchy sluchu, homogénnosť 
prostredia sú faktory vedúce k lepšiemu sociálnemu statusu a eliminácie sociálneho odmie-
tania (P. Birka, 2007). K. Zborteková (2010) pripúšťa, že obdobie dospievania môže byť 
pre nepočujúcich problematickejšie v tom smere, že sú nútení okrem náročného vzdeláva-
nia akceptovať svoju odlišnosť, čo komplikuje neprimeraný sociálny status a nedostatočné 
sociálne potvrdenie vlastnej hodnoty zo strany počujúcich rovesníkov. K podobným výsled-
kom dospeli aj iní autori, napr. T. Nunes a kol. (2001). Postavenie nepočujúcich žiakov v ko-
lektíve nebolo až také odlišné od počujúcich rovesníkov, no nepočujúci žiaci boli častejšie 
zanedbávaní a nemali až toľko priateľstiev v triede. Ak bolo priateľstvo vytvorené, zahrňo-
valo predovšetkým prosociálnu funkciu zo strany počujúceho spolužiaka. Najväčšou barié-
rou pre vytváranie vzťahov v triede boli problémy pri komunikácii (T. Nunes a kol., 2001). 
V období dospievania treba počítať u nepočujúcich aj s krízou identity, najmä u jedincov 
vzdelávaných v integrovaných podmienkach. Zatiaľ nie sú známe výskumné údaje o špeci-
fikách procesu vývinu identity integrovaných žiakov.  
 

Integrácia a možnosť integrovaného vzdelávania významne zasiahli do rozvoja špeciálnej 
pedagogiky (a, samozrejme, do jej disciplíny – surdopédie). Široké zavedenie integrácie do 
praxe viedlo k významnému úbytku žiakov na špeciálnych školách, ale aj k novej skladbe 
populácie detí s poruchami sluchu v špeciálnych školách. Výkonové parametre žiaka (roz-
vinutejšia reč, dobrý východiskový kognitívny potenciál), ako aj dobré rodinné zázemie sú 
zásadné pre umiestnenie dieťaťa do bežného edukačného prostredia. V našich podmienkach 
sú na špeciálnych školách vzdelávaní žiaci, ktorí často vyžadujú používanie posunkového 
jazyka, pretože ich jazyková kompetencia v jazyku počujúcich nie je dostatočná. Na rozdiel 
od iných krajín (napr. USA), kde v integrovanom prostredí sú vzdelávané deti v posunkovom 
jazyku za účasti tlmočníka (L. Standley, 2005), u nás prakticky nie je možné vzdelávať 
dieťa s poruchou sluchu v integrovaných podmienkach v posunkovej reči nepočujúcich. To 
viedlo k dramatickému poklesu počtu tzv. intaktných detí s poruchou sluchu v špeciálnope-
dagogickom prostredí (detí bez ďalších pridružených postihnutí). Špeciálne školy pre žiakov 
s poruchami sluchu sú tak oveľa častejšie konfrontované s obrazom viacnásobne sluchovo 
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postihnutého žiaka, resp. žiaka s pridruženými poruchami (poruchy učenia, kombinované 
postihnutie, autizmus a pod.). Tieto nepriaznivé východiskové podmienky pre špeciálnu 
školu majú vplyv na „výstupný“ výkon žiaka, vyžadujú komplexnejšiu špeciálnopedagogic-
kú intervenciu s väčším dôrazom na rehabilitáciu.  

Na záver uvedieme základné výsledky a tendencie integrácie žiakov s poruchou sluchu tak, 
ako ich zhrňuje A. Leonhardt (2010, s. 25): 

• Integrácia väčšiny integrovane zaškolených žiakov so sluchovým postihnutím má priaz-
nivý priebeh. 

• Proces integrácie ovplyvňuje celý rad faktorov a je porovnateľný so senzibilnou jednot-
kou (ak sa zmení jedna z podmienok, môže sa dostať do „nerovnováhy“ celá štruktúra). 

• Pri neúspešnej alebo nedostatočnej integrácii je príliš neskoro siahať po alternatívach.  
 

Pozitívne závery o integrácii, dokumentované ako výsledok integrovaného vzdelávania ne-
počujúcich, nám nedovoľujú ešte konštatovať vhodnosť integrovaného vzdelávania pre všet-
kých nepočujúcich žiakov. Náš výskum (Z. Kabátová a kol., 2005) poukázal, že motivácia 
rodičov detí pre zaradenie ich detí s poruchou sluchu do rôznych typov materských škôl  
a základných škôl je variabilná a závisí od charakteristík žiaka, ale aj od možností a pred-
stáv rodiča. Pokiaľ sa pre integráciu rodičia rozhodovali najmä z dôvodu lepších vyhliadok 
pre budúcu integráciu dieťaťa do bežného života a možnosť vychovávať dieťa v domácich 
podmienkach, v rozhodnutí sa pre zaradenie dieťaťa do špeciálnej školy, resp. špeciálnope-
dagogického zariadenia, zohrávajú rolu najmä výkonové charakteristiky žiaka (nízky výkon 
v oblasti reči), ďalšie pridružené postihnutia, ale aj blízkosť špeciálnej školy od miesta byd-
liska a menej uspokojivý sociálno-ekonomický status rodiny. To, v akých podmienkach 
(integrované prostredie, špeciálna škola) budú deti vychovávané a vzdelávané, je podmienené 
nielen predstavami exekutívy, ale aj množstvom faktorov, ktorých spolupôsobenie vyúsťuje 
do jedinečnej histórie vzdelávania každého nepočujúceho dieťaťa.  
 

Problematiku integrácie nepočujúcich treba vnímať z celoživotnej perspektívy. V dospelosti 
nemusí byť vždy idea integrácie prijímaná nepočujúcimi pozitívne. Ako podmienka začle-
nenia sa do spoločnosti nepočujúcich je často zvýrazňovaná aj schopnosť komunikovať 
v počujúcom prostredí a ovládanie jazyka počujúcich a skutočnosť, že človek sa zaraďuje 
do spoločnosti prostredníctvom komunikácie. „Ak nepočujúci človek nemá prostriedky na 
zapojenie sa do komunikácie s okolím, čo je v prípade nepočujúcich hovorená reč, stáva sa 
okolitý svet pre neho neprístupný a je výrazne ohrozený sociálnou exklúziou“ (P. Beňo, 
2012a, s. 162). Problémom v komunite Nepočujúcich môže byť, podľa P. Beňa (2012a), 
odmietanie spolužitia so svetom počujúcich, čo je v rozpore so samotnou podstatou integrá-
cie, t. j. so snahou o začlenenie ľudí so sluchovým postihnutím do majoritnej spoločnosti.  

5.3. Zvládanie náročných situácií  
Rodina a nepočujúci v kontexte reziliencie 

Narodenie dieťaťa s postihnutím predstavuje pre rodičov, ale aj ďalších členov rodiny dra-
matickú zmenu. Prežívanie rodiča pri potvrdení postihnutia dieťaťa odborníkom výstižne 
vystihuje pojem „kríza z diagnózy“ (H. Schlesinger, in A. Steinberg, L. Bain, 2001). Postih-
nutie si vynúti zásadnú reorganizáciu činností jednotlivých členov rodiny, dáva im novú 
náplň. V podmienkach postihnutia rodina získava, podľa J. Senku (1994), črty, ktoré ju cha-
rakterizujú, ale v istej miere aj odlišujú od rodiny, ktorá nie je pod tlakom týchto podmienok. 
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Autor upozorňuje, že môže ísť o dva negatívne symptómy – pocit „pribrzdenia rodinného 
životného cyklu“ a predlžovanie starostlivosti a zodpovednosti až o niekoľko dekád. Aj 
preto už na tomto mieste považujeme za potrebné zdôrazniť, že i keď existujú všeobecne 
rozšírené predstavy o procese adaptácie rodiny na postihnutie a o potrebe „vyrovnať sa“ 
s postihnutím dieťaťa, proces adaptácie nie je priamočiary a ani jednoduchou teóriou vysvet-
liteľný. Nakoniec, každé z postihnutí, vzhľadom na špecifický obraz dôsledkov pre vývin 
dieťaťa a charakter aktivít, ktoré si postihnutie v rodine vynucuje, inak zasahuje do rodiny 
a jej fungovania.  

Situáciu v rodinách s dieťaťom s poruchou sluchu výstižne opisuje K. Zborteková (2011, s. 
51 – 52): „Podstatná časť nepočujúcich detí sa rodí do počujúcich rodín, pre ktoré je takáto 
nečakaná udalosť vážnou životnou traumou. Mnohí rodičia spočiatku neakceptujú skutoč-
nosť postihnutia svojho dieťaťa, nerozumejú jeho potrebám, a preto ich nedokážu primerane 
uspokojovať. Svoj stres a neistotu nechtiac na dieťa prenášajú. Potrebný pokojný, láskavý, 
akceptujúci a stimulujúci prístup k dieťaťu je ohrozený prežívaním šoku, popieraním reality, 
hnevom, hľadaním vinníka, neistotou a bezradnosťou, v ktorých sa rodičia zmietajú.“ Viacerí 
z nich toto obdobie spätne hodnotia ako jedno z najhorších vo svojom živote, najmä preto, 
lebo nenašli vhodnú pomoc, porozumenie a vysvetlenie. Ako uvádza L. Kročanová (2010b), 
do adaptačných stratégií, ktoré si rodičia začínajú v tejto životnej etape utvárať, intervenujú 
viaceré činitele, napr. aktuálna klíma rodiny, osobnostné charakteristiky rodičov súvisiace 
so zvládaním stresu (frustračná odolnosť, flexibilita, pozitívne nastavenie voči vlastnej život-
nej situácii spojenej so záťažou, adekvátna sebadôvera a sebahodnotenie, ale tiež ich inte-
lektová, vzdelanostná a socioekonomická úroveň, religiozita a pod.), primárna hodnotová 
orientácia rodiny, prítomnosť zdravého dieťaťa v nej a už uvádzaná potreba kvalitnej spolu-
práce s odborníkmi.  

Prvé otázky rodiča po diagnostikovaní poruchy sluchu sú: Moje dieťa je nepočujúce, bude 
môcť viesť normálny život? Naučí sa hovoriť? Ožení sa? Nájde si prácu? Bude úspešné? 
Rodičia nevedia na tieto otázky sami odpovedať, veď ako sami často uvádzajú, nepočujúci 
syn, dcéra sú prvými nepočujúcimi, ktorých v živote stretli. Rodič dieťaťa s ťažkou poruchou 
sluchu je konfrontovaný so situáciami, v ktorých musí prijať dôležité rozhodnutia. Je to 
výber intervenčného programu pre dieťa s poruchou sluchu, voľba komunikačnej metódy, 
metódy vzdelávania dieťaťa, ale aj rozhodnutie vedúce ku kochleárnej implantácii alebo  
k jej odmietnutiu.  

Za jedno z prvých rozhodnutí rodiča dieťaťa s poruchou sluchu sa považuje výber komuni-
kačnej metódy. Tu sa rodičovi spravidla ponúka množstvo metód, ktoré v zásade možno 
rozdeliť do dvoch základných skupín – tie, ktoré sa opierajú o orálnu reč (napr. tradične 
orálne, polysenzorické prístupy alebo auditívno-verbálnu metódu), a tie, ktoré sa opierajú  
o používanie posunkovej reči nepočujúcich (totálna komunikácia, simultánna komunikácia, 
bilingválny prístup). Voľbu komunikačného kódu považuje L. Kročanová, (2010b) za nevy-
hnutnú pre plnohodnotnú komunikáciu medzi rodičmi a dieťaťom, aj medzi dieťaťom a jeho 
širším sociálnym prostredím. Dieťa so sluchovým postihnutím tak získava vhodnú stimulá-
ciu na vytváranie si správnej sebadôvery a motiváciu na vyrovnanie sa s vlastným hendike-
pom. Drvivá väčšina rodičov však, napriek mnohým pokusom, nedokáže komunikovať so 
svojím nepočujúcim dieťaťom v posunkovej reči nepočujúcich, na alteráciu komunikačného 
modu neboli, vzhľadom na to, že neočakávali narodenie dieťaťa s poruchou sluchu, pripra-
vení. Prax ale ukazuje, že schopnosť komunikovať so svojím dieťaťom v posunkovej reči 
nezíska nakoniec väčšina počujúcich rodičov (na tomto stave sa podieľa nízky status posun-
kovej reči medzi odborníkmi na starostlivosť o nepočujúcich, odrádzanie od tejto formy 
komunikácie). Iba v súčasnosti sa ponúkajú kurzy posunkovej reči, ktoré vedú nepočujúce 
osoby. U rodičov nepočujúcich detí, ktorí sa orientovali vo výchove svojho nepočujúceho 
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dieťaťa na orálnu reč, dochádza neskôr k nenaplneniu očakávaní v jazykovej kompetencii 
ich detí a , keď ich nepočujúce deti dospievajú, začínajú tolerovať používanie posunkovej reči 
u svojho dieťaťa, ktoré si ju osvojilo v kontakte s inými nepočujúcimi rovesníkmi.  
 

Ďalším rozhodnutím rodiča nepočujúceho dieťaťa je voľba programu starostlivosti o dieťa. 
Pod voľbou intervenčného programu rozumieme orientáciu na program, ktorý napĺňa obsa-
hové aj formálne predstavy rodiča o zmysluplnosti programu pre jeho dieťa. Voľba intervenč-
ného programu je úzko prepojená s voľbou metódy komunikácie – program sa s istou formou 
komunikácie stotožňuje a naopak, ďalšie komunikačné formy odmieta. Úzky vzťah voľby 
komunikačnej metódy s voľbou edukačného prostredia potvrdili aj Y. Li a kol. (2003). Z 30 
rodičov, ktorí si v ranej intervencii vybrali orálny prístup, 19 preferovalo triedu v bežnej 
škole ako najlepšie edukačné prostredie pre dieťa, zatiaľ čo len jeden z 8 rodičov, ktorý sa 
orientoval výlučne na posunkovú reč, vnímal integrované prostredie ako vhodné pre jeho 
dieťa. Zaujímavé sú aj ďalšie výsledky z uvedeného výskumu: miera poruchy sluchu sa uka-
zuje byť najdôležitejším faktorom v rozhodovaní rodiča pre voľbu prístupu. Voľba rodiča 
detí so stredne ťažkou poruchou sluchu pre orálny prístup bola prakticky až dvakrát častej-
šia, ako voľba orálneho prístupu u detí s veľmi ťažkou poruchou sluchu. Druhým faktorom 
podmieňujúcim rozhodnutie rodiča pre metódu prístupu bolo hodnotenie schopností dieťaťa 
osvojiť si hovorenú reč. Títo rodičia chceli svojou voľbou pomôcť dieťaťu získať hovorenú 
reč, aby mohlo komunikovať s počujúcimi ľuďmi a byť vzdelávané v integrovanom prostredí 
(Y. Li a kol., 2003). 

A. Steinberg a L. Bain (2001) zmysluplne rozdeľujú faktory rozhodovania rodičov detí s po-
ruchou sluchu na interné, ako napr. charakteristiky dieťaťa, rodičov, a externé, napr. infor-
mácie, kvalita a dostupnosť poradenstva a servisu pre dieťa a rodinu. Ako významný faktor 
sa ukazuje aj to, ako skoro sa porucha sluchu u dieťaťa dokáže diagnostikovať (tamtiež). 
Rozhodnutia rodičov sa líšia, keď je porucha sluchu odhalená veľmi skoro (do 6. mesiaca 
veku dieťaťa) a keď je porucha sluchu odhalená neskôr. A. Steinberg a L. Bain (2001) upo-
zorňujú, kedy skorá identifikácia poruchy sluchu u dieťaťa môže byť výhodou, ale aj nevý-
hodou v procese rozhodovania rodiča (emočné zvládnutie situácie, nutnosť rýchleho rozho-
dovania a pod.). Podľa našich skúseností je rodič dieťaťa v období oznámenia poruchy 
sluchu zahltený množstvom informácií o príčinách poruchy sluchu, formách rehabilitácie. 
Porozumieť poruche sluchu a jej dôsledkom je v tejto situácii pre rodičov náročné. Prvoradé 
by malo byť skôr poskytnutie emočnej podpory.  

Pre rodiča je nemožnosť komunikovať s dieťaťom a absencia sluchových reakcií dieťaťa na 
komunikačné výzvy rodiča frustrujúca. Zaostávanie v rozvíjaní jazyka a problémy v sprá-
vaní nepočujúceho dieťaťa sa stávajú špecifickými podmienkami pre nárast miery stresu 
v rodinách s dieťaťom s poruchou sluchu (L. A. Quittner a kol., 2010). Taktiež L. Kročano-
vá (2010b) považuje komunikáciu za faktor, ktorý priamoúmerne súvisí s reálnym zvláda-
ním zvýšených psychologických rizík v týchto rodinách.  

Existuje viacero pokusov zmapovať, prečo sú niektoré deti s poruchou sluchu úspešnejšie 
a iné menej úspešné. Viacero výskumov sa orientovalo na charakteristiky rodiny a hľadali 
psychologické koncepty, ktoré sa k úspechu detí s poruchou sluchu ukázali byť relevantný-
mi. Schopnosti spojené s prekonávaním náročných podmienok sa často spájajú s konceptom 
reziliencie rodiny. Ako ukážeme, rezilienciu literatúra nespája iba s adaptáciou rodiny na 
sluchové postihnutie dieťaťa, ale i priamo s nepočujúcou osobou a realizáciou jej potenciá-
lu i ako osoby s poruchou sluchu.  

J. S. Novotný (2008, s. 324) označuje rezilienciu za „schopnosť jednotlivca (dieťaťa) vyví-
jať sa normálnym spôsobom, napriek prítomnosti výrazných nepriaznivých, rizikových či 
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negatívnych okolností“. Rezilientných jedincov dáva J. S. Novotný (2010) do kontrastu s je-
dincami, ktorí sa stanú obeťou nepriaznivých podmienok, ktorými sú obklopovaní. Rezilien-
cia je normálny vývin za náročných okolností (R. Gilligan, 2000, in R. Lemay a H. Ghazal, 
2001).  

Dnes už existuje množstvo definícií a modelov reziliencie, ktoré zahrňujú podobné, ale 
i rozdielne faktory. Reziliencia sa od pôvodnej predstavy individuálnej vlastnosti osobnosti 
posunula ku konceptu multifaktorového, dynamického, s prostredím a kultúrou interaktív-
neho procesu. Pri vývoji konceptu rezilience sa objavili i rôzne kritické poznámky. Za zjed-
nocujúce v koncepte reziliencie môžeme považovať úzke prepojenie reziliencie s rizikovou 
situáciou, ktorá sa vyskytla v živote človeka (najčastejšie počas vývinu), a so skutočnosťou, 
že toto riziko, riziková situácia prakticky život človeka negatívne neovplyvnila. Riziková 
situácia môže v koncepte reziliencie predstavovať vysoko rizikové sociálne prostredie, napr. 
vyrastanie v menej priaznivých psychosociálnych podmienkach v prostredí vlastných rodín 
alebo v prostredí nerodinnej kolektívnej starostlivosti, t. j. v detských domovoch (Z. Matěj-
ček a Z. Dytrych, 1998).  

Podľa J. S. Novotného (2010) medzi odborníkmi možno nájsť dva prístupy ku konceptu 
reziliencie. Rozdiel spočíva vo vzťahu pojmu reziliencie a jednotlivých psychických fakto-
rov a procesov, spojených s duševným zdravím. V prvom prístupe je reziliencia vnímaná 
ako dôsledok či efekt týchto procesov (postavenie rezilience je tak voči týmto procesom 
súradné či podradené), v druhom prístupe je nadradenou jednotkou, spojujúcou jednotlivé 
procesy a faktory. Ako autor uzatvára, i napriek rozdielnostiam v charakterizovaní a poní-
maní reziliencie sa reziliencia ukazuje byť platným konceptom, ktorý vyžaduje skôr spres-
nenie a definičné zjednotenie, než zamietnutie. Nakoniec, mnoho autorov sa dnes venuje 
reziliencii vo vzťahu k zlepšovaniu psychologických podmienok bytia a manažmentu dušev-
ného zdravia ( pozri napr. M. M. Tugade, B. L. Fredrickson a L. F. Barrett, 2004) alebo 
rozvíjaniu reziliencie v náročných povolaniach, napr. v armáde (G. W. Casey Jr., 2011; R. 
Lemay a H. Ghazal, 2001) alebo reziliencii z pohľadu celoživotného vývinu (A. S. Masten 
a M. O’Dougherty Wright, 2010). O reziliencii sa vypovedá nielen vo vzťahu k jednotliv-
covi, ale do popredia sa dostávajú aj témy ako reziliencia celých kultúrnych spoločenstiev 
alebo komunít (L. J. Kirmayer a kol., 2009; J. P. Kretzmann, 2010 a ďalší). 
 

Vo vzťahu k cieľom publikácie sa zameriame predovšetkým na rezilienciu vo vzťahu k rodine 
s dieťaťom s postihnutím, ako aj na rezilienciu samotného nepočujúceho. Zdôrazníme pritom 
kultúrne aspekty reziliencie.  
 

Mnohé štúdie skúmajú rezilienciu v rodinách s dieťaťom s postihnutím, poukazujúc na po-
trebu jej budovania (T. Heiman, 2002; L. Owen a kol., 2003; Ch. Muir a kol., 2007). Autori 
pri rodinách s dieťaťom s postihnutím vychádzajú z konceptu tzv. rodinnej reziliencie (family 
resilience). Tá predstavuje charakteristiky, vlastnosti, dimenzie, ktoré pomáhajú rodinám 
pomocou zmien a adaptácie odolávať narušeniam spôsobeným krízovými situáciami (H. I. 
McCubbin a M. A. McCubbin, in K. Black a M. Lobo, 2008). Zdravé rodiny riešia svoje 
problémy vo vzájomnej kooperácii, kreatívne a otvorene. Model fungovania rodiny, ktorý 
vyvinuli D. H. Olson, C. S. Russell a D. H. Sprenkle (1989), určuje tri zásadné vlastnosti 
zdravých rodín:  

1. súdržnosť, podporu súdržnosti a individuality,  
2. adaptabilitu, flexibilitu a stabilitu,  
3. jasnú, otvorenú a konzistentnú komunikáciu. 
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Podľa I. Sobotkovej (2004) rodinná reziliencia predstavuje rodinné procesy, ktoré pomáha-
jú udržovať či obnovovať harmóniu a rovnováhu v rodinnom spolužití. Model rodinnej rezi-
lience tak môže byť užitočný v praxi – v rodinnej terapii, v rodinnom poradenstve i v preven-
tívnych programoch pre rôzne typy rodín. 

Možno súhlasiť s J. S. Novotným (2008), že postihnutie je bezpochyby podmienkou, ktorá 
alteruje vývin dieťaťa a núti rodinu dieťaťa s postihnutím prijať stratégie zmien vo fungo-
vaní rodiny, rekonštituovať každodenný život, prispôsobovať sa výzvam, ale aj limitom 
postihnutia a najmä sekundárnym vplyvom postihnutia, tak vo formách a možnostiach reha-
bilitácie (vonkajšie faktory), ako aj v konštruovaní novej hierarchie hodnôt, aktivít rodiny 
a budovaní protektívnych faktorov podporujúcich rodinu ako celok (vnútorné faktory). Vo 
vzťahu k rodine s dieťaťom s postihnutím sú relevantné najmä dve chápania pojmu rezilien-
cia (L. Owen a kol., 2003). V prvom je reziliencia definovaná ako udržiavanie kompetencií 
prostredníctvom stratégií zvládania alebo úspešnej adaptácie pri vystaveniu rizikám, nešťastiu 
a stresu (Rayner a Montague, 1999, in L. Owen a kol., 2003). V druhom, zdôrazňujúcom 
komunikačné aspekty členov rodiny, Bowes a Hayes (in L. Owen, 2003) definujú odolnosť 
v rodinách detí s postihnutím ako schopnosť flexibilne, vo vzťahu k stupňu záväzku udržia-
vať a spravovať rodinnú jednotku, schopnosť riešiť problémy a schopnosť udržiavať ich 
sociálne vzťahy a siete a vytvárať solídny vzťahy s odborníkmi.  

M. Slaninová (2008), odvolávajúc sa najmä na autora H. I. McCubbina a kol. (1997), zdroje 
reziliencie rodín s deťmi so znevýhodnením štruktúruje takýmto spôsobom: 

Vnútorné (rodinné) zdroje reziliencie: 

• Funkčná komunikácia. Komunikácia je hlavným nástrojom, prostredníctvom ktorého si 
členovia rodiny ujasňujú zmysel udalostí, vytvárajú a manažujú stratégie ich zvládania  
a nadobúdajú vlastnú harmóniu a rovnováhu. 

• Rovnosť členov rodiny. Ide napr. o spravodlivé rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov 
rodiny s ohľadom na ich postavenie v rodine a osobné možnosti, ale bez preťažovania 
jednotlivcov, o vnímanie a zabezpečovanie individuálnych potrieb všetkých svojich členov. 

• Flexibilita. Ide o schopnosť rodinného systému a členov rodiny pružne reagovať a dyna-
micky sa prispôsobiť novým výzvam a úlohám. Zmeny v rodinnej hierarchii, vzťahoch 
a dynamike, konštrukčné riešenie novej situácie a následná adaptabilita, znovunadobud-
nutie optimálneho psychického stavu jednotlivých členov. 

• Súdržnosť rodiny. Súdržnosť a podpora medzi manželmi, súrodencami a pevné vzťahy 
rodičov k deťom pomáhajú pri rešpektovaní individuálnych potrieb, pri tvorbe intervenč-
ného plánu a pri voľbe spoločných stratégií na adaptáciu a regeneráciu rodiny, pozitívne  
a nápomocné vzťahy v rámci širšej rodiny. 

• Rodinný čas a rutiny. Udržiavanie rodinných rutín vytvára spojivo pre rodinu s jej pôvod-
nými prioritami. Rodinné rutiny zároveň pomáhajú vytvoriť v rodinnom živote určitú 
predvídateľnosť a stabilitu, nadobudnutie harmónie a uvoľnenie od prítomnej psychickej 
a emocionálnej záťaže. 

• Rodinné hodnoty a spiritualita. Schopnosť rodiny vyrovnať sa so stresom je ovplyvnená 
druhom a silou stresu, ale zároveň aj spôsobom, ako rodina tento stres vníma. Rodinné 
hodnoty a ciele... ovplyvňujú jej adaptáciu. Je dôležité poznamenať, že ľudia konfronto-
vaní s krízovou situáciou, ktorú si nedokážu racionálne vysvetliť, často hľadajú jej zmysel 
a odpovede v náboženskej viere a jej praktizovaní.  

• Otvorenosť rodiny. Výchova a vzdelávanie dieťaťa so znevýhodnením si vyžaduje určité 
neštandardné postupy. Otvorenosť rodiny pre vstup ľudí zvonka a jej schopnosť koopero-
vať a akceptovať ich pomoc. 
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• Perspektíva. Nová situácia v rodine prináša množstvo neistoty a obáv do budúcnosti. Poskyto-
vanie informácií o pôvode a priebehu poškodenia dieťaťa, načrtnutie prognózy a určitých 
vyhliadok do budúcnosti, patrí medzi dôležité informácie, ktoré prispievajú k zníženiu 
nepokoja a k nadobudnutiu pocitu určitej perspektívy pre rodinu. Tu je treba spomenúť, 
že každý člen rodiny (teda okrem rodičov aj súrodenci a dieťa so znevýhodnením) má 
nárok na veku primerané informácie o pôvode a následkoch poškodenia. 

 
Vonkajšie (spoločenské, kultúrne) zdroje reziliencie rodín detí so znevýhodnením sú podľa 
M. Slaninovej (2008): 

• Pozitívny kultúrny obraz a postoje spoločnosti k znevýhodneniu. Pozitívny prístup a akcep-
tácia znevýhodnenia spoločnosťou pomáha rodinám pri odbúravaní izolácie a opätovnej 
integrácii do spoločnosti. 

• Prístup orientovaný na rodinu v starostlivosti o dieťa so znevýhodnením. Pri takomto prí-
stupe sa okrem potrieb dieťaťa so znevýhodnením zohľadňujú aj potreby jednotlivých 
členov rodiny. Pri snahe podporiť rezilienciu rodiny treba starostlivosť formulovať tak, 
aby boli zachované nasledujúce podmienky: 

o Individuálny prístup. Pomoc poskytovaná rodine a dieťaťu so znevýhodnením by mala 
byť chápaná ako zmysluplná a užitočná všetkými členmi rodiny. V plánovaní takejto 
pomoci je potrebná neustála komunikácia medzi poskytovateľmi starostlivosti a rodinou. 

o Komplexnosť. V prípade rodiny dieťaťa so znevýhodnením má poskytnutie pomoci dve 
roviny. Je to zabezpečenie potrieb dieťaťa so znevýhodnením na základe jeho špeciál-
nych potrieb, ale aj poskytnutie pomoci a podpory rodine dieťaťa. 

o Dostupnosť. Úlohou odborníkov spolupracujúcich s rodinou je hľadať možnosti napl-
nenia individuálnych potrieb jednotlivých členov rodiny pri súčasnom stave sociálneho 
systému v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

o Koordinácia. Poskytovanie pomoci by malo byť koordinované tak, aby vykrývalo potreby 
členov rodiny a dieťaťa so znevýhodnením v čo najväčšej miere, a zároveň, aby bolo 
pre nich časovo zvládnuteľné a únosné. 

o Finančná únosnosť. 

• Dostupnosť kvalitnej, odbornej pomoci. Regionálne dostupná sieť zdravotníckych za-
riadení, špeciálnych výchovno-vzdelávacích zariadení, poradenských zariadení a re-
kreačných možností pre deti so znevýhodnením a ich rodiny. 

• Činnosť tretieho sektora. Asociácie a občianske združenia poskytujúce pomoc a pora-
denstvo rodinám detí so znevýhodnením, skvalitňovanie sociálnej a zdravotníckej sta-
rostlivosti, organizácia informatívnych a relaxačných podujatí, vytváranie rodičov-
ských podporných skupín atď. 

• Vzťahy mimo rodiny. Priateľské vzťahy rodiny, zdroj praktickej pomoci pri riešení 
každodenných situácií a problémov. 

 

K podobným záverom o faktoroch a podmienkach rodinnej reziliencie dospeli vo výskum-
nej štúdii aj L. Owen a kol. (2003). V štúdii identifikovali štyri kritické faktory, interné aj 
externé, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že rodiny s dieťaťom s postihnutím zostanú intakt-
né, resp. zvyšujú pravdepodobnosť, že zostanú neporušené. Sú to: 

1. kapacita a podpora rodín pri vyrovnávaní sa s finančnými, materiálnymi a technickými 
dôsledkami zdravotného postihnutia a fyzickou náročnosťou starostlivosti o dieťa spôso-
bom, ktorý optimalizuje fyzický, duševný, emočný a sociálny vývin dieťaťa s postihnu-
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tím a ďalších členov rodiny v priebehu rodinného životného cyklu a jednotlivých fáz 
života, 

2. kapacita alebo podpora rodín pri vyrovnávaní sa s emočnými a sociálnymi dôsledkami 
diagnózy v životnom cykle. 

3. dostupnosť prijateľnej podpory od širšej rodiny a priateľov, 

4. dostupnosť a prijateľnosť podpory zo strany poskytovateľov služieb. 
 

Viacero ďalších štúdií skúmalo stresové a rezilientné činitele v kontexte kvality života rodín 
s rôznymi druhmi postihnutia detí. V štúdii I. Strnadovej (2007, 2008) v rodinách s deťmi  
s mentálnym postihnutím boli identifikované stresové faktory v oblastiach ako: kooperácia 
rodiny s odborníkmi, podpora od členov rodiny, širšie príbuzenstvo, miera postihnutia a so-
cioekonomický status rodiny (ako príklady možno uviesť náročné vybavovanie sociálnych 
príspevkov, nedôvera a ponižujúca kontrola podmienok v rodine sociálnym úradom, osvo-
jenie si nového životného rytmu a pod.). Vysoko rezilientný potenciál zahrňovali vzťahy 
medzi rodičmi, ich angažovanosť, spôsob, akým životom žili, zmysluplné trávenie voľného 
času. Psychickú záťaž v rodinách so sluchovo postihnutým dieťaťom skúmala v našich pod-
mienkach Ľ. Kročanová (1999). Záťaž tieto rodiny zvládajú aktívne, z externých zdrojov 
zvládania však uprednostňujú náboženskú vieru a profesionálnu pomoc pred vyhľadávaním 
sociálnej opory vo svojom okolí. Rodiny sú kohézne, no celkovo sa ukazuje, že ich adapta-
bilita je nižšia. T. Heiman (2002) zistil, že väčšina rodičov s dieťaťom s poruchou sluchu 
musela urobiť výrazné zmeny v ich živote, a aj napriek tomu vyjadrovali vysokú úroveň 
nespokojnosti a frustrácie. Mnohí rodičia sa snažia zachovať svoj rutinný život. Väčšina 
rodičov sa vyjadrila, že treba pevne veriť v budúcnosť dieťa, zdieľať optimistický, ale realis-
tický výhľad a prijať realistický pohľad a postihnutie.  

Niektoré rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu dokážu byť vysoko aktívne a správajú sa pro-
duktívne k vývinovým potrebám dieťaťa, naopak, niektoré podliehajú pasívnemu prijatiu 
postihnutia a postihnutie dieťaťa nie je signál pre mobilizáciu ich psychických síl. Naše empi-
rické skúsenosti ukazujú na prítomnosť dvoch typov rodín s dieťaťom s poruchou sluchu. 
Na jednej strane sú to rodiny s vysokou mierou snahy a aktivity, neustálym povzbudzova-
ním dieťaťa k výkonu, komunikácii, odpovediam na podnety. Aj podľa J. Senku (1994) sa 
rodiny s postihnutým dieťaťom často vyznačujú nadmerným úsilím v starostlivosti, a to aj 
napriek tomu, že pozitívne prírastky vo vývine detí sú očividne minimálne. Táto skutočnosť 
rodičov neodradzuje od neustáleho zvyšovania snahy pomôcť. Na druhej strane stoja rodičia, 
ktorí nie sú aktívni, pasívne sa prispôsobujú požiadavkám na spoluprácu v rehabilitácii die-
ťaťa, neustále ich treba povzbudzovať. Skúsenosti, ale aj naše výskumné výsledky poukazujú, 
že aktivita, angažovanosť a štýl výchovy dieťaťa s poruchou sluchu sú faktormi výrazne 
participujúcimi na výslednom pozitívnom výkone dieťaťa v rehabilitačných programoch.  

V našom výskume (M. Groma a kol., 2003b) sme skúmali interné a externé faktory výkonu 
nepočujúceho dieťaťa po kochleárnej implantácii. Skupinu 42 nepočujúcich detí, ktoré pou-
žívali kochleárny implantát viac ako 3 roky, sme rozdelili do dvoch skupín. Prvú skupinu 
detí (N = 29) tvorili deti, ktoré vzhľadom na klinické predpoklady splnili v rehabilitácii naše 
očakávania. Druhú skupinu deti, ktoré vzhľadom na klinické predpoklady zatiaľ nenaplnili 
očakávania rehabilitačného tímu, pokroky dieťaťa s kochleárnym implantátom boli menšie 
ako sme očakávali (N = 13). V oboch skupinách sme u detí sledovali tie environmentálne  
a demografické charakteristiky, o ktorých predpokladáme, že môžu ovplyvniť výkon dieťaťa 
s kochleárnym implantátom. Z prostredia rodiny to boli sociálno-kultúrny status rodiny, anga-
žovanosť rodiny v starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu, výchovný štýl, úplnosť /neúpl-
nosť rodiny, ďalej sme zisťovali umiestnenie dieťaťa do jednotlivého typu školského zaria-
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denia, školy, územný región, v ktorom dieťa žije. Angažovanosť rodiny predstavovala mieru 
participácie rodiča na starostlivosti o sluchovo postihnuté dieťa. Zistili sme, že existuje šta-
tisticky vysoko významný vzťah medzi splnením/nesplnením očakávaní v rehabilitačnom 
programe dieťaťa a angažovanosťou rodiny. Angažované a participujúce rodiny boli častej-
šie zastúpené v skupine detí s naplnenými očakávaniami od rehabilitácie ako rodiny, ktoré 
sa nevyznačovali touto aktivitou a participáciou.  

Vo výchovnom štýle rodiny nás zaujímali dve charakteristiky – dôslednosť, resp. benevo-
lencia rodičov vo výchove dieťaťa. Vychádzali sme z predpokladu, že ak starostlivosť o dieťa 
s poruchou sluchu má priniesť pozitívne zmeny vo vývine dieťaťa, musí byť systematická, 
dlhodobá a teda dôsledná. Na základe výsledkov Dotazníka rodičovského správania sme 
rodiny rozdelili na rodiny s dôslednejším štýlom vo výchove dieťaťa a rodiny s menšou 
mierou dôslednosti vo výchove. Skupinu detí s naplnenými očakávaniami a súčasne s dôsled-
nosťou vo výchove dieťaťa predstavovalo 23 detí (79,3 %). Šesť detí (20,7 %) zo skupiny 
detí s naplnenými očakávaniami sú deti z rodín s nižšou mierou dôslednosti, resp. rodičia 
vykazujú benevolentnosť vo výchove. V skupine detí s nenaplnenými očakávaniami (N = 
13) sme zistili, že u 4 detí (30,8 %) uplatňovali rodičia dôslednosť vo výchove a u 9 detí 
(69,2 %) boli rodičia benevolentní vo výchovných postupoch. Aj tu sme zistili štatisticky 
vysoko významný vzťah medzi naplnením očakávaní a dôslednosťou v rodinnej výchove 
dieťaťa. Výsledky poukazujú na potrebu nielen hodnotenia miery aktivity a participácie 
u rodičov v procese rehabilitácie dieťaťa s poruchou sluchu, ale aj na potrebu vytvárania 
uvedomenia si významu aktivity samotným rodičom (u niektorých rodičov je to potrebné) 
a na potrebu jeho usmerňovania a povzbudzovania k takej cielenej aktivite, ktorá zvyšuje 
výkonnosť samotného dieťaťa.  
 

Podpora rodinám s dieťaťom s poruchou sluchu môže pochádzať zo širokého spektra zdro-
jov. J. DesGeorge (2011) ich kategorizuje do piatich rôznych oblastí: profesionáli, iné rodiny, 
ktoré majú nepočujúce alebo nedoslýchavé dieťa, nepočujúce a ťažko nedoslýchavé dospelé 
osoby, informačné zdroje a nakoniec komunity, ktoré obklopovali rodinu predtým, ako sa 
dieťa narodilo, resp. bolo diagnostikované ako dieťa s poruchou sluchu. Prekonávaniu nároč-
ných situácií s výchovou nepočujúceho dieťaťa môže pomôcť aj aktívne a systémové zapá-
janie dospelých nepočujúcich osôb do rodinnej starostlivosti. Voči tomuto prístupu sú ešte 
stále veľké predsudky. L. S. Koester a N. McCray (2011) tvrdia, že nepočujúci rodičia hrajú 
obzvlášť dôležitú úlohu v životoch nepočujúcich detí a môžu poskytnúť podporu počujúcim 
matkám nepočujúcich detí, ale aj profesionálom pri sociálno-emočnom vývine nepočujúcich 
detí. Odporúča sa ťažiť z poznatkov získaných prostredníctvom pozorovania a pochopenia 
intuitívne vhodného správania nepočujúceho rodiča k svojmu dieťaťu. J. Crace a kol. (2011) 
uvádzajú ako účinné faktory zapojenia nepočujúcej osoby do rodiny s nepočujúcim dieťa-
ťom zdieľanie každodennej reality, poskytnutie vzorov úspešnej profesijnej dráhy a vzdelá-
vania, obnovu nádeje pre ich dieťa viesť plnohodnotný a úspešný život ako nepočujúci  
a poskytovanie pomoci rodine pri rozhodovaní, vytváraní perspektív a napĺňaní túžob. V sú-
časnej praxi ranej starostlivosti o nepočujúce dieťa sa nepočujúca osoba, poskytujúca pod-
poru, servis pre počujúcu rodinu s nepočujúcim dieťaťom označuje ako mentor (deaf mentor). 
Viacero autorov odporúča už v období raného veku dieťaťa vystaviť pôsobeniu nepočujúcej 
osoby (mentora) nielen nepočujúce dieťa, ale aj jeho rodičov a rodinných príslušníkov. Úlo-
hou tohto dospelého nepočujúceho, pôsobiaceho v rodinách s počujúcimi rodičmi, je vytvo-
riť komunikačné prostredie tak, aby nebolo potrebné zapájať do komunikácie počujúceho 
tlmočníka posunkovej reči. Rodičia môžu od nepočujúcej osoby získať informácie, ktoré im 
pomôžu pri najrozmanitejších aktivitách s ich dieťaťom a dosiahnuť tak plný potenciál die-
ťaťa. Nepočujúci mentor učí rodičov i dieťa používať posunkový jazyk nepočujúcich, akcep-
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tovať ho a vnímať svet nepočujúcich ako potenciálne plnohodnotný a prijateľný nielen pre 
dieťa, ale aj jeho počujúcich rodičov. Príležitosť vzájomne sa ovplyvňovať a učiť sa a nechať 
sa ovplyvňovať od oboch prostredí je tak pôsobením nepočujúceho mentora optimalizované. 
Účasť dospelých nepočujúcich vedie k dosiahnutiu zručností potrebných na osvojenie jazy-
ka a na kultúrne bohaté prostredie. Rodičia prostredníctvom pôsobenia dospelého nepočujú-
ceho mentora v rodine lepšie dokážu porozumieť potrebám nepočujúcich detí. P. Hulsebosch 
a L. R. Myers (2002) nepočujúcich rodičov vnímajú ako kultúrnych mediátorov vo výchove 
nepočujúcich detí, ktoré majú počujúcich rodičov. 
 

Podľa materiálu určeného na propagáciu nepočujúceho mentora (A Plan for Mentorship Of 
Minnesota Families with Deaf Children, 2003), by mal nepočujúci mentor disponovať týmito 
profesionálnymi i osobnostnými charakteristikami:  

• vyhovujúco a plynulo používa posunkový jazyk nepočujúcich, 

• ľahko komunikuje s počujúcimi členmi rodiny (má dobré komunikačné schopnosti s poču-
júcimi dospelými a má dobrý aj písomný prejav), 

• je schopný vytvoriť komfortný vzťah s rodinami s malými deťmi (skúsenosti s prácou  
s malými deťmi alebo vlastnými deťmi), 

• podieľa sa na aktivitách spoločenstva nepočujúcich, 

• prejavuje otvorenú myseľ a podporuje rozhodnutia rodiny, 

• podporuje jazykový rozvoj ako v jazyku počujúcich, tak i v jazyku nepočujúcich, podpo-
ruje rozvíjanie takých zručností ako reč a počúvanie, 

• rozvíja schopnosti a zručnosti podľa priania rodičov, 

• absolvoval výcvik pre pôsobenie ako nepočujúci mentor. 
 

Žiaľ, v našich podmienkach rola nepočujúceho mentora v ranej starostlivosti o nepočujúce 
dieťa nezaujala. Ako vysvetlenie pre neuspokojivý stav v angažovaní samotných nepočujú-
cich v ranej starostlivosti o nepočujúce deti, sa ponúka silná orientácia na orálne, resp. audi-
tívno-orálne intervencie v ranom veku dieťaťa, ale aj neobjavenie novej „profesie“ samot-
nými nepočujúcimi.  
 

Existuje mnoho štúdií o reziliencii a zvládaní náročných situácií, ktoré sa zameriavajú pria-
mo na jedincov s rôznymi postihnutiami. Ľudí s telesným postihnutím skúmali napr. E. Kou-
beková (2000), E. Karaffová, 2009, A. O. Alriksson-Schmidt a kol. (2007), ľudí so slucho-
vým postihnutím P. Jacobs (2009), deti s poruchami učenia N. Mather a N. Ofiesh (2005).  

Výsledky E. Koubekovej (2000) poukazujú na nižšiu úroveň sociálnej adjustovanosti hendi-
kepovaných dievčat, nielen v porovnaní s chlapcami, ale i s dievčatami kontrolnej skupiny. 
Hendikepované dievčatá pociťujú menej lásky, bezpečia a dobroprajnosti zo strany rodičov, 
priateľov, spolužiakov, sú menej spokojné so sebou, cítia sa menej schopné, sú zraniteľnej-
šie. Častejšie volia únikové spôsoby vyrovnávania sa s problémom. Na rozdielne stratégie 
zvládania zdravých chlapcov a dievčat a chlapcov a dievčat s telesným postihnutím pouká-
zala E. Karaffová (2009). Ukázalo sa, že jedinci s telesným postihnutím sú ochotní zmeniť 
skôr seba ako okolie a sú vo vzťahu k okoliu flexibilnejší a produktívnejší, pričom chlapci 
viac ako dievčatá. Naopak, zdraví chlapci majú tendenciu skôr meniť svoje prostredie. Je to 
preto, že osoby s postihnutím si uvedomujú, že situáciu nemôžu príliš ovplyvniť. Dospieva-
júci s postihnutím častejšie používajú aj pasívne copingové stratégie. Častejšie využívajú 
copingové stratégie fyzického uvoľňovania pocitov, rozptyľujúcich a únikových aktivít 
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a kognitívneho vyhýbania. Hrozí pri nich riziko úniku od racionálneho zhodnotenia situácie, 
pretože častejšie hľadajú pomoc v okolí. V ďalšom výskume N. Mather a N. Ofiesh (2005) 
zas upozorňujú na skutočnosť, že pozitívne, ako aj negatívne skúsenosti v škole významne 
utvárajú sebapercepciu dieťaťa, čo následne ovplyvňuje jeho školský sebakoncept. Pre mnohé 
deti s poruchami učenia je ich nižší sebakoncept a percepcia seba poznačená ťažkosťami 
prameniacimi najmä zo vzdelávacích a sociálnych aspektov školy. 
 
Postihnutie vytvára podmienky na vznik zraniteľnosti. Zraniteľnosť značí individuálnu ná-
chylnosť k negatívnym výsledkom, zatiaľ čo rizikové faktory sú biologické, environmen-
tálne a psychosociálne nebezpečenstvá, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že k negatívnemu 
výsledku dôjde (Werner, 1990, in Ch. Murray, 2003). Obrázok 8 sumarizuje vzťahy medzi 
rizikovými faktormi, protektívnymi faktormi, zraniteľnosťou študenta a následnými výsled-
kami po ukončení školy. V tomto modeli, podľa jeho autora (Ch. Murray, 2003), individu-
álne charakteristiky (napr. demografické, osobnostné), ako aj skúsenosť v kontexte rodiny, 
školy, žiackych kolektívov a širších spoločenstiev utvárajú vývin a jeho výsledky. V ľavom 
obdĺžniku sú tieto charakteristiky konceptualizované ako rizikové faktory, ktoré môžu nega-
tívne ovplyvňovať vývin a zvýšiť pravdepodobnosť zlých výsledkov. V pravom obdĺžniku 
sú tie isté charakteristiky konceptualizované ako protektívne faktory, ktoré podporujú zdravý 
vývin a pozitívnu a dlhodobú adjustáciu. Štvorsmerné šípky v obdĺžnikoch s rizikovými 
a protektívnymi faktormi zobrazujú ich vzájomné dynamické a interaktívne vzťahy. Oboj-
stranné šípky medzi rizikovými, resp. protektívnymi faktormi a zraniteľným študentom 
odrážajú transakčnú povahu týchto vzťahov. Jednosmerné šípky naznačujú, že hoci riziko-
vé a protektívne faktory ovplyvňujú jeho výsledky, ich obsah nakoniec napĺňa sám študent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8  Vzťahy medzi rizikovými faktormi, protektívnymi faktormi, študentom a jeho výsledkami 
 
Zraniteľnosť a rizikové faktory reprezentujú pestrý obraz procesov tak v bežnom prostredí, 
ako aj v environmentálne širších podmienkach postihnutia (osoba s postihnutím, rodina, 
partneri, prostredie školy, pracovné prostredie a pod.). Ukazuje sa napríklad, že populácia 
žiakov s postihnutím často dosahuje nižší výkon v škole a horšie výsledky ako ich intaktní 
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rovesníci. Ch. Murray (2003) vo svojej prehľadovej štúdii poukazuje na sociálne a demo-
grafické premenné – rasu, socioekonomický status – ako na rizikové faktory vo vzťahu 
k školským výsledkom u žiakov s postihnutím. 
 

Viacero autorov sa pokúsilo nájsť odpoveď, aké podmienky (vonkajšie, vnútorné) môžu 
viesť u nepočujúceho, napriek nepriaznivým okolnostiam, k úspechu. O. Matuška (2010), 
všímajúc si inkluzívne vzdelávacie prostredie, hovorí o dvoch typoch úspešných žiakov 
s postihnutím: 

• žiaci s postihnutím, ktorí využívali všetku podporu a pomoc v učení, ale pritom sa nepre-
ukázali osobitnou aktivitou v učení, napriek tomu dosiahli kladné výsledky. 

• úspešní žiaci s postihnutím – preukázali osobitnú iniciatívu v interakcii počas vyučova-
cieho procesu, sú to „žiaci so silnými osobnostnými schopnosťami“ pri prekonávaní roz-
ličných ťažkostí a prekážok, vynakladali veľa úsilia na dosiahnutie svojich študijných 
cieľov, nepodliehali pocitom bezradnosti, pasivite.  

 

Podobne aj P. Jacobs (2006) nachádza osobnostné determinaty úspechu u nepočujúcich. 
Úspech sa vyznačuje prítomnosťou:  

• kontroly (Control ) – kontrola je posilnenie a majstrovstvo sociálnych schopností v čase 
a za akýchkoľvek okolností,  

• túžby (Desire) – uvádzajú motiváciu do pohybu,  
• orientácie na cieľ (Goal Orientation) – účelné sledovanie krátkodobých alebo dlhodobých 

cieľov, 
• prerámcovania (Reframing) – cielená zmena negatívneho zmýšľania, 
• perzistencie (Persistence) – vyrovnávanie sa s nepriazňou osudu (stratégie sebaobhajova-

nia, asertivita, aktivizácia), 
• dobrej zhody (Goodness of Fit) – spočíva vo voľbe sociálneho prostredia, ktoré vyhovuje 

silným stránkam osobnosti, rovnako ako zabránenie alebo minimalizácia vstupu do pro-
stredia, kde úspech nie je pravdepodobný, 

• osvojenej kreativity (Learned Creativity) – kreatívne využívanie osvojených schopností, 
• sociálnej ekológie (Social Ecologies) – sociálna ekológia sa týka sociálnych sietí, ako 

jedinci s hluchotou môžu využívať pomoc počujúcich rovesníkov bez toho, aby boli príliš 
závislí, 

• maximalizácie potenciálu (Potential Maximization) – schopnosť uviesť všetky predchá-
dzajúce schopnosti do pohybu. 

 

Taktiež J. L. Luckner a S. Muir (2001) dokumentujú, že vysoké očakávania rodičov od svo-
jich nepočujúcich detí, v kombinácii so starostlivosťou a podporou, sa ukázali ako kľúčové 
prvky v celkovej akademickej úspešnosti nepočujúcich detí.  
 
Potenciál nepočujúceho môžu podľa viacerých autorov aktivovať vzory. Podľa P. Billies 
(2004) silné vzory majú dôležitý vplyv na ašpirácie mladých nepočujúcich a nedoslýchavých 
študentov. Podobne aj expozícia vhodných nepočujúcich vzorov zvyšuje sebavedomie nepo-
čujúcich žiakov (M. T. Interlandi, 2000). S. Foster a J. MacLeod (2004) na základe analýzy 
rozhovorov s nepočujúcimi absolventmi vysokej školy (Rochester Institute of Technology, 
New York) preukázali, že množstvo ľudí môže nepočujúcim osobám slúžiť ako mentor. 
Rodičia, učitelia, spolupracovníci, nadriadení, priatelia a manželia sa nachádzajú medzi 
ľuďmi, ktorí sú označení ako osoby, ktoré majú významný vplyv na osobný a profesionálny 
rozvoj nepočujúcich. Nemusí ísť o dlhodobý vzťah k nepočujúcemu, aby mal významný 
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vplyv. Išlo o osoby, ktoré sa snažili o komunikáciu s nepočujúcimi. Ponúkali predovšetkým 
emocionálnu podporu. Neformálny mentoring sa môže objaviť kedykoľvek v priebehu 
života. Štúdia autorov S. Foster a J. MacLeod (2004) ďalej ukazuje, že človek nie je nikdy 
príliš starý alebo mladý na to, aby mohol byť mentorom a nik nie je príliš starý alebo mladý, 
aby prosperoval z podpory mentora. Keďže úlohu mentora v osobnom rozvoji nepočujúceho 
človeka považujeme za vysoko významnú, venujeme tejto problematike samostatnú časť 
publikácie (kapitola 5.4.). 
 

O ďalších významných faktoroch a podmienkach úspechu u nepočujúcich vypovedá S. Powers 
(2006). Jeho výskumná správa mapuje nepočujúcich žiakov s vysokým výkonom (high 
achieving deaf pupils) a je založená na štúdiu pohľadov a skúseností nepočujúcich mladých 
ľudí, ich rodičov, učiteľov a ďalších odborníkov. Hlavnými cieľmi štúdie bolo zvýšiť očaká-
vania voči nepočujúcim žiakom, zdôrazňujúc ich potenciál pre úspech, poučiť sa zo skúse-
ností nepočujúcich žiakov s vysokým výkonom, ich rodín a učiteľov, a tak zlepšiť kvalitu 
starostlivosti poskytovanú všetkým nepočujúcim deťom. Najčastejšie uvádzaným zdrojom 
úspechu nepočujúcich žiakov boli osobnostné charakteristiky – schopnosti a postoje nepo-
čujúcich žiakov. Títo úspešní žiaci boli najmä sebadeterminovaní, „tvrdo pracovali“, vyka-
zovali veľké očakávania, mali pozitívne postoje („ide to urobiť“), aktívne sa zapájali do 
rôznych vecí a neželali si byť odlišní od svojich počujúcich rovesníkov. V hodnotení význa-
mu osobnostných charakteristík v dosahovaní úspechu nepočujúcou osobou sa zhodli všetky 
skupiny posudzovateľov (žiaci, rodičia, učitelia, ďalší profesionáli). Druhým najdôležitejším 
faktorom pre úspech nepočujúceho žiaka bol vplyv rodičov – najmä, že boli podporujúci  
a povzbudzujúci, robili veľa vecí spoločne so svojimi deťmi, venovali im veľa individuálnej 
starostlivosti, pracovali na rozvíjaní ich jazykovej kompetencie už v ich ranom veku, boli 
sebadeterminovaní, dobre informovaní, zohrávali rolu obhajcov svojich detí a mali veľké 
očakávania od svojich detí. Tretím najdôležitejším faktorom úspechu bola podpora nepoču-
júcim žiakom zo strany učiteľov a asistentov nepočujúcich. Posledným faktorom vytvárajú-
cim podmienky na úspech bola jazyková kompetencia a komunikácia, schopnosti spojené 
predovšetkým s čítaním. S. Powers (2006) vo svojej štúdii formuluje tieto zistenia: 

1. Existuje mnoho nepočujúcich žiakov, ktorí dosahujú úroveň úspechu porovnateľnú s naj-
vyššou dosiahnutou úrovňou počujúcich žiakov. 

2. Hlavným faktorom špičkových výkonov vlastných úspešným nepočujúcim žiakom je od-
hodlanie a pozitívny výhľad do budúcnosti. 

3. Druhým dôležitým faktorom je odhodlanie a obeta zo strany rodičov. 

4. Väčšina rodičov úspešných nepočujúcich dosahuje vysokú mieru aktivity skôr, ako k nej 
vyzývajú odborníci. 

5. Učitelia nepočujúcich a pedagogickí asistenti významne prispievajú k úspechu nepočujú-
cich žiakov. 

 

Súčasne S. Powers (2006) odporúča: 

1. Zverejňovať príbehy úspešných nepočujúcich žiakov. U nepočujúcich detí by takéto zve-
rejňovanie príbehov úspešných žiakov zvyšovalo očakávania od seba samého, získali by 
tak vzory a inšpiráciu. 

2. Pomáhať nepočujúcim deťom rozvíjať od útleho veku osobnostné vlastnosti, ktoré sú spo-
jené s úspechom, čo by malo byť hlavným cieľom učiteľov.  

3. Pomáhať rodičom pochopiť ústrednú úlohu, ktorú majú v rozvoji jazyka a komunikácie 
v prvých rokoch života ich nepočujúceho dieťaťa. 
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4. Zapájať a posilňovať rodičov na všetkých úrovniach vzdelávania ich dieťaťa. 

5. V budúcich výskumoch skúmať, či mladí nepočujúci disponujú príležitosťami a podpo-
rou do takej miery a v takej kvalite, aby ich vysoké ambície mohli byť realizované. 

 

Autor štúdie (S. Powers, 2006) ponúka nepočujúcim, rodičom a pedagógom, ako aj ďalším 
odborníkom maticu odporúčaní, ktorá zahŕňa rady počujúcich rodičov odborníkom a naopak, 
ako aj rady svojim nepočujúcim deťom a naopak a obojstranné rady odborníkov rodičom 
ako aj nepočujúcim deťom. Na tomto mieste uvedieme aspoň odporúčania a rady pre nepo-
čujúce deti od ich rodičov, rady pre rodičov od ich nepočujúcich detí, učiteľov a odborníkov, 
rady pre učiteľov od nepočujúcich žiakov a rodičov nepočujúcich detí. 
 

Rady pre nepočujúce deti:  

• Myslite pozitívne, snažte sa, „choďte na to“, robte to, čo chcete vy, nenechajte si hlucho-
tou skrížiť cesty, verte si. 

• Pracujte tvrdo, stanovujte si vysoké ciele. 

• Buďte sebaistí a nezávislí. 

• Spoznávajte nových ľudí, zapájajte sa do činností a nadväzujte nové priateľstvá. 

• Nenechajte sa riadiť tým, čo hovoria iní. 

• Nebojte sa požiadať o pomoc. 
 
Rady pre rodičov: 

• Pracujte na rozvoji reči svojho nepočujúceho dieťaťa, na rozvoji jeho komunikácie a čítania. 

• Povzbudzujte a podporujte svoje deti. 

• Správajte sa k svojim deťom rovnako ako k počujúcim, nerozmaznávajte ich. 

• Preskúmajte vždy všetky dostupné možnosti a obhajujte svoje dieťa. 

• Prijmite svoje nepočujúce dieťa. 

• Verte svojim rodičovským schopnostiam. 
 

Rady pre učiteľov: 

• Snažte sa pochopiť nepočujúce deti, nerobte zbytočný rozruch. 

• Poskytnite im rovnaké príležitosti ako počujúcim deťom. 

• Majte na ne vysoké nároky, nepredpokladajte, že všetky nepočujúce deti sú rovnaké. 

• Komunikujte zrozumiteľne, a uistite sa, že nepočujúce deti majú prístup k informáciám. 

• Povzbudzujte a buďte priateľskí a spýtajte sa sami seba, či ste nepočujúcim žiakom pod-
porou, ktorú potrebujú. 

• Viac zapájajte rodičov. 
 
V poslednom období sa v oblasti osobného rozvoja jedinca s postihnutím, ale i spoločenstiev, 
komunít, môžeme stretnúť s novšími prístupmi založenými na odlišných východiskách. Dote-
rajšiu prax rozvoja jedinca alebo spoločenstva predstavuje predovšetkým prístup založený 
na potrebách jednotlivca s postihnutím alebo komunity. U jedinca s postihnutím sa na zá-
klade mapovania jeho deficitov spravidla formulovali potreby, ktoré sa v rozmanitých pro-
strediach rešpektovali, a realizovali sa procesy s cieľom postupne odstrániť tieto deficity. 
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Príkladom pre takto orientovaný prístup k starostlivosti o nepočujúcich je konštrukt špeciál-
nopedagogických potrieb. Takto chápané potreby jedinca s postihnutím skôr vyplývajú z defi-
citu ako z niečoho pozitívneho, čím jedinec (spoločenstvo) disponuje. Existujú však aj odlišné,  
novšie prístupy k rozvíjaniu človeka s postihnutím. Tieto prístupy sú založené na vkladoch 
(asset-based approaches) a zameriavajú sa viac na kapacity, schopnosti a sociálne zdroje 
ľudí a komunít ako iba na formulovanie ich potrieb. Jadrom tohto prístupu je nachádzanie  
spôsobov, ako môže byť existujúci potenciál jedinca alebo komunity priamo využitý na do-
siahnutie príležitostí (J. L. McKnight a J. P. Kretzmann, 1996; L. Ebersöhn a D. J. Mbetse, 
2003). Ku kľúčovým charakteristikám asset-based prístupov patria silná viera v schopnosti 
a sústredenie sa na ne, sebadeterminácia, vytváranie vzťahov a sietí pre spoluprácu a part-
nerstvo a zameranie sa na vnútornú (vlastnú) tvorivosť a kontrolu. Prístupy založené na vkla-
doch do jedinca, komunity sú v našich podmienkach ešte neznáme a čakajú na svojich obja-
viteľov. Vklady predstavujú vieru spoločenstva, členov rodiny a profesionálov, že poskyt-
nutie príležitosti, podpory v podmienkach nepriaznivej východiskovej situácie (postihnutia) 
povedie k úspechu človeka s postihnutím.  
 

Hľadanie významu reziliencie ako protektívneho faktora pre vývin nepočujúcich by nebolo 
úplné, ak by sme aspoň stručne nespomenuli rezilienciu v rovine spoločenstva, komunity. 
Vedú nás k tomu dva argumenty. Nepočujúci sú spravidla súčasťou širšej komunity Nepo-
čujúcich, a teda odolnosť komunity voči záťaži môže vplývať na zvládanie náročných situá-
cií (zvlášť, ak je táto kultúra poznačená nižším stupňom individuality). V druhom argumen-
te sa opierame o vyjadrenia (M. Ungar a kol., 2007), že reziliencia nemá byť chápaná iba 
ako individuálna kapacita odolnosti voči nepriaznivým podmienkam, ale ako kapacita šir-
šieho kultúrneho prostredia. Prostredie má umožniť jedincovi prístup ku zdrojom zdravého 
vývinu kultúrne prijateľnou formou. Vzhľadom na túto kultúrnu zmenu paradigmy vo výsku-
me reziliencie, sa autori domnievajú, že treba skúmať, ako je reziliencia vnímaná rozdielny-
mi kultúrami alebo znevýhodnenými minoritami, či existujú globálne alebo kultúrne špeci-
fické aspekty reziliencie, aké sú výstupy reziliencie v jednotlivých kultúrach a aká je povaha 
procesov spojených s rezilienciou v jednotlivých kultúrach. Ako poukazujú M. Ungar a kol. 
(2007), každá kultúra má vytvorenú vlastnú predstavu o pojmoch, čo robí dieťa „zdravým“. 
V podmienkach kultúry Nepočujúcich by uplatnenie konceptu kultúrne špecifickej rezilien-
cie predstavovalo navodenie zmien v správaní členov komunity, ktoré by predstavovali viac 
či menej uvedomované uplatnenie nástrojov podpory členov komunity Nepočujúcich. Riziko, 
že výstupy tejto stratégie nebudú vždy pochopené počujúcimi, môže byť však veľké. 

5.4. Mentor a jeho úloha v rozvoji nepočujúcich  

Slovo mentor má svoj pôvod v gréckej mytológii. V Homérovom epose Odyseus, vládca 
Itaky Odyseus odišiel bojovať do vojny o Tróju. Svojho syna Telemacha zveril do starostli-
vosti vernému priateľovi Mentorovi, ktorý ho vychovával a vzdelával tak, aby sa stal osob-
nosťou, hodnou byť synom slávneho Odysea. Podľa tejto legendy sa slovo mentor stalo syno-
nymom lojálneho, dôveryhodného a spoľahlivého priateľa, osvieteného a rozhľadeného 
poradcu a učiteľa.  

Pojem mentor sa čoraz explicitnejšie prenáša do rôznych oblastí života, nielen do výchovy 
a vzdelávania. Dnes najmä do oblastí ako je rozvíjanie kompetencií a schopností v živote 
mladého človeka, sebahodnotenia, kariéry, ale aj do oblastí predchádzania nežiaducim javom 
u mládeže. Vo všetkých týchto oblastiach môže zohrávať mentor svoju jedinečnú a nezastu-
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piteľnú úlohu. Mentor disponuje výrazným statusom, dokáže (ako jedna osoba) výrazne 
a spravidla na dlhú dobu usmerniť alebo zmeniť vývin mladého človeka a dopomôcť mu 
k vytvoreniu vízií o budúcnosti, k formulovaniu cieľov a k ich naplneniu. Účinným fakto-
rom mentorovania je špecifický vzťah medzi mentorom a mentorovaným (žiakom, novicom, 
protežantom). Tento vzťah sa označuje ako mentorský a proces realizácie tohto vzťahu za 
mentorstvo alebo aj mentoring. Mentorský vzťah je definovaný ako trvalý individuálny 
vzájomný vzťah medzi starajúcim sa dospelým a dieťaťom, mladým človekom, vykazujú-
cim potrebu podpory na dosiahnutie školských, kariérových, spoločenských alebo osobných 
cieľov (McPartland a Nettless, in C. Brewster a J. Fager, 1998). Mentora nemožno chápať 
iba ako osobu, ktorá sa spája s dospievajúcimi a mladými ľudmi vykazujúcimi problémový 
vývin, resp. ktoré sa odlišujú vo svojich možnostiach a predpokladoch viesť život ako čle-
novia väčšinovej spoločnosti (minority, osoby so zdravotným postihnutím, jazykové mino-
rity a pod). Je žiaduce, aby sa mentor objavil v istej etape vývinu u každého jednotlivca. 
Skúsenosti ukazujú, že úspešní a so svojím životom spokojní jedinci zväčša dokážu takúto 
osobu vo svojom živote identifikovať a uvedomiť si jej význam pre ich osobný rast. 

Mentor je spravidla dospelá osoba, ktorá mentorský vzťah vytvára, riadi a udržuje. Mentor 
tak vo vzťahu k neskúsenej, resp. menej skúsenej osobe zahrňuje súčasne viacero rolí, medzi 
najvýznamnejšie patrí rola chápajúceho radcu, priateľa, učiteľa, trénera, inštruktora.  

Rola mentora je špecifická, je dôležité oddeliť ju od úloh, funkcií a foriem správania iných 
dospelých osôb, s ktorými sa mladý človek počas svojho vývinu stretáva a ktoré vystupujú 
vo vzťahu k dieťaťu či dospievajúcemu v rôznych pozíciách. Ako poukazuje u nás napr. M. 
Andrejkovič (2005), prostredie školy je všeobecne poznačené nízkou mierou dôvery, najmä 
vo vzťahu učiteľ – žiak, a tak mentor z prostredia učiteľského zboru môže byť skôr výnim-
kou. Rozdiely v správaní sa učiteľa a mentora dokumentuje vhodne D. Pyeatt (2005), uvá-
dzame ich v tabuľke 7.  

 
Tabuľka 7  Porovnanie rolí učiteľa a mentora 

 

UČITEĽ vysvetľuje vyžaduje 
stojí  
pred žiakom 

vyučuje 
opiera sa 
o osnovy, 
plány 

spolieha sa 
na fakty, 
teórie 
a závery 

MENTOR demonštruje asistuje 
stojí po boku 
mentorovaného 

vedie  
k objavova-
niu seba 
samého 

sleduje 
osobný 
program 
mentorova-
ného 

ukazuje 
cestu 

 
Súčasťou mentoringu je radcovstvo a poradenstvo. Mentoring je vždy viac ako len poskyto-
vanie rád alebo poradenstvo. Poradenstvo sa zameriava na problém, hľadá sa odpoveď na 
otázky, čo je zlé, čo sa stalo a prečo, čo nežiadúci stav v živote človeka spôsobilo. Mento-
ring sa orientuje na možnosti, opiera sa o dobré stránky jedinca, je zameraný na schopnosti 
a budovanie silných stránok osobnosti. Je orientovaný do budúcnosti, hľadá odpoveď na 
otázky, čo by sme chceli, aby sa v našom živote zmenilo, a ako cieľ dosiahnúť. 

Niektorí autori spájajú s mentorom aj vzor. V skutočnosti je rola a úloha mentora rozdielna 
od tradične chápaného vzoru ako ikony, ktorú chce v predstavách mladý človek nasledovať. 
Tradičný vzor neposkytuje aktívnu spätnú väzbu a k vzájomnej interakcii vzoru s osobou, 
ktorá sa so vzorom identifikuje, často ani nedochádza. Mentor sa spolieha na osobný vzťah, 
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venuje protežantovi pozornosť. Opiera sa o konštruktívnu kritiku, ale aj o povzbudenie a pod-
poru. Ten, koho považujeme za vzor, neprospieva zo svojho postavenia vzoru a osobnostne 
na ňom nerastie. Mentor zo vzájomnej interakcie profituje, obhacuje sa o novú skúsenosť. 
Úloha, s ktorou sa identifikuje, ho uspokojuje a napĺňa. Za synonymum mentora nemožno 
považovať ani trénera alebo kouča. Koučovanie je prenášanie postojov a názorov, informá-
cií a poznatkov, schopností a zručností, spôsobov myslenia a múdrych rád priamym usmer-
ňovaním, riadením a vedením.  

Prirodzené mentorstvo sa realizuje spravidla mimo formálnych vzťahov medzi študentom  
a učiteľom či starším priateľom, príbuzným, trénerom alebo inštruktorom. Mentor sa obja-
vuje často aj v pracovných podmienkach, v zamestnaní. Neformálne, v zmysle prirodzenej 
podpory. Tá je v podmienkach práce definovaná ako asistencia, vzťah alebo interakcia, ktorá 
umožňuje osobu ochraňovať, zastávať, posúvať dopredu na pracovisku pri jej voľbách, aby 
tieto korešpondovali s typickou a bežnou sociálnou praxou na pracovisku, ako zvyšujúca 
individuálnu spoločenskú účasť v pracovnom kolektíve v oblasti pracovných a mimopra-
covných činností medzi ňou a členmi pracovného kolektívu (S. Murphy, P. Rogan, 1994). 
Existuje dokonca aj tzv. plánovitý mentorský vzťah. V ňom mladistvá osoba – mentorovaná 
osoba – je priradená mentorovi v rámci štruktúrovaného programu so špecifickými zamýšľa-
nými plánmi a cieľmi (N. Floyd, 1993). Úloha mentora tak dostala aj formálnu podobu, keď 
sa mentorom niekto stáva ako osoba s predznačenou funkciou usmerňovať, riadiť, pomáhať 
a byť vzorom v oblasti rozvoja kariéry, ako súčasť edukačných nástrojov. 

Podľa N. Floyda (1993) mentorské programy možno rozdeliť do viacerých typov, ktoré sa 
však môžu vzájomne prekrývať. Edukačný (školský) mentoring sa zameriava na zlepšenie 
školského výkonu. V mnohých takýchto programov jednoducho ide o nepriame dosiahnutie 
cieľov prostredníctvom zmien v postojoch študenta ku škole, o zvýšenie cieľov, ponúknutie 
pohnútok a pod. Kariérový mentoring pomáha mladým ľuďom rozvíjať schopnosti potrebné 
na kariérový vývin a často spája mentorovanú osobu s dospelým, ktorý sa nachádza v pro-
fesijnej oblasti blízkej záujmu mentorovaného. Mentoring osobnostného vývinu sa dlhodobo 
zameriava na osobnosť, sprevádza a poskytuje rady v oblasti rozhodovania, zvyšuje seba-
hodnotenie a významne redukuje rizikové správanie (napr. drogovú závislosť, delikvenciu, 
a uvádza študentov do sociálnych, kultúrnych alebo rekreačných aktivít, s ktorými nemali 
predchádzajúcu skúsenosť) (N. Floyd, 1993). V závislosti od potrieb školy, resp. komunity, 
ktorej je mentorovaný súčasťou, sa plánovité mentorské programy zacieľujú na rôzne špe-
cifické skupiny. Sú to napr. nadaní žiaci, žiaci patriaci k rôznym minoritám, napr. jazyko-
vým minoritám, mladistvé osoby s rôznym zdravotným postihnutím, žiaci zo sociálne sla-
bých rodín, žiaci s problémami v učení, žiaci s poruchami správania, nízkym sebavedomím, 
jedinci s predelikventným správaním a pod. Výhody a prínosy plánovitého mentorstva 
v prostredí skôl mapujú na základe viacerých výskumov C. Brewster a J. Fager (1998). Roz-
deľujú ich do troch skupín, ktoré sú uvedené v tabuľke 8. 

V bežnom živote jedinca najčastejšie rolu mentora zohrávajú rodičia dieťaťa alebo učitelia. 
To platí aj pre deti a mladistvých vyrastajúcich v podmienkach postihnutia. Výskum, ktorý 
realizovali R. J. Alston a J. L. Hampton (2000) na jedincoch s postihnutím, ktorí si atypicky 
(vzhľadom na svoju východiskovú skupinu rovnako postihnutých) vybrali profesiu inžinier-
stva alebo kariéru vedca, zistil, že rodičia, a v druhom rade učitelia, boli tí, ktorí vytvárali 
podmienky na podporu vo vzdelávaní formou asistencie a rolou mentora. Na druhej strane, 
ten istý výskum poukázal, že potenciál študenta so zdravotným postihnutím nebol učiteľmi 
spravidla vždy správne pochopený.  
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Tabuľka 8  Výhody, prínosy a zisky mentorstva 
 

ŠTUDENT Zvýšenie školského výkonu. 
Zvýšenie miery účasti, vyššia miera začlenenia v škole. 
Vyššie edukačné ašpirácie. 
Lepšie postoje ku škole. 
Zvýšenie sebahodnotenia a spokojnosti so sebou samým. 
Zlepšené správanie nielen v škole, menej časté disciplinárne konania  
a menej násilného správania.  
Zlepšenie vzťahov s rodičmi, učiteľmi a spolužiakmi. 
Zveľadenie sociálnych vzťahov a komunikácie. 
Rozvinutie schopností potrebných pre rozhodovanie sa . 
Posilnenie kariérového vedomia a schopnosti voľby ďalšieho vzdelávania 
a povolania.  
Zníženie pravdepodobnosti zanechania školy, drogovej, alkoholovej závislosti, 
rodičovstva mladistvých. 

ŠKOLA Nižšia miera študentov zanechajúcich štúdium. 
Príležitosť pre rozvíjanie partnerstva s komunitnými organizáciami, obchodnými  
a podnikateľskými subjektmi.  
Zlepšenie obrazu školy vo svojom poli pôsobenia a v miestnej komunite.  
Narastanie komunitnej podpory, získavanie stúpencov školy, lepšie pochopenie 
výziev učiteľov, študentov. 
Zvýšenie povedomia výkonu a výsledkov školy. 

MENTOR Spojitosť a vzťahy s mladými ľuďmi. 
Uspokojenie z prispievania do komunity a participácie na živote komunity. 
Príležitosť na posilnenie silných stránok osobnosti a rozvinutie nových schopností.  

 
Mentorstvu v prostredí nepočujúcich (študentov Rochesterovho inštitútu pre technológie 
v New Yorku) sa venovala štúdia autorov S. Foster a J. MacLeod (2004). Poukázala na prí-
tomnosť mentora v plánovaní a riadení kariéry študentov tohto prestížneho inštitútu pre 
nepočujúcich. Autori opísali šesť kategórií vplyvu a podpory mentorov v živote nepočujú-
cich študentov: poskytovanie emočnej podpory, radenie a učenie, byť vzorom, stanovenie 
vysokých cieľov obhajovanie a nakoniec komunikácia.  

Zo štúdie vyplýva podľa jej autorov niekoľko záverov (S. Foster a J. MacLeod, 2004):  

1. Keď je termín mentor definovaný neformálne, mentormi pre nepočujúcich môžu byť rôzne 
osoby – rodičia, učitelia, spolupracovníci, vedúci, priatelia a manželia sa objavili medzi 
ľuďmi opísanými respondentmi, ktorí mali významný vplyv na ich osobný a profesionál-
ny rozvoj. 

2. V mentorskom vzťahu nemusí ísť vždy o dlhodobý vzťah. Napriek tomu, že dlhšie vzťahy 
mávajú hlbší vplyv, sú príklady, keď prostredníctvom jediného alebo krátkodobého pôso-
benia došlo k zmene života nepočujúcej osoby.  

3. Snaha komunikovať s nepočujúcim je takmer vždy silné gesto a môže viesť k silnej vzťa-
hovej väzbe. Aby táto komunikačná väzba mohla byť vytvorená, nie je potrebné poznať 
posunkový jazyk, skôr je nutné byť trpezlivý a usilovný v udržiavaní dialógu. 

4. Emočná podpora môže byť významnejšia než akýkoľvek iný typ mentorského správania. 
Veriť v jednotlivca, preukazovať vieru, že môže uspieť a nezaobchádzať s ním inak ako 
s počujúcimi osobami, bolo nepočujúcimi respondentmi hodnotené ako veľmi dôležité. 
Osoby, ktoré sú marginalizované, často strácajú dôveru v seba, čo zase znižuje ich schop-
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nosť presadzovať sa. Bez ohľadu na to, preukazovanie presvedčení a viery mentorom 
malo často za následok obnovenie hrdosti a sebavedomia u nepočujúcich respondentov. 

5. Akty mentorstva sa môžu v živote nepočujúcej osoby, ako aj mentora, objavovať v kto-
rejkoľvek etape života. Podporu poskytujú tak spolužiaci na stredných školách, rovnako 
aj rodičia a manželia. Nikto, ani mentor ani mentorovaný nie je príliš mladý alebo príliš 
starý pre mentorský vzťah.  

6. Významné sa ukazuje predovšetkým neformálne mentorstvo. 
 

T. Saur a S. Rasmussen (2003) uvádzajú, že úspech mentorstva závisí od riadenia procesu, 
učiteľ vytvára osobný a dôverný vzťah s mentorovanou osobou. Tu treba udržať jemnú rov-
nováhu medzi podporou a výzvou tak, aby mohlo dôjsť k zmenám a nakoniec aj ku väčšej 
nezávislosti mentorovanej osoby Roly, ktoré vynikajúci učiteľ naplní, sú: poslucháč, sprie-
vodca, tlmočník skúseností. „Ak sa v kritickej skúsenosti všetky tieto úlohy vykonávajú 
správne, výsledok by mal byť, že jednotlivec rastie a posilňuje integritu tým, že včlení vnú-
torné spätné väzby a spätné väzby z okolia do novovytvorenej stabilnej osobnostnej štruk-
túry“ (T. Saur a S. Rasmussen, 2003, s. 207). 
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6. INŠTITUCIONALIZOVANÁ PODPORA 
KARIÉROVÉHO VÝVINU A ZAMESTNÁVANIA 
NEPOČUJÚCICH 

6.1. Podporované zamestnávanie a pracovné a kariérové poradenstvo 
nepočujúcich 

Nové možnosti v poskytovaní služieb zvyšujúce zamestnanosť priniesla modernizácia štát-
nej správy a verejných služieb po schválení Programového vyhlásenia vlády SR a z neho 
vychádzajúca Stratégia rastu zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému na trhu 
práce v roku 2003. Ako uvádza D. Vargová (2003, s. 4), aby bolo možné výkon služieb za-
mestnanosti modernizovať, bolo potrebné „vytvoriť podmienky pre ich flexibilné organizo-
vanie, a to v závislosti od diferencovaných potrieb uchádzačov o zamestnanie, s dôrazom 
na zlepšenie práce so znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v regiónoch, v ktorých 
žijú, s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky v prístupe k službám zamestnanosti, k rozsahu 
a kvalite ich poskytovania pre všetkých občanov tak, aby služby zamestnanosti boli zabez-
pečované na potrebnej kvalitatívnej úrovni“. Tieto očakávania sa podarilo premietnuť do 
zákona o službách zamestnanosti, ktorý bol schválený v roku 2004. Aktívne opatrenia na 
trhu práce sú v tomto zákone zamerané aj na podporu znevýhodnených uchádzačov o zamest-
nanie. Ako uvádza D. Vargová (2003), definovanie tejto skupiny uchádzačov o zamestnanie 
je v nadväznosti na Nariadenie komisie (ES) č. 2204/2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 
Zmluvy o ES o štátnej moci pre zamestnanosť. Ide o tie skupiny občanov, ktorí vzhľadom 
na vek, dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, nedostatok praxe, zdravotný 
stav, stratu schopnosti vykonávať svoje doterajšie zamestnanie, rodinné dôvody alebo posta-
venie v spoločnosti, ťažšie nachádzajú pracovné uplatnenie na trhu práce, a preto potrebujú 
zvýšenú starostlivosť. Zákon o službách zamestnanosti 5/2004 Z. z. nadobudol účinnosť od 
13. 1. 2004 a doteraz prešiel viacerými zmenami a doplneniami (naposledy s účinnosťou od 
1. 1. 2011 (zákon zo 4. decembra 2003 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov, 2004, zákon z 29. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. 
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 2011). 

Zákon o službách zamestnanosti vymedzuje pojem znevýhodnený uchádzač o zamestnanie. 
Človeka s poruchou sluchu, uchádzača o zamestnanie nemožno vnímať v zmysle tohto záko-
na iba ako osobu so zdravotným postihnutím, pretože môže súčasne spĺňať podmienky pre 
zaradenie aj do ďalšej z kategórií znevýhodneného uchádzača. Preto na tomto mieste uvá-
dzame úplný zoznam podmienok pre zaradenie občana do kategórie znevýhodnený uchádzač 
(§ 8, ods. 1, písm. a) – o) zákona o službách zamestnanosti).  

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, 
ktorý je 
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a) občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej 
forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamest-
nanie (ďalej len „absolvent školy“), 

b) občan starší ako 50 rokov veku, 

c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchá-
dzajúcich 16 mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“), 

d) občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci 
sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 
24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie  
z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života, 

e) rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu 
13aa) alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu 
podľa osobitného predpisu 13ab) starajúca sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej 
školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia 
povinnej školskej dochádzky, 

f) občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných 
dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím, 

g) občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej 
únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel 
výkonu zamestnania, 

h) občan so zdravotným postihnutím, 

i) občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac  
o 40 %, 

j) cudzinec, ktorému bol udelený azyl, 13b), 

k) občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organi-
začných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia naj-
vyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu 13c) alebo z dôvodu 
dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie, 

l) občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole, 

m) občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na výkon 
trestu odňatia slobody, 

n) občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy, 

o) občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, 
ktorému bola uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu, 13d) ktorá trvala najmenej 
šesť mesiacov. 

 

Pre potreby zákona o službách zamestnanosti občan so zdravotným postihnutím na účely 
tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (§ 71 zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., zákon č. 328/2002 Z. 
z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov). Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu 
a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu teles-
nej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením 
Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného 
predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Špecifickou kategóriou osôb, 
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pre ktorú sú služby zamestnanosti určené a poskytované, sú občania, ktorí majú pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %, a nie sú poberateľmi 
invalidného dôchodku.  

Zákon č. 5/2004 ďalej vymedzuje služby zamestnanosti. Služby zamestnanosti na účely tohto 
zákona tvorí systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľa-
daní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní 
aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodne-
ných uchádzačov o zamestnanie. Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky posky-
tujú ústredie a úrad (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), právnická osoba a fyzická osoba, 
ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské služby  
a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce na základe uzatvorenej písomnej dohody s prí-
slušným úradom alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva, práv-
nická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, 
agentúra dočasného zamestnávania a agentúra podporovaného zamestnávania.  

V podpore zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím má v zmysle zákona význam-
né miesto chránená dielňa a chránené pracovisko (§ 55, ods. 1 zákona o službách zamestna-
nosti). Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou alebo fy-
zickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí 
nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých 
sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú 
pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu 
občanov so zdravotným postihnutím. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj 
zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvo-
rila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím. Chránené 
pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím. Posta-
venie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad na základe kladného posudku 
orgánu na ochranu zdravia. Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pra-
coviska poskytuje úrad zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej 
dielni alebo na chránenom pracovisku prijme občana so zdravotným postihnutím. Zamest-
návateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemer-
ného evidenčného počtu svojich zamestnancov, sa poskytuje príspevok na udržanie občana 
so zdravotným postihnutím v zamestnaní. 

Občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samo-
statnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, sa poskytuje 
príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou vo výške 
príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. 

Dobrou ukážkou, ako môže chránené pracovisko pomáhať pri zamestnávaní osôb s postih-
nutím sluchu je EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, organizácia, ktorá sa od r. 
2000 snaží poskytnúť sluchovo postihnutým ľuďom rovnaké možnosti a pomoc pri plnej 
integrácii do zdravej spoločnosti. EFFETA založila chránenú dielňu Tlačiareň sv. Františka 
Saleského. Ide o chránené pracovisko, v ktorom pracujú samotní sluchovo postihnutí zamest-
nanci, ktorí vykonávajú tlačiarenskú a kníhviazačskú prácu s pomocou počujúcich zamest-
nancov. Chránená dielňa vytvára pre sluchovo postihnutých vhodné pracovné podmienky 
a súčasne i zaškoľovanie a prípravu na pracovný výkon. Dielňa produkuje kvalitnú 4-farebnú 
a čiernobielu ofsetovú tlač, rezanie, šitie, kníhviazačstvo, opravu knižných publikácií a pod. 
(pozri www.effeta.sk). Ďalším príkladom chránenej dielne je kaviarenské zariadenie U šálky 
v Prievidzi, v ktorej nepočujúca majiteľka zamestnáva nepočujúce čašníčky (zdroj: www. 
nepocujuci.sk). Okrem chránených dielní, ktoré sú orientované na remeslá (napr. drevový-
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robu), existuje aj chránená dielňa v priestoroch občianskeho združenia Myslím – centrum 
kultúry nepočujúcich. Hlavným cieľom občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry 
Nepočujúcich ako chráneného pracoviska je v súčasnosti zachovať kultúru Nepočujúcich, 
predovšetkým slovenský posunkový jazyk Nepočujúcich a prostredníctvom organizovania 
kurzov, prednášok a vytváraní publikačných materiálov o problematike osôb s poruchou 
sluchu zvýšiť informovanosť, vzdelanosť osôb, ktorých sa problematika sluchového postih-
nutia priamo alebo nepriamo týka (zdroj: www.registerchranenychdielni.sk). 
 

Významnú úlohu v zaradení občanov so zdravotným postihnutím do pracovného procesu 
majú agentúry podporovaného zamestnávania, ktoré u nás vznikali po roku 2004 v zmysle 
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Podľa § 58 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti je Agen-
túra podporovaného zamestnávania na účely tohto zákona právnická osoba alebo fyzická 
osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestna-
ným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na 
udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravot-
ným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len „podporované zamestná-
vanie“). Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:  

a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udr-
žaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri 
riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného 
postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného 
miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,  

b) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlho-
dobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,  

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlho-
dobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,  

d) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí 
sú občania so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnaní občania a pri rieše-
ní problémov počas ich zamestnávania,  

e) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlho-
dobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov za-
mestnávateľa,  

f) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta  
a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postih-
nutím.  

g) APZ môže vykonávať pre uchádzača o zamestnanie činnosti uvedené v bode a) až f), ktorý 
je občanom so zdravotným postihnutím a pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo 
nezamestnaným občanom na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“). Za činnosti uvedené v bode d) až f) 
môže APZ vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.  

 

Prvé skúsenosti s pôsobením agentúr podporovaného zamestnávania ukázali, že podpora 
služieb v zákone nevytvorila týmto subjektom základy ekonomickej ani kvalitatívnej stabi-
lity. Touto službou neboli spočiatku zaznamenané výraznejšie výsledky pri znižovaní neza-
mestnanosti dlhodobo nezamestnaných občanov, nevynímajúc podskupinu občanov so zdra-
votným postihnutím (Podporované zamestnávanie na Slovensku, 2006). Bolo potrebné 
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vypracovať štandardy kvality podporovaného zamestnávania, v ktorých je definovaný obsah 
služby, náplň činnosti, cieľová skupina, metódy a formy práce a spôsoby ich dosahovania, 
ciele a kritériá pre efektívnosť poskytovania služby s cieľom uspokojiť klienta (V. Záhorco-
vá a kol., 2009). 

Dnes už existujú pozitívne príklady (príklady dobrej praxe) v kariérovom rozvoji a zamest-
návaní nepočujúcich prostredníctvom služieb agentúr podporovaného zamestnávania.  

Prípravu nepočujúcich na svet práce už netreba spájať výlučne s prostredím školy alebo iba 
s poradenskými zariadeniami. Nové podmienky ponúkajú podstatne širšiu inštitucionálnu 
platformu pre rozvíjanie schopností úspešne sa sebarealizovať na trhu práce. Potreby ľudí 
s poruchou sluchu sú špecifické, bežným poradcom môžu byť i nezrozumiteľné. Citlivejšie 
ako štátne a verejné inštitúcie vedia tieto potreby formulovať mnohokrát sami sluchovo 
postihnutí alebo široký neziskový sektor. Mnohé občianske združenia realizujú množstvo 
programov saturujúcich potreby občanov so zdravotným postihnutím. Neziskový sektor je 
predurčený na správu vecí, o ktoré sa štát nevie alebo nedokáže postarať (I. Herichová, 2003). 
Úloha školy a úloha tretieho sektora sú v príprave sluchovo postihnutých na trh práce jedi-
nečné, nezameniteľné, avšak v dnešnom období už navzájom neoddeliteľné.  

Okrem služieb, ktoré poskytujú podporu v zamestnávaní osôb s rôznymi druhmi postihnutia 
sú k dispozícií nepočujúcim služby vychádzajúce z ich špecifických potrieb a podmienok. 
Príkladom poskytovania takejto služby môže byť APPN, o. s. – Agentura pro neslyšící, zalo-
žená v roku 2006, so sídlom v Prahe, poskytujúca niektoré zo služieb v rámci celej Českej 
republiky (tab. 9). Agentúra vznikla ako reakcia na neuspokojivý stav zamestnanosti nepo-
čujúcich v Českej republike. Hlavným cieľom organizácie je zlepšiť postavenie nepočujú-
cich na trhu práce – predovšetkým podporiť nezamestnaných v hľadaní práce, ponúknuť 
doplnenie všetkých potrebných schopností. Poskytuje aj službu pracovnej asistencie. Mnohé 
zo služieb poskytuje on-line. APPN, o. s., získala v r. 2011 osobitnú cenu za dlhodobé posky-
tovanie kvalitných služieb kariérového poradenstva v súťaži „Národní cena kariérového 
poradenství“, ktorú vyhlasuje každoročne české Euroguidance centrum. 

 
Tabuľka 9  Agentura pro neslyšící, o. s. – prehľad služieb 
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 Podporované 

zamestnávanie na území 
Prahy (pracovné 
poradenstvo – dlhodobé)  
 

Podporované zamestnávanie je služba umožňujúca znevý-
hodneným občanom získať a udržať si zamestnanie na 
otvorenom trhu práce. Vychádza z individuálnych potrieb 
nepočujúcich uchádzačov o prácu a ich predstáv o vlast-
nom pracovnom uplatnení. Zameriava sa na rozvoj pracov-
nej kariéry uchádzačov, ktorých vedie k aktívnemu prístu-
pu k vlastnému pracovnému uplatneniu. Cieľom programu 
podporovaného zamestnávania v APPN je nájsť a udržať 
si stále pracovné miesto v bežnom pracovnom prostredí  
a zvýšiť úroveň schopností potrebných na získanie a udrža-
nie si zamestnania. Služba PZ je časovo obmedzená na 24 
mesiacov. 
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Krátkodobé profesijné 
poradenstvo na území 
Prahy (pracovné 
poradenstvo – 
krátkodobé) 

Cieľom služby krátkodobého profesijného poradenstva je 
krátkodobá podpora v oblasti nájdenia pracovného uplat-
nenia a poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 
Služba je vhodná pre klientov, ktorí nepotrebujú a nevyža-
dujú dlhodobejšiu podporu pri hľadaní zamestnania ani po 
nástupe do zamestnania. Služba je časovo obmedzená na  
3 mesiace. Klient môže prejsť z tejto služby do služby 
Podporovaného zamestnávania, pokiaľ zistí, že potrebuje 
intenzívnejšiu spoluprácu. 

Intervencia 
pre záujemcov z celej 
Českej republiky 

Intervencia je služba pre osoby so sluchovým postihnutím, 
ktoré si chcú zaistiť zamestnanie, ktoré si sami vyhľadali 
a vybrali. 

Job kluby Job kluby predstavujú skupinové stretnutia nepočujúcich, 
ktorí hľadajú zamestnanie alebo čakajú v poradovníku čaka-
teľov na spoluprácu v programe Podporované zamestnáva-
nie a Krátkodobé profesijné poradenstvo. Náplňou Job 
klubu sú: skupinové aktivity (vzájomné odovzdávanie skú-
seností, pohľadov a názorov s ostatnými účastníkmi), získa-
vanie informácií a schopností potrebných pre nájdenie a udr-
žanie zamestnania, precvičovanie schopností (napr. hrané 
scénky, skupinové úlohy, samostatné úlohy), určitá forma 
podpory potrebná na nájdenie a udržanie zamestnania. 

Telefonické 
zariaďovanie 

Sprostredkovanie telefonického hovoru pracovným kon-
zultantom (vybavenie telefonátu). Nepočujúci povie pra-
covnému konzultantovi, čo potrebuje zariadiť, kam potre-
buje zavolať. Pracovný konzultant telefonát sám vybaví  
a následne poskytne nepočujúcemu podstatné informácie 
(nejde o tlmočenie). 
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Poradenstvo on-line Poradenstvo on-line je služba pre nepočujúcich, ktorí potre-
bujú poradiť v oblasti zamestnávania, ale nemôžu sa do 
agentúry dostaviť osobne (Skype, ooVoo: appnos, appno-
solivie). 
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Nepočujúci sa sám aktívne zúčastní hovoru prostredníctvom tlmočníka (nepočujúci sa 
sám pýta, sám odpovedá, sám vedie rozhovor). Služba prebieha ako bežné tlmočenie. 
Nejde iba o vybavenie hovoru. Služba zahrňuje komunikáciu so svojím zamestnáva-
teľom alebo zamestnávateľa s nepočujúcim on-line, on-line telefonovanie počujúce-
mu, preklad textu, resp. napísanie textu a pod. Služba je určená aj počujúcim, napr. ak 
počujúci potrebuje informovať nepočujúceho zamestnanca, dohodnúť si s nepočujú-
cim priateľom alebo kolegom schôdzku, ak počujúci pracovník na úrade komunikuje 
s nepočujúcim, ak lekár potrebuje informovať pacienta o výsledkoch lekárskej kontro-
ly, ale aj pri bežnej konverzácii s nepočujúcim príbuzným, známym a pod. (pre nepočujú-
cich, počujúcich, Skype, ooVoo: appnonlinetlumoceni, MSN: tlumocenionline @ appn.cz) 
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Služba „tlmočnícke výjazdy“ slúžia výhradne pre núdzové situácie v noci (nehody, 
havárie, krádeže, akútne prípady). (Skype a ooVoo: appnpohotovost – najčastejšie  
v noci a cez sviatky) 
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V oblasti pracovného práva ide o poskytovanie poradenstva vo vzťahu k vzniku, zmene, 
ukončeniu pracovného pomeru, povinnostiam a právam zamestnávateľa a zamestnan-
ca, pracovného času, pracovných podmienok a starostlivosti o zamestnanca, čerpaniu 
dovolenky, ale aj napr. pri škode spôsobenej zamestnávateľom alebo zamestnancom. 
V oblasti obchodného práva môže ísť o náležitosti obchodnoprávnych zmlúv, zakla-
danie spoločnosti, získanie živnostenských oprávnení. Formy právneho poradenstva  
v APPN sú: základná konzultácia (prerokovanie prípadu), právne posúdenie a právny 
rozbor prípadu, kontrola zmluvy, spísanie zmluvy, spísanie podania na úrad, spísanie 
listu súkromnej osobe, spísanie sťažnosti správnemu orgánu, spísanie návrhu, žaloby 
na súd, zastúpenie, sprievod na pojednávaní. 
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ť Poskytovanie prístupu na internet. 
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 Počítačové, jazykové, angličtina sa vyučuje aj prostredníctvom posunkového jazyka. 

 
Zdroj: spracované podľa: www.appn.cz 
 
Na Slovensku podobné služby poskytuje viacero občianskych združení, napr. BASPO – 
Bratislavská asociácia nepočujúcich 1930, EFFETA – Stredisko svätého Františka Saleského 
v Nitre, Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) a i. Súčasťou ich činností je aj posky-
tovanie sociálneho poradenstva. Lídrom takýchto služieb je práve EFFETA – Stredisko 
svätého Františka Saleského, ktoré aktívne prispieva k rozvoju pracovných miest vytvára 
nové možnosti zamestnania sluchovo postihnutých. V tejto oblasti aktívne v stredisku pôsobí 
poradňa, ktorej obsahom je podpora a pomoc v procese aktívneho uplatnenia sa na trhu práce, 
získanie zamestnania, poskytovanie pracovného poradenstva a taktiež aktívna asistencia pri 
pracovnej adaptácii sluchovo postihnutých na pracovisku prostredníctvom služby pracovné-
ho inkubátora. Poskytuje taktiež poradenské služby v oblasti, ktorá úzko súvisí so zamest-
naním ako napr. podávanie žiadostí, hľadanie možností pracovných miest, komunikácia so 
zamestnávateľom a spolupracovníkmi, zabezpečovanie vhodných sociálnych pracovných 
podmienok a pod. Služby v poradni poskytuje pracovník v posunkovej reči, ktorý je súčasne  
i distribútorom služieb v pracovno-sociálnej oblasti pre sluchovo postihnutých klientov 
(viac pozri http://effeta.sk). Podobné služby poskytovala aj Asociácia Nepočujúcich Slovenska.  

6. 2. Tlmočnícke služby nepočujúcim  

Život nepočujúcich sprevádza vo svete prípravy na povolanie, ako aj vo svete práce množ-
stvo bariér. Najzávažnejšou bariérou je jazyková bariéra – nepočujúce osoby si spravidla 
neosvoja jazyk väčšinovej populácie tak, aby funkčne participovali na komunikácii s poču-
júcim okolím. S jazykovou bariérou je spriahnutá aj informačná bariéra, nedostatočne osvo-
jený jazyk bráni plnohodnotne porozumieť množstvu informácií, ktoré sa spontánne, i cie-
lene ponúkajú. Náročnosť situácií, v ktorých sú nepočujúci konfrontovaní s jazykom obsahom 
s vyššou mierou intelektuálneho obsahu, nemotivuje, naopak, mnoho nepočujúcich sa radšej 
vzdá zisku z porozumenia. Väčšina nepočujúcich osôb je kompetentnejšia komunikovať skôr 
v posunkovom jazyku nepočujúcich ako v jazyku počujúcich.  
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Nepočujúci sa od detstva stretávajú s viacerými komunikačnými formami zahrňujúcimi rôzne 
jazyky (počujúcej populácie, nepočujúcich) a formy realizácie týchto jazykov (hovorená, 
písaná, posunková), ale aj formy percepcie jazykovej informácie (počúvanie, zrakové vní-
manie posunkovej reč, textu, odzeranie) a formy produkcie jazykovej informácie (hovorenie, 
písanie, posunkovanie). Existuje množstvo metód a nástrojov a metodík osvojovania a budo-
vania reči u nepočujúcich, ktoré priniesla inštitucionalizácia vzdelávania nepočujúcich 
a vedná disciplína pedagogika sluchovo postihnutých. Niektoré z týchto nástrojov vychádzajú 
z jazyka počujúcich a slúžia na účinnejšiu percepciu reči (používanie prstovej abecedy, resp. 
daktylovanie, pomocné artikulačné znaky, ktoré sa primárne využívajú na budovanie hlások 
(manuálne znaky odrážajú niektorú charakteristiku artikulácie, napr. nazalitu, pernopernosť 
a pod.). Celú skupinu komunikačných foriem tvoria manuálne posunkované formy komuni-
kácie. Manuálna komunikácia môže byť veľmi rôznorodá, predstavuje kontinuum vymedzené 
dvomi krajnými bodmi, ktoré na jednej strane reprezentuje prirodzený posunkový jazyk 
nepočujúcich, na druhej jazyk počujúcich s manuálnym vyjadrením pomocou posunkov – 
napr. posunkovaná slovenčina. Medzi týmito krajnými bodmi existuje množstvo variácií 
komunikačnej formy. 

Klasifikácia celého komunikačného systému nie je jednotná, a ani jednoduchá. Rozhodujú-
ce sú spravidla kritériá ako forma komunikácie, napr. manuálne alebo orálne (auditívne) 
formy komunikácie, príslušnosť k jazyku počujúcich, resp. jazyku nepočujúcich, prirodzené, 
resp. umelé kódy a pod. V našich podmienkach sa pokúsilo o klasifikáciu komunikačných 
foriem viacero autorov (B. Krahulcová-Žatková, 1996; Š. Csonka, 2000; D. Tarsciová, 2008). 
Komunikačný systém nepočujúcich je značne variabilný. U prelingválne nepočujúcich, resp. 
kultúrne Nepočujúcich je v komunikácii rozhodujúci posunkový jazyk. Posunkový jazyk sa 
považuje za nevokálny jazyk, neopiera sa o zvuk, a od hovorených jazykov sa líši spôsobom 
svojej existencie. Posunkové jazyky sú vnímané zrakom (nie sluchom), sú to jazyky založe-
né na tvaroch, pozíciách a pohyboch, nie na zvuku (Macurová, 2001). Posunkový jazyk je 
dnes chápaný a interpretovaný ako prirodzený jazyk s rozvinutou gramatikou (pozri napr. 
E. Klima a U. Bellugi, 1979; C. Neidle a kol., 1999; C. Valli a C. Lucas, 2000). 

M. Potměšil (R. Horáková, 2006) vymedzuje 5 rôznych komunikačných techník nepočujú-
cich. Ide o komunikáciu založenú na orálnom prístupe, prístup s využitím totálnej komuni-
kácie, prístup postavený na bilingválnej komunikácii, komunikačné techniky vhodné pre 
integrovaných žiakov, komunikačné techniky pre používateľov kochleárnych implantátov. 
V komunikačnej situácii môže byť medzi jazykom hovoreným a posunkovým, resp. posun-
kovaným vzťah: 

• nekonvergencie – jeden z hovoriacich sa kódom, jazykom približuje druhému, sluchovo 
postihnutý je schopný sa dorozumieť so svojím okolím iba v prípade, že používa niektorú 
z foriem majoritného jazyka (zvukovú alebo grafickú) a volí komunikačný kód vyhovu-
júci intaktnému komunikačnému partnerovi, 

• konvergencie – komunikujúci volí kontaktový jazyk vhodný pre oboch zúčastnených, 
ktorý nediskriminuje pri dorozumievaní žiadneho z nich, 

• divergencie – každý hovoriaci pokračuje v používaní svojho jazyka, vzťah divergencie 
možno pozorovať predovšetkým medzi počujúcimi používateľmi hovoreného jazyka ne-
ovládajúcimi posunkový jazyk a nepočujúcimi používateľmi posunkového jazyka, ktorí 
nie sú náležite kompetentní vo zvukovej alebo grafickej forme hovoreného jazyka. (M. 
Potměšil, in R. Horáková, 2006, s. 79 – 80) 

 

V situácii tlmočenia do posunkovej reči tlmočník zvolí takú formu komunikácie, aká vyho-
vuje osobe (osobám), ktorým tlmočí (D. Tarcsiová, 2005b). Komplikovanejšia je situácia 
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pri tlmočení viacerým osobám. Autorka upozorňuje, že „aj medzi sluchovo postihnutými sú 
rozličné, často absolútne protichodné názory na najefektívnejší spôsob tlmočenia“ (D. Tar-
csiová, 2005c, s. 103.), a hovoriť o najvhodnejšej komunikačnej forme nie je ani možné.  

Náročné komunikačné situácie medzi nepočujúcim a počujúcim účastníkom komunikácie 
vyžadujúce spravidla intervenciu tretej osoby (napr. tlmočníka, prekladateľa), vznikajú z roz-
manitých dôvodov. Najčastejšie z neporozumenia vyplývajúceho z nedostatočného ovládania 
jazyka (spravidla nepočujúci nerozumie hovorenej, resp. písanej reči a počujúci neovláda 
posunkovú reč nepočujúcich) a z neschopnosti prekonať bariéru pri porozumení hovorenej 
reči i pri uspokojivej jazykovej kompetencii nepočujúcich v jazyku počujúcich (auditívne 
podmienené neporozumenie alebo neúplnosť predstavy hovoreného na základe odzerania 
z pier hovoriaceho).  

Potreba prekonávať problémy v komunikácii medzi počujúcimi a nepočujúcimi vedie k zau-
žívanej praxi tlmočenia. Rozoznávame tlmočenie do posunkovej reči, ak je prijímateľom 
informácie nepočujúca osoba a vysielateľom správy počujúca osoba, a tlmočenie do hovo-
renej reči počujúcej osobe, ak je vysielateľom informácie nepočujúca osoba komunikujúca 
v posunkovej reči nepočujúcich. Prostredníctvom tlmočenia a prekladu do posunkovej reči 
sa umožňuje kontakt nepočujúcich a väčšinovej populácie, a to v rozmanitých oblastiach 
života (práca, zdravie, sociálna starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, duchovný život a pod.). 
Za špecifický prípad tlmočenia možno považovať tlmočenie medzi nepočujúcimi používa-
júcimi dva rôzne posunkové jazyky (národné jazyky nepočujúcich, napr. slovenský posun-
kový jazyk, britský posunkový jazyk, alebo americký posunkový jazyk). 

V téme poskytovania tlmočníckych služieb možno konštatovať prítomnosť viacerých problé-
mových okruhov, akými sú jazyková kompetencia tlmočníkov v posunkovom jazyku nepo-
čujúcich, tlmočnícke kompetencie, etické problémy, ale aj filozofia prístupu k tlmočeniu. 
D. Tarcsiová (2005a) konštatuje aj ďalšie problémy, ktoré sa spájajú s oblasťami ako kvali-
ta vzdelávania a ďalšie vzdelávanie tlmočníkov posunkového jazyka, nedostatok tlmoční-
kov posunkového jazyka, dostupnosť tejto služby pre nepočujúcich, finančné ohodnotenie 
tlmočníkov posunkového jazyka alebo kvalita poskytovaných služieb.  

Tlmočenie a preklad do/z posunkového jazyka zo/do slovenčiny (ale aj preklad, tlmočenie 
z jedného posunkového jazyka do druhého) je náročnou činnosťou prinášajúcou množstvo 
úskalí. Ako všeobecnejšie uvádza V. Krupa (1991, s. 57), „prekladateľské ťažkosti vyplý-
vajú z toho, že pri prekladaní nevyhnutne prichádza k reštrukturácii formy i obsahu správy. 
Reštrukturácia správy vedie nevyhnutne k jednote formy a obsahu, ktorá je situačne pod-
mieneným ekvivalentom pôvodnej správy. Pôvodná jednota formy a obsahu je počas pre-
kladania vystavená rušivým tlakom, ktorých príčiny sú jazykové a mimojazykové. Jazykové 
príčiny zahrňujú systematické typologické odlišnosti obidvoch jazykov (rozdielnosti vo vý-
bere gramatických kategórií a ich spôsobov vyjadrenia, rozdielnosti v slovoslede, v slovnej 
zásobe, vo frazeológii a pod.), kým mimojazykové príčiny predstavujú hlavné rozdiely v pro-
stredí, spoločenskom usporiadaní a v kultúrnom pozadí. Preklad je teda nielen kontaktom 
jazykových systémov, ale aj kontaktom rozličných kultúr a civilizácií.“ Tlmočenie a posky-
tovanie tlmočníckych služieb vo väčšinovej populácii a populácii nepočujúcich má mnoho 
spoločného, ale aj rozdielneho. Potreby nepočujúcich, odlišná modalita jazyka (verbálno-
akustická modalita väčšinového jazyka počujúcich verzus manuálno-vizuálna modalita 
posunkového jazyka nepočujúcich, rozdiely v kognitívnom uchopení sveta, abstraktnom 
myslení a mnohé ďalšie (kultúra) sú to, čo nevytvára príležitosť na bezproblémový prenos 
informácie z jedného jazyka do druhého. Opierajúc sa v situácii tlmočenia a prekladu o kla-
sifikáciu dvojíc jazykov vo vzťahu miery typologickej a kultúrnej príbuznosti (V. Krupa, 
1991), môžeme považovať posunkový jazyk a slovenčinu za dva jazyky, ktoré sú si odlišné 
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kultúrne a štrukturálne. To vedie k vysokej náročnosti úloh pre prekladateľa a k riziku, že 
sa bude stretávať v preklade s najrozmanitejšími problémami. Zanedbanie možností výsky-
tu týchto problémov (kultúrnych, jazykových, kognitívnych) tlmočníkom môže viesť, a podľa 
nás často aj vedie, k zlyhaniu tlmočenia a v konečnom dôsledku k významovej dezorientá-
cii tak počujúceho, ako aj nepočujúceho. Príkladom neprávneho prekladu môže byť pokus 
o „doslovný“ preklad do posunkovej reči, kde slovám z jazyka počujúcich sa pridáva iba 
manuálna forma vyjadrená posunkovým ekvivalentom. Často ide o komunikáciu medzi po-
čujúcou a nepočujúcou osobou prostredníctvom tzv. posunkovanej slovenčiny. Posunková 
slovenčina sa podľa D. Tarcsiovej (2007, s. 62) „opiera o simultánne využívanie dvoch ja-
zykov (hovoreného a posunkového), ktoré sa realizujú v rozličných modalitách (auditívno-
verbálna a vizuálno-motorická). Znamená to, že posunky sa priraďujú k hovorenému jazyku 
s využitím jeho gramatiky.“ Aby však nepočujúci porozumel, musel by ovládať jazyk poču-
júcich tak, ako bežný počujúci používateľ. Ako sme uviedli na inom mieste (pozri J. Štefá-
nik a M. Groma, 1993a alebo J. Štefánik a M. Groma, 1993b), posunkový jazyk a jazyk 
počujúcich (napr. slovenčina) sú dva rôzne a autonómne jazyky, posunkovaná slovenčina je 
realizáciou dvoch rôznych jazykov. Ich spojenie do jednej realizačnej formy (posunkovanej 
slovenčiny) umožňuje iba nezávislosť a rozdielnosť modality oboch jazykov (možno súčas-
ne hovoriť a posunkovať, nemožno však súčasne hovoriť v dvoch jazykoch). Miešanie 
dvoch jazykových kódov v posunkovanej komunikácii je možné iba vtedy, ak sa tlmočník 
uistí, že jazyková kompetencia v jazyku počujúcich je u nepočujúceho dobrá. 

V literatúre sa často pertraktuje problematika kompetencií tlmočníka posunkovej reči a prí-
pravy tlmočníkov na tlmočenie v jednotlivých oblastiach praxe, napr. v súdnictve, školstve, 
práci, kultúre, zdravotnej starostlivosti a pod. Tlmočníci posunkového jazyka môžu rozvíjať 
svoje kompetencie v dvoch oblastiach: prvou je osvojovanie si poznatkov o tlmočení ako 
takom (všeobecné poznatky o tlmočení a tlmočníctve, pozri napr. T. Nováková, 1993; V. 
Makarová, 2004; E. Gromová, 2009). Dôležité sú pre tlmočníka posunkovej reči aj poznatky 
o tlmočení a preklade v kontexte rozmanitých kultúr. O tejto problematike vypovedajú bliž-
šie napr. práce E. Gromovej (2004), E. Gromovej a D. Müglovej (2005). Špecifickou oblas-
ťou tlmočenia z/do posunkového jazyka nepočujúcich sa u nás zaoberá, ako sme už uviedli 
skôr, D. Tarcsiová (2005a, 2005b, 2005c a ďalšie) a K. Guštafíková (2001, 2006). Je nároč-
né zvládnuť úlohy spojené s tlmočením z/do posunkového jazyka. Tlmočník by mal dispo-
novať širokým spektrom kompetencií (pozri tab. 10). 

Na druhej strane treba pripomenúť absenciu prípravy samotných nepočujúcich na využíva-
nie tlmočníckych služieb a rozvíjanie proaktívnych stratégií nepočujúcich v situáciách tlmo-
čenia, o ktoré sa môže nepočujúci v situáciách tlmočenia opierať, s cieľom dosiahnuť vyššiu 
mieru kontroly nad procesom tlmočenia a čo najvyššiu mieru autonómie od tlmočníka posun-
kovej reči. V situáciách ako sú pohovory s potencionálnym zamestnávateľom, riešenie prob-
lémov v práci, dohodovanie pracovných podmienok, znenie zmlúv a pod. sa nepočujúci 
spoliehajú na pomoc tlmočníkov nielen v samotnom procese tlmočenia, ale i na riešenia 
ponúkané tlmočníkom (situácie, keď nepočujúca osoba deleguje rozhodovanie tlmočníko-
vi). Angažovanie sa tlmočníka v prospech nepočujúceho v situáciách tlmočenia je častým 
javom. Zastupovanie nepočujúceho tlmočníkom v rôznych, zväčša náročnejších situáciách 
sa spája s vysokou mierou závislosti nepočujúcej osoby od okolia, s nedostatočnou mierou 
identifikácie problému nepočujúcou osobou, s nedostatočnými poznatkami potrebnými na 
rozhodovanie, s absenciou skúsenosti, resp. novosťou situácie. Časté vyžadovanie ďalších 
činností od tlmočníka, primárne nesúvisiacich s tlmočením do posunkovej reči, vedie ku 
konfúzii rolí (B. C. Storey, J. R. Jamienson, 2004). To iba podporuje paternalistické správa-
nie tlmočníkov posunkovej reči, ktorí v snahe vyriešiť situáciu „zastupujú“ samotnú nepo- 
čujúcu osobu, navrhujú riešenia, v najhoršom prípade riešia situáciu bez priamej účasti nepo- 



 114 

Tabuľka 10  Kompetenčná schéma tlmočenia 
 

KOMPETENCIE CIELE INDIKÁTORY KOMPETENCIE 

1a.  
Jazykový transfer 
 

Zabezpečiť kvalitu 
a úspešnosť komunikácie pri 
transfere z jedného jazyka do 
druhého. 
 

Demonštrovať excelentné poznanie 
zdrojového jazyka. 
Demonštrovať perfektné zvládnutie 
cieľového jazyka. 
Udržať vernosť správy. 
Udržať významovú rovnosť. 
Udržať štylistickú rovnosť. 
Poznať relevantné oblasti. 
Používať vhodnú terminológiu. 
Začleňovať nové použitia pojmov 
a neologizmy. 
Adaptovať text k cieľovým poslucháčom. 
Aplikovať metódy kontroly kvality. 

1b.  
Písomná 
komunikácia 
 

Zabezpečiť kvalitu 
a účinnosť komunikácie 
prostredníctvom písma. 
 

Rešpektovať pravidlá pravopisu. 
Rešpektovať gramatické pravidlá, 
syntaktické pravidlá, interpunkciu, písať 
jasne, stručne a precízne. 
Rešpektovať dohodnuté pravidlá a princípy  
aplikovať metódy kontroly, demonštrovať 
primeranú kapacitu produkcie. 
Produkovať dokument, ktorý sa stretáva 
s očakávaniami klienta. 

2.  
Rozširovanie 
poznatkov 
a schopností 
 

Zaručiť, že schopnosti sa 
budú zvyšovať počas 
profesionálnej kariéry. 
 

Identifikovať potreby profesionálneho 
vývinu. 
Identifikovať dosiahnuteľné zdroje pre ciele 
profesionálneho vývinu.  
Plánovať zdroje, ktoré vyžaduje profesijný 
rast.  
Zúčastňovať sa na profesionálnych 
aktivitách. 

3.  
Vyhľadávacie 
schopnosti 
 

Byť schopný identifikovať 
a použiť zdroje pre 
optimalizáciu prekladu 
a písania. 
 

Používať všeobecné a špecializované 
referenčné materiály. 
Aplikovať dokumentové a terminologické 
vyhľadávanie . 
Vytvárať a udržiavať dokumentačné 
a terminologické záznamy. 

4. 
Informačné 
a komunikačné 
technológie 

Používať potrebné nástroje 
v prospech klientových 
potrieb. 
 

Identifikovať potreby v oblasti informácií 
a komunikačných technológií. 
Vybrať a implementovať nástroje. 
Rozširovanie poznatkov. 

5.  
Zhodnosť 
s legislatívou, 
štandardami 
a dohodami vo 
vzťahu k profesii 

Praktizovať profesiu 
v regulárnom rámci, ktorý 
zabezpečí kvalitu a poskytne 
oporu klientovi. 
 

Vyhovuje kódom etiky tlmočníka, právnym 
a relevantným dokumentom a štandardom 
profesionálnej praxe. 
 

Zdroj: Society of Translators and Interpreters of British Columbia (dostupné na: www.stibc.org) 
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čujúcej osoby. Dnes ešte nie sú dostatočne osvojené vzorce správania zúčastnených strán 
(nepočujúceho, tlmočníka, tretej, spravidla počujúcej zúčastnenej osoby). Iba niektorí nepo-
čujúci volia správanie, ktoré im v situáciách tlmočenia zabezpečí suverenitu, dostatočnú 
mieru nezávislosti v riadení rozhovoru a pomáha im usmerňovať správanie tlmočníka a  tretej 
osoby, riadiť rozhovor. Tieto potrebné kompetencie nepočujúcich nie sú momentálne cielene 
rozvíjané v edukačnom procese a často nimi disponujú iba členovia elity spoločnestva Nepo-
čujúcich. 

Ako vyplýva z prieskumu P. Beňa (2012b), tlmočnícke služby poskytované nepočujúcim, 
ich dostupnosť a kvalita nie sú ľuďmi s poruchou sluchu u nás vždy hodnotené pozitívne. 
Nepočujúci sa sám musí rozhodnúť, kedy o službu tlmočenia požiada, resp. služby tlmoční-
kov prijme. Empirická skúsenosť ukazuje, že vysoká miera jazykovej kompetencie v jazyku 
počujúcich prispieva k rozhodnutiu nepočujúceho viesť rozhovor s počujúcou osobou bez 
tlmočníka posunkovej reči. Pozitívna, ale aj negatívna osobná skúsenosť nepočujúceho 
s tlmočením a tlmočníkmi posunkovej reči môže byť faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie 
o využití tlmočenia. Dlhodobé tradície v spojení roly tlmočníka a roly poskytovateľa sociál-
nej podpory, sociálnych služieb do jednej osoby v podmienkach poskytovania starostlivosti 
nepočujúcim osobám a prijímanie týchto tradícií samotnými nepočujúcimi ako faktu, zabra-
ňuje rozvoju nezávislosti od okolia u nepočujúcich. Riešením by mohlo byť v budúcnosti 
dôsledné oddelenie týchto rolí a príslušnosť rozdielnych rolí k dvom rôznym profesiám,  
a teda aj osobám ako profesionálom. Je veľmi dôležité, aby nepočujúci prezentoval svoju 
nezávislosť v situáciách bežných pre počujúceho človeka a nevytváral u tretej osoby (napr. 
zamestnávateľa) dojem nesamostatnej, odkázanej osoby a neznižoval tak svoje šance na 
úspech, napr. v situáciách prijímania do zamestnania, pri riešení konfliktu, pri zapracovaní 
sa na pracovnom mieste a pod. 

Tlmočníci posunkovej reči sú u nás organizovaní predovšetkým v združení Asociácia tlmoč-
níkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska – ATLPRENES. Táto organizácia disponuje 
povolením akreditovať a vzdelávať tlmočníkov posunkovej reči. Osobitné postavenie a úlohy 
má súdny tlmočník posunkovej reči v zmysle zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladate-
ľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri Košútová, 2005). V domácich podmien-
kach a v zahraničí existuje inštitucionalizované a neinštitucionalizované poskytovanie tlmoč-
níckych služieb a financovanie tlmočníckych služieb. Podľa J. Janečka (2004, in R. Horáková, 
2006) tlmočník môže byť platený ako zamestnanec organizácie s fixným platom, platený 
organizáciou na dohodu za odtlmočené hodiny, na faktúru alebo mu nie je za služby zapla-
tené, ak túto službu poskytuje ako dobrovoľník. Zákonom č. 195/1994 Z. z. o posunkovej 
reči nepočujúcich je nepočujúcim osobám priznané právo na používanie posunkového jazy-
ka. Podľa tohto zákona nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý 
tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problé-
mov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými 
právnickými osobami a fyzickými osobami (zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 26. 
júna 1995 o posunkovej reči nepočujúcich osôb).  

Nepočujúci môžu využívať tlmočnícke služby ako sociálnu službu. Zákon č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách hovorí, že tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú 
obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč. Podľa 
tohto zákona, ak je osoba nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú 
po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postih-
nutých najmä posunkovú reč, posunkovú slovenčinu, môže požiadať o tzv. artikulačné tlmo-
čenie (tlmočník artikuluje hovorené slovo). V súčasnosti platná právna legislatíva umožňuje 
osobám s poruchou sluchu, ktoré preukážu odkázanosť využívať tlmočnícku službu prostred-
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níctvom osobnej asistencie v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(žiadosť sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého byd-
liska), opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov (žiadosť sa podáva na príslušnom úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska), tlmočníckej služby v zmysle zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (žiadosť sa podáva na vyššom 
územnom celku). Po posúdení predloženej žiadosti a prehodnotení počtu hodín tlmočníckej 
služby samosprávny kraj prostredníctvom vybraného tlmočníka zabezpečí tlmočnícku službu 
pre fyzickú osobu.  

Ako poukazuje K. Guštafíková (2006), tlmočenie nepočujúce osoby vyhľadávajú najčastej-
šie v situáciách spojených s uplatnením sa na trhu, práce predovšetkým vtedy, keď potrebu-
jú pomoc pri hľadaní zamestnania, tlmočenie na rekvalifikačných kurzoch, vo vzdelávaní 
(v súčasnosti aj tlmočenie prednášok na vysokých školách) a tlmočenie rôznych vzdeláva-
cích prednášok.  

Dôležité je spomenúť príklady špecifického využitia tlmočenia, ako ich uvádza M. Horáko-
vá (2011). Prvým príkladom je tlmočenie v on-line komunikácii nepočujúcich a počujúcich 
osôb za účasti tlmočníkov. Možno komunikovať prostredníctvom posunkového jazyka s po-
užitím webovej kamery, keď nepočujúci komunikuje svojím jazykom, čím sú odstránené 
jazykové bariéry a hendikep, ktorý pramení v používaní minoritného posunkového jazyka. 
Komunikovať s tlmočníkmi tiež možno prostredníctvom jazyka počujúcich, v písomnej for-
me. Tento druhý variant využívajú hlavne osoby nedoslýchavé, ohluchnuté alebo s kochleár-
nym implantátom. Výhoda tlmočníka posunkového jazyka spočíva v tom, že je zvyknutý na 
písomný prejav nepočujúcich a vie používať posunkový jazyk aj tak, že sa jeho gramatika 
premieta i do písanej podoby jazyka počujúcich, a zároveň dokáže prejav v jazyku počujú-
cich prispôsobiť jazykovým kompetenciám nepočujúceho (M. Horáková, 2011). 

Tlmočenie v podmienkach poskytovania poradenstva nie je v odbornej literatúre bežnou 
témou. Súčasný stav, ako aj problémy môžu čiastočne objasniť výsledky ankety o skúsenos-
tiach poradcov s tlmočníkmi v multikultúrnom poradenskom procese, ktorý zahrňoval predo-
všetkým imigrantov a predstaviteľov menšín. Na základe výsledkov ankety M. Launikari 
(2009) radí k najpozitívnejším aspektom práce tlmočníkov pri poradenskom sedení to, že sa 
pomáhajú sústrediť na podstatné a pohodlne prenášajú informácie cez jazykové a kultúrne 
bariéry bez zmeny obsahu. Poradcovia často zažívajú problémy pri neverbálnej komuniká-
cii klienta a za pozitívne označili možnosť rozhovoru s tlmočníkom po preklade. Dôležité 
je, aby sa poradca počas rozhovoru obracal na klienta a nie na tlmočníka (tamtiež).  

6.3. Projekty podporujúce kariérový vývin a zamestnávanie 
nepočujúcich 

V krajinách Európskej únie dnes existuje množstvo príležitostí, najmä pre mimovládne a ne-
ziskové organizácie zúčastniť sa na vývoji služieb a stratégií zlepšujúcich možnosti zamest-
návania ľudí s postihnutím a ovplyvniť ich. Podľa J. Clark (2003) možno tieto príležitosti 
nachádzať vo využívaní Európskeho sociálneho fondu, zakladaním nových služieb a reali-
zovaním krátkodobých programov, v možnosti pracovať s organizáciami v iných krajinách 
EÚ, v realizovaní Európskej stratégie zamestnanosti, v možnostiach ovplyvniť a zabezpečiť, 
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aby potreby postihnutých ľudí boli vážne brané do úvahy v opatreniach vládnych programov 
a v každoročných národných akčných plánoch.  

Koncom 90. rokov minulého storočia a najmä v prvej dekáde 20. storočia sa u nás realizo-
valo viacero projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie, orientovaných na zamest-
návanie nepočujúcich osôb. Medzi najvýznamnejšie organizácie, ktoré vytvorili a realizo-
vali takéto projekty, patria občianske združenia združujúcich osoby s poruchou sluchu, resp. 
nepočujúce osoby – EFFETA – Stredisko svätého Františka Saleského a Asociácia Nepočujú-
cich Slovenska (ANEPS) a občianske združenie Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim (SPPN). 
V Čechách za významný projekt, spolufinancovaný z Európskej únie, možno považovať pro-
jekt EQUAL „Integrované poradenstvo pre znevýhodnené osoby na trhu práce“, realizovaný 
v rokoch 2002 – 2005 (pozri záverečnú správu projektu, M. Vítková, 2005). Ako poukazuje 
P. Kučera (2005), pod záštitou projektu EQUAL bolo vytvorených niekoľko základných 
metodík, od ktorých sa odvíjali ďalšie činnosti vzťahujúce sa na kariérové poradenstvo. Pri 
príprave žiakov v oblasti voľby povolania sa projekt zameriaval na zvládnutie dostatočných 
znalostí a schopností týkajúcich sa: 

• všeobecných znalostí a vedomostí,  
• vyjadrovacích schopností (ústneho a písomného prejavu), 
• porozumenia zadávaných inštrukcií, 
• schopností rozhodovať sa a riešiť problémy, 
• zodpovednosti, adaptability a flexibility, 
• schopnosti pracovať v tíme, 
• ochoty sa ďalej vzdelávať, 
• schopností využívať výpočtovú techniku, 
• získavania informácií a ich ďalšieho použitia, 
• práv a povinností, 
• poznania svojej osobnosti vo vzťahu k zvolenému povolaniu, 
• trhu práce, umeniu prezentovať svoje prednosti vo vzťahu k trhu práce. 

6.3.1. Podporné služby v projektoch Spoločnosti pre pomoc nepočujúcim 

Z množstva občianskych združení, ktoré realizovali projekty podporujúce zamestnávanie 
nepočujúcich, možno spomenúť predovšetkým občianske združenie EFFETA, Asociáciu ne-
počujúcich Slovenska a Občianske združenie Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim ktoré 
vzniklo v r. 2000, orientuje svoje projekty predovšetkým na rozvoj kompetencií, ktoré zvy-
šujú šance na uplatnenie sa nepočujúcich na trhu práce. Stručne sa zmienime o niektorých 
projektoch Spoločnosti pre pomoc nepočujúcim, ktorých tvorcom, resp. spolutvorcom bol 
autor tejto publikácie. Projekty boli financované z rozpočtu VÚC, projekt iniciatívy EQUAL 
z rozpočtu Európskeho sociálneho fondu.  

Projekt ŠKOLA – ZAMESTNANIE 

Motivácia Spoločnosti pre pomoc nepočujúcim k tvorbe projektu vychádzala z nepriaznivej 
situácie nepočujúcich absolventov na trhu práce a z ich spoliehania sa na sociálnu sieť štátu 
(najčastejšia odpoveď nepočujúcich študentov na otázku, čo prvé urobia po skončení školy 
bola – pôjdem na úrad práce, V. Záhorcová, M. Groma, 2004). Orientovať sa v súčasných 
podmienkach vzdelávacej cesty a v prechode zo školy do zamestnania je pre žiakov náročná 
úloha. Omnoho náročnejší prechod zo školy do trhu práce je pre žiakov so sluchovým po-
stihnutím (M. Groma a M. Ručkay, 2003, 2006, 2007). Vo všeobecnosti sluchová porucha 
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nepriaznivo ovplyvňuje osvojenie mnohých sociálnych zručností, rozvinutosť myslenia 
nepočujúcich je často hodnotená ako nízka, nepočujúci vykazujú nedostatok kompetencií 
potrebných na získanie či udržanie zamestnania. Do prípravy žiaka s poruchou sluchu na 
svet práce treba okrem školy zapájať čoraz viac subjektov, budúcich zamestnávateľov, 
neziskové a občianske združenia, agentúry podporovaného zamestnávania, ale aj rodičov, 
aby sa efekt multiplikoval.  

Projekt ŠKOLA – ZAMESTNANIE bol programom prípravy nepočujúcich študentov na 
prechod zo školy do podmienok pracovného trhu. Tento tranzitný (prechodový) program bol 
realizovaný v šk. r. 2003/2004 so žiakmi Stredného odborného učilišťa pre sluchovo postih-
nutú mládež na Koceľovej ul. v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov. Tvorcovia projektu 
spolu s pedagógmi školy vytvorili skupinu študentov z predposledných, resp. posledných 
ročníkov študijných odborov stredných odborných učilíšť (odborných učilíšť) pre sluchovo 
postihnutú mládež, resp. žiakov maturitného štúdia na strednej odbornej škole pre sluchovo 
postihnutú mládež. Účasť žiakov na projekte bola dobrovoľná. V prostredí školy boli žiaci 
informovaní o cieľoch projektu. Aktivít sa zúčastnili aj niekoľkí počujúci žiaci, predpokla-
dali sme, že účasť počujúcich spolužiakov vytvorí prostredie, ktoré pôsobí facilitačne, zahr-
nie interkultúrne faktory a zvýši dynamiku skupiny. Žiaci získavali v programe informácie 
a osvojovali si schopnosti, ktorými treba disponovať pri skončení školy, vyhľadávaní zamest-
nania, schopnosti spojené s adjustáciou na pracovisko a schopnosti komunikácie v prostredí 
práce. Žiaci taktiež vytvárali projekty na samozamestnávanie sa. Tieto projekty vytvárania 
pracovného miesta samozamestnaním sa prezentovali v skupine a diskutovalo sa o nich.  

Aktivity realizované v programe ŠKOLA – ZAMESTNANIE možno rozdeliť do dvoch okru-
hov – vzdelávacie aktivity a tréningové (zážitkové) aktivity: 

Témy vzdelávacích aktivít: 

• Politika trhu práce. 

• Svet práce – pojmy sveta práce. 

• Zdravotné postihnutie a svet práce. 

• Sústavná príprava na povolanie. 

• Zamestnanie, pracovný pomer. 

• Hľadanie voľného pracovného miesta. 

• Nezamestnanosť, evidencia nezamestnaného. 

• Poskytovanie podpory v nezamestnanosti. 

• Súčasná legislatíva.  

• Podporované zamestnávanie, služby zamestnanosti 
 

Tréningové aktivity a zážitkové aktivity tvorili:  

• Identifikácia. 

• Čím chcem byť– profesijná orientácia. 

• Komunikácia, asertivita. 

• Administratívne zručnosti – vedieť napísať žiadosť o zamestnanie, vyplniť osobný dotaz-
ník, zostaviť štruktúrovaný životopis. 

• Legislatíva pre zamestnanca v kocke. 

• Moja mobilita, socializácia, integrácia. 
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• Trh práce, aktívna politika trhu práce, hľadám si zamestnanie, samozamestnanie. 

• Tvorba projektov pre úspešné zamestnávanie. 

• Modelové zážitkové formy – komunikácia so zamestnávateľom, aktivizácia, obhajoba pro-
jektu. 

 

Projekt ŠKOLA – ZAMESTNANIE sa realizoval v priestoroch Spoločnosti pre pomoc nepo-
čujúcim (ďalej aj SPPN) na Budatínskej ul. 54 v Bratislave v apríli a máji 2004. SPPN dis-
ponoval vhodnými a reprezentatívnymi priestormi účelne prispôsobenými pre potreby reali-
zácie projektu (didaktická technika, komunikačná technika a pod.). Projekt sa realizoval 
počas troch sedení, po 6 vyučovacích hodín. Do prípravy projektu a do realizácie konkrét-
nych tréningových a zážitkových aktivít sme zapojili aj pedagogického zamestnanca školy. 
Predpokladali sme, že niektoré aktivity môže realizovať s ďalšími žiakmi v prostredí stred-
nej školy aj po skončení projektu. 

Za nevyhnutnú podmienku realizácie projektu sme považovali prípravu dvoch tlmočníkov 
posunkovej reči a ich účasť na projekte (simultánne tlmočenie z/do posunkovej reči počas 
jednotlivých sedení). 

Projekt sa u žiakov stretol s uznaním, vysoko bola hodnotená tvorivá klíma (odlišná ako 
v škole) a účastníci sa vyjadrovali pozitívne o výsledku. Azda najväčším komplimentom 
pre autorov projektu bolo uznanie jedného nepočujúceho žiaka vyjadrené slovami: „lepšie 
ako v škole“.  

Projekt INTEGRÁCIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DO PRACOVNÉHO  
A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU 

Projekt sme realizovali v roku 2005 formou 2 súbežných kurzov v trvaní 2 mesiacov (2x 
týždenne). Kurzy boli orientované na zvýšenie počítačovej gramotnosti dospelých sluchovo 
postihnutých, s dôrazom na využívanie internetu a komunikácie prostredníctvom internetu. 
V jednej skupine pracovali nepočujúci bez akejkoľvek počítačovej gramotnosti, bez skúse-
nosti s prácou na PC. Druhá skupina – s počítačovou gramotnosťou rovnajúcou sa bežnej 
počujúcej spoločnosti, si svoje kompetencie rozšírila hlavne v oblasti využívania moderných 
komunikačných technológií (napr. chat, e-mail, web kamera a pod.).  

Práca s internetom bola zameraná na vyhľadávanie informácií z rôznych oblastí života (spra-
vodajstvo, kultúra a pod.), predovšetkým však informácií o práci (voľné pracovné miesta, 
komunikácia so zamestnávateľom, ako písať životopis, žiadosť o zamestnanie a pod.). Jedna 
skupina modelovala obsah a koncepciu internetových stránok pre nepočujúcich.  

Efekt projektu sa neprejavil v oblasti sveta práce ihneď. Predpokladáme však, že viedol 
k aktivizácii nepočujúcich a k frekventovanejšiemu a nezávislejšiemu vyhľadávaniu zdrojov 
informácií pomocou moderných technológií. 

Projekt iNEP – BRÁNA DO SVETA INTERNETU PRE NEPOČUJÚCICH  

Výsledkom projektu iNep bolo vytvorenie súboru webových stránok (www.inep.sk) pre po-
treby Nepočujúcich (kultúrne nepočujúcich). Stránka projektu už nie je dostupná. iNep po-
skytoval v r. 2003 – 20010 odkazy na vyhľadávače, portály, spravodajstvo a pod., webové 
stránky domácich a zahraničných organizácií združujúcich nepočujúcich a sluchovo postih-
nutých, odkazy na školy, kultúru Nepočujúcich a pod. Dizajn bol bezbariérový (úprava textu 
rešpektujúca nižšiu jazykovú kompetenciu nepočujúcich, využívanie videosekvencií v posun-
kovej reči).  
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Projekt CENTRUM SOCIÁLNO–REHABILITAČNÝCH A INFORMAČNÝCH 
SLUŽIEB PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 

Projekt bol realizovaný v rokoch 2005 – 2008 v rámci iniciatívy spoločenstva EQUAL a finan-
covaný bol z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Iniciatíva Spoločenstva EQUAL 
bola programovo zameraná na pomoc aktivitám podporujúcim Európsku stratégiu zamest-
nanosti – riešenie všetkých príčin diskriminácie a nerovnosti na trhu práce a s tým spojenú 
sociálnu exklúziu (vylúčenie). Základným poslaním Iniciatívy Spoločenstva EQUAL („ROV-
NOSŤ“) bolo vytvoriť podmienky a poskytnúť priestor na hľadanie, overenie a uplatňovanie 
nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerov-
nosti na trhu práce. Cieľom Iniciatívy EQUAL bolo doplniť a inovovať vnútroštátne straté-
gie a ostatné politiky zamestnanosti EÚ zameriavajúce sa na rozvoj a overovanie inovatív-
nych prístupov na trhu práce a politík sociálnej inklúzie a výmenu skúseností medzi partnermi 
z rôznych krajín.  

Jednotlivé projekty iniciatívy spoločenstva EQUAL sa svojím obsahom zameriavali na tvorbu 
systému prevencie a podpory umiestňovania na trhu práce osôb dlhodobo nezamestnaných, 
nízkokvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín, vytváranie prostredia podporujúceho 
hľadanie a tvorbu efektívnych riešení v boji proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu  
a xenofóbie na trhu práce, posilňovanie kapacity mimovládnych organizácií ako aktéra zmier-
ňovania nerovností na trhu práce, podporu tvorby prostredia stimulujúceho rozvoj ľudských 
zdrojov a zabezpečujúceho ich adaptabilitu v procese štrukturálnych zmien a nástupu nových 
technológií. Ďalej sa projekty EQUAL zameriavali na rodový výskum, rodový audit a rodo-
vú senzibilizáciu ako prostriedky dosiahnutia rovnosti žien a mužov na trhu práce, a nako-
niec aj na podporovanie sociálnej a pracovnej integrácie žiadateľov o azyl. 

Jedným z projektov Iniciatívy spoločenstva EQUAL bol aj projekt Centrum sociálno-reha-
bilitačných a informačných služieb pre sluchovo postihnutých. Bol jediným projektom ini-
ciatívy spoločenstva EQUAL na Slovensku (z viac ako 160), ktorý bol zameraný na popu-
láciu nepočujúcich.  

Cieľom projektu bolo vytvoriť pre nepočujúcich model poskytovania informácií a služieb 
blízkych oblasti zamestnanosti a sveta práce, uviesť ho do života a stať sa príkladom pre 
dobrú prax aj pre iné inštitúcie, ktoré budú tieto, resp. príbuzné služby v budúcnosti nepo-
čujúcim poskytovať. Aby sa tieto ciele naplnili, bolo potrebné vytvoriť partnerstvo viacerých 
inštitúcií, každej s vlastným poznatkovým a skúsenostným vkladom. Na projekte participo-
vali okrem občianskeho združenia Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim aj občianske zdru-
ženie Nepočujem v Kremnici, zriadené pri Strednom odbornom učilišti pre sluchovo postih-
nutú mládež a pri Gymnáziu pre žiakov so sluchovým postihnutím. Tretím partnerom bolo 
záujmové združenie právnických osôb K.A.B.A. Slovensko, so skúsenosťou s projektami 
zameranými na kariérové poradenstvo. Posledným partnerom bola nezisková organizácia 
Montarry, s excelentnými skúsenosťami v oblasti zamestnanosti a riadenia neziskových 
organizácií.  

Za najvýznamnejšie výstupy projektu Centrum sociálno-rehabilitačných a informačných 
služieb pre sluchovo postihnutých považujeme: 

• kurzy kariérového poradenstva, 
• modelové tréningy pre rozvoj kompetencií, 
• vytvorenie „Centra“ pre poskytovanie kariérových služieb v Kremnici, 
• on-line slovník pojmov zo sveta práce, 
• sprístupnenie informácií o svete práce a sociálnej oblasti stratégiou „deaf friendly“, 
• vypracovanie funkčnej diagnostiky SP pre oblasť zamestnávania nepočujúcich osôb. 
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Kurzy kariérového poradenstva 

Kurzy kariérového poradenstva, realizované v troch termínoch (október 2006, november 
2006 a december 2006) absolvovalo 40 frekventantov z radov pedagogických pracovníkov 
škôl pre sluchovo postihnutých a budúcich surdopedagógov (poslucháčov VŠ), tlmočníkov 
posunkovej reči a pracovníkov občianskych združení, ktorí poskytujú servis a poradenské 
služby sluchovo postihnutým aj v oblasti sveta práce (zamestnanosti). Účastníkmi posled-
ného kurzu boli výlučne nepočujúci pedagógovia a nepočujúci predstavitelia občianskych 
združení. Cieľom kurzov bolo pripraviť podmienky pre poskytovanie kariérového poraden-
stva na profesionálnejšej úrovni, zvýšiť jeho kvalitu, rozvinúť kompetencie poskytovateľov 
týchto služieb, ponúknuť štruktúrovaný program rozvoja osobnosti nepočujúcich vo vzťahu 
k svetu práce a motivovať širšie prostredie k poskytovaniu služieb kariérového poradenstva.  

Obsah kurzov kariérového poradenstva bol zameraný na kariérový rozvoj, tréning kompe-
tencií poradcu, tlmočníka a tréning mentorstva (o mentorstve pozri napr. M. Groma, 2007). 
Kariérový rozvoj naplnili v kurze témy ako: sebapoznávanie (záujmy, hodnoty, schopnosti, 
osobnosť), prieskumné aktivity (profesie, trh práce), rozhodovanie, kontakty a siete (vyhľa-
dávanie zamestnávania), kompetencie pri prijímaní do zamestnania, práca a život, zvažova-
nie alternatív.  

Kompetencie poradcu, (ne)správne vzorce tlmočenia a (ne)funkčné stratégie správania nepo-
čujúcich v situáciách tlmočenia z/do posunkovej reči boli predmetom tréningu kompetencií 
tlmočníkov a samotných nepočujúcich frekventantov.  

Súčasťou kurzov bol aj tréning mentorstva (mentor ako chápajúca, povzbudzujúca osoba, 
sprevádzajúca mladého človeka v kľúčových etapách vývinu). Kompetencie mentora kurz 
rozvíjal predovšetkým u nepočujúcich frekventantov. Účinok pôsobenia mentora sa zvyšuje, 
ak nepočujúcemu tieto služby poskytuje nepočujúci (tzv. deaf-to-deaf philosophy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9  Ukážka pojmu zo Slovníka pojmov zo sveta práce pre nepočujúcich (kvalifikácia) 
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On-line slovník posunkovej reči zo sveta práce 

On-line slovník posunkovej reči zo sveta práce je on-line verziou slovníka, ktorý vydala Spo-
ločnosť pre pomoc nepočujúcim v r. 2005. On-line slovník obsahuje viac ako 120 pojmov 
zo sveta práce a ich ekvivalentov v posunkovej reči nepočujúcich. Tam, kde ešte pojem v po-
sunkovej reči nie je nepočujúcimi vytvorený, ponúka slovník videosekvenciu s opisným, 
ikonickým vysvetlením pojmu v prirodzenej posunkovej reči nepočujúcich. Slovník tvorí  
9 tematických okruhov. Práca, Trh práce, Nastupujeme do práce, Právo a práca, Nezamest-
nanosť, Odmeňovanie, Profesia a kvalifikácia, Podnik a podnikanie, Zdravotné postihnutie 
a práca (pozri obr. 9 a 10).  

Dizajn slovníka je „priateľský k nepočujúcim“ (tzv. deaf friendly). On-line slovník sveta 
práce bol počas trvania projektu i na webovej stránke Spoločnosti pre pomoc nepočujúcim, 
v súčasnosti je dostupný na CD-ROM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10  Ukážka pojmu zo Slovníka pojmov zo sveta práce pre nepočujúcich (chránená dielňa) 

Centrum kariérového poradenstva v Kremnici 

Ďalším produktom projektu bolo Centrum kariérového poradenstva, ktoré vzniklo v apríli 
2006 v Kremnici (pri SOU pre SP). Individuálnymi aktivitami i skupinovo poskytovalo do 
roku 2010 kariérové a výchovné poradenstvo, diagnostikovanie a testovanie osobnostného 
a kariérového profilu sluchovo postihnutých, tréningové aktivity zamerané na rozvoj kľúčo-
vých kompetencií potrebných pre svet práce, orientáciu na trhu práce. Predpokladalo sa, že 
Centrum kariérového poradenstva bude schopné ponúkať aj poradenstvo prostredníctvom 
dištančnej komunikácie v posunkovej reči nepočujúcich na báze internetu. 
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Primárnu skupinu klientov Centra kariérového poradenstva tvorili žiaci stredných škôl pre 
SPM v Kremnici, sekundárnu skupinu tvorili žiaci iných škôl v spádovej oblasti, rodičia slu-
chovo postihnutých detí, potenciálni zamestnávatelia nepočujúcich, ako aj širšia verejnosť.  

Internetové informačné centrum 

Snahou realizátorov projektu bolo vytvoriť databázu praktických informácií z oblasti sveta 
práce a zamestnávania a túto databázu preniesť do webového prostredia, aby bola kedykoľ-
vek nepočujúcim prístupná prostredníctvom internetu. Inovatívnosť aktivity spočívala vo 
vytvorení nového systému prístupu k informáciám, najmä pre prelingválne nepočujúcich, 
s využitím prirodzených komunikačných systémov nepočujúcich. Informácie (napr. o voľnom, 
ako aj chránenom pracovnom trhu, samostatne podnikajúcej osobe, povinnostiach a mož-
nostiach pre absolventov, evidovaní na úrade práce a mnohé ďalšie) si nepočujúci individu-
álne vyhľadávali podľa svojich aktuálnych potrieb. Využitie posunkovej prezentácie infor-
mácií viedlo k lepšej orientácii a zvýšeniu samostatnosti a nezávislosti nepočujúceho 
v zložitom systéme informácií o problematike trhu práce a zamestnanosti (pozri obr. 11 a 12). 

 
 

  MÔJ PROBLÉM VO SVETE PRÁCE  
 

som nezamestnaný 
som absolvent školy  
chcem pracovať v chránených podmienkach 
nastupujem do zamestnania 
chcem pracovať v zahraničí 
kto a kde mi poskytne poradenské služby 

 
 
 

chcem vykonávať absolventskú prax 
som nezamestnaný a chcem sa vzdelávať 
hľadám voľné pracovné miesta 
chcem príspevok na dochádzku za prácou  
chcem zamestnať sám seba 
chcem pracovať v zahraničí  
nastupujem 1x do zamestnania 

 
 
 

inzeráty 
príbuzní, priatelia 
osobné návštevy firiem 
internet 
zoznamy firiem  
burzy práce 
úrad práce 

 
 
 

Obr. 11  Informačno-poradenské sluužby pre nepočujúcich. Algoritmus vyhľadávania  
on-line informácií podľa aktuálnych potrieb 
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Obr. 12  Ukážka z Informačno-poradenských služieb pre sluchovo postihnutých 

MODEL FUNKČNEJ DIAGNOSTIKY 

Model funkčnej diagnostiky umožňuje tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú na 
poradenstve ľudí so sluchovým postihnutím v oblasti zamestnanosti, resp. im priamo ponú-
kajú služby zamestnanosti, diagnostikovať funkčnú schopnosť a dizabilitu vo vzťahu k práci 
a povolaniu. Model funkčnej diagnostiky sa opiera najmä o významný dokument „Medzi-
národná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia“, ktorý vydala Svetová zdra-
votnícka organizácia v roku 2001, ale taktiež o staršiu Medzinárodnú klasifikáciu porúch, 
dizabilít a handicapov z roku 1980 (keďže handicap v novej klasifikácii nie je kategorizo-
vaný).  

Model funkčnej diagnostiky sluchovo postihnutých pre oblasť práce a zamestnanosti ponúka 
informácie o heterogénnych subpopuláciách ľudí so sluchovým postihnutím a ich charakte-
ristickom obraze, umožňuje identifikovať i jedincov s nízkymi sociálnymi kompetenciami. 
Výsledkom diagnostiky je profil klienta. Profil poukazuje na aktuálne a špeciálne potreby 
jedinca a ukazuje cestu, ktorou by sa mal následný tréning, resp. rehabilitácia uberať.  

Model funkčnej diagnostiky môže nájsť uplatnenie najmä v prostredí poskytovania služieb 
podporovaného zamestnávania, a v prípade profesionalizácie služieb i v priestore občian-
skych združení pre sluchovo postihnutých. Je vhodný najmä pre klientov s pridruženými 
postihnutiami, klientov s nízkym edukačným výkonom a so zhoršenou sociálnou adjustáciou. 
Jeho uplatnenie možno nájsť najmä v oblasti kariérovej rehabilitácie.  
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7. KOMPETENCIE PORADCU V A ETICKÉ ASPEKTY 
V KARIÉROVOM PORADENSTVE NEPOČUJÚCICH 

7.1. Kompetencie poradcu v kariérovom poradenstve  

Vymedzenie osobnostných charakteristík, znalostí, schopností, ktoré sú predpokladom na 
efektívne vykonávanie odborných činností, je vlastné každej profesii, nevynímajúc tie, kde 
v centre pozornosti je človek. Ako celok tieto osobnostné charakteristiky, znalosti a schop-
nosti zastrešuje pojem kompetencie. Z. Mlčák (2005, in M. Kravárová, 2011) pojem kompe-
tencia považuje za globálne chápaný koncept s vysokou mierou obsahovej nejednoznačnosti  
a teoretickej rozporuplnosti. Odborná literatúra sa často opiera o definíciu profesionálnych 
kompetencií, ktorú formuloval National Council for Vocation Qualification. Profesionálne 
kompetencie sú v tejto definícii vymedzené širokým pojmom, ktorý zahŕňa „schopnosť pre-
nášať znalosti a zručnosti do nových sociálnych situácií v danej oblasti povolania. Zahŕňa 
organizáciu a plánovanie práce, inováciu a vyrovnávanie sa s nerutinnými činnosťami. Zahŕňa 
také kvality ako osobná efektivita, ktorá je na pracovisku potrebná pri zaobchádzaní so spo-
lupracovníkmi, manažérmi a klientmi“ (Z. Havrdová, 1999, s. 41). 

V problematike kompetencií v oblasti kariérového poradenstva, ale aj kariérového poraden-
stva pre nepočujúcich, možno nájsť niekoľko všeobecných, ako aj špecifických tém. Predo-
všetkým sú to kompetencie poradcu (ak chápeme poradenstvo v najširšom zmysle slova, 
ako profesionálnu činnosť, ktorú možno zamerať na rôzne oblasti bytia), ďalej je to kariérové 
poradenstvo a kompetencie kariérového poradcu, ktoré špecifikujú poradenské kompetencie 
na poskytovanie kariérového poradenstva nepočujúcim. Ak realizujeme kariérové poraden-
stvo ako psychologickú činnosť, nemôžeme obísť ani kompetencie v psychologickom pora-
denstve.  

K špecifickým kompetenciám v oblasti kariérového poradenstva pre nepočujúcich zaraďu-
jeme: 

• kompetencie vzťahujúce sa k zdravotným aspektom (poradenstvo pre ľudí s postihnutím),  
• kompetencie pre prácu s klientom z rôznych kultúr ( všeobecné multikultúrne 

kompetencie), 
• kompetencie špecificky sa viažuce na prácu s nepočujúcim klientom (špecifické kompe-

tencie pre prácu s nepočujúcim klientom). 
 
Obsiahnuť celú problematiku načrtnutých kompetencií by predstavovalo spracovať ďalšiu 
samostatnú publikáciu, preto zúžime pozornosť na kľúčovú oblasť – kompetencie v karié-
rovom poradenstve všeobecne, a pokúsime sa špecifikovať aj kompetencie nevyhnutné pre 
prácu so špecifickými populáciami.  

Kompetencie vo vzťahu k jednotlivým činnostiam, ktoré kariérové poradenstvo realizuje, 
sa vzťahujú na činnosti, ako sú poskytovanie kariérových informácií, používanie hodnotia-
cich a samohodnotiacich nástrojov, vedenie poradenských rozhovorov, tvorba a používanie 
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programov kariérového vývinu, podpora voľby profesie, uplatňovania programov a stratégií 
pre vyhľadávanie práce, poskytovanie služieb v prechodových obdobiach v živote klienta, 
poskytovanie služieb, ale aj na činnosti spojené s tvorbou koncepcie poskytovania kariéro-
vého poradenstva, využívanie teórií kariérového vývinu a zhodnocovanie efektov kariérového 
poradenstva. Toto široké spektrum činností vyžaduje od kariérového poradcu istú mieru 
poznatkov a spôsobilostí, ktoré musí vedieť formulovať a kategorizovať.  

Dnes už existuje viacero vymedzení kompetencií kariérového poradcu. Na tomto mieste 
upriamime pozornosť na kompetencie kariérového poradcu, ako ich rozpracovala NCDA 
(National Career Development Association), a na medzinárodné kompetencie pre školských 
a profesijných poradcov, ktoré v r. 2003 prijala Medzinárodná asociácia školského a profe-
sijného poradenstva, IAEVG.  

Aby mohol niekto poskytovať kariérové poradenstvo profesionálne, musí podľa NCDA pre-
ukázať minimálne 11 kompetencií v rôznych oblastiach. Sú to tieto oblasti a k nim vzťahu-
júce sa kompetencie:  

1. teória kariérového vývinu (základné teoretické poznatky a vedomosti, ktoré sa pova-
žujú za nevyhnutné pre účasť na poskytovaní kariérového poradenstva), 

2. poradenstvo pre jednotlivca a skupinu (poradenské zručnosti považované za nevyhnutné 
pre poskytovanie poradenstva jednotlivcovi a skupine), 

3. hodnotiace nástroje pre jedinca a skupinu (zručnosti v používaní hodnotiacich a diagnos-
tických nástrojov kariérového poradenstva), 

4. informačné zdroje (informačné zdroje poskytujúce poznatky o kariérovom poradenstve), 

5. programy kariérového poradenstva a ich manažment a implementácia (zručnosti potrebné 
pre rozvoj, plánovanie, implementáciu komplexných programov profesionálneho roz-
voja a ich manažment v rôznych situáciách), 

6. koučovanie, konzultovanie a zvyšovanie výkonu (poznatky a schopnosti, ktoré umožňujú 
jednotlivcovi alebo organizácii efektívnejšie vplývať na kariérový vývin), 

7. diverzita populácie (vedomosti a zručnosti považované za nevyhnutné pre poskytovanie 
profesionálneho poradenstva pre rozmanité skupiny obyvateľov), 

8. supervízia (vedomosti a schopnosti považované za podstatné pre kritické hodnotenie 
výkonu poradcu a udržanie a skvalitnenie jeho odborných zručností),  

9. etika a právo (informačná báza a poznatky podstatné pre poskytovanie kariérového po-
radenstva v praxi v súlade s právom a etikou), 

10. vyhodnocovanie a výskum (poznatky a schopnosti podstatné pre porozumenie a vyko-
návanie hodnotenia a realizovania výskumu v kariérovom poradenstve), 

11. technológie (vedomosti a zručnosti považované za nevyhnutné pri využívaní technoló-
gií na pomoc jednotlivcom v plánovaní a rozvoji kariéry). 

(spracované podľa Career Counseling Competencies, 1997)  
 

Užitočný kompetenčný rámec pre poskytovanie kariérového poradenstva rozpracovala tak-
tiež aj CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training. CEDEFOP 
sa pokúsila vytvoriť rámec spôsobilostí pre poskytovateľov kariérového poradenstva a ponúk-
nuť všeobecne použiteľný opis, ktorý zahŕňa všetky aktivity potrebné na poskytovanie karié-
rového poradenstva. Tento rámec môže slúžiť ako pracovný nástroj pre podporu kariérového 
poradenstva a tvorcov politiky rozvoja kariérového poradenstva v národných kontextoch, 
ale aj ako nástroj zabezpečovania kvality a odborných štandardov. Dokument prijal definí-
ciu pojmu spôsobilosť, tak ako ho vymedzil Európsky kvalifikačný rámec (Europsky parla-
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ment, 2008, in Profesionalizácia kariérového poradenstva, 2010, s. 54 ): „Spôsobilosť je 
preukázaná schopnosť použiť vedomosti, zručnosti a osobné, sociálne a/alebo metodologic-
ké schopnosti v pracovných alebo študijných situáciách a v odbornom a osobnom rozvoji.“ 
V kontexte Európskeho kvalifikačného rámca je spôsobilosť opísaná vo vzťahu k zodpo-
vednosti a samostatnosti a zahŕňa: 

• kognitívnu spôsobilosť týkajúcu sa využitia teórie a chápania, ako i informálnych, nevyslo-
vených vedomostí získaných skúsenosťou;  

• funkčnú spôsobilosť (zručnosti alebo know-how) týkajúcu sa záležitostí, ktoré by mala 
byť osoba schopná vykonávať, keď pracuje v danej oblasti práce, vzdelávania alebo sociál-
nej aktivity, 

• osobnú spôsobilosť týkajúcu sa znalostí, ako sa správať v špecifických situáciách, 
• etickú spôsobilosť zahŕňajúcu určite osobné a odborné hodnoty. 

(Profesionalizácia kariérového poradenstva, 2010, s. 54) 
 

Na tomto mieste nie je možné predstaviť plné znenie jednotlivých kompetencií, a preto sa 
obmedzíme iba na základný rámec kompetencií, ako ho CEDEFOP predstavuje. Tento rámec 
uvádzame v tabuľke 11. 
 

Tabuľka 11  Rámec kompetencií kariérového poradenstva 
 

1 ZÁKLADNÉ SPÔSOBILOSTI 

1.1 Etická prax. 

1.2 Identifikovanie a reagovanie na rôzne potreby klienta. 

1.3 Prepojenie teórie a výskumu s praxou. 

1.4 
Rozvoj vlastných schopností a rozpoznanie akýchkoľvek 
obmedzení. 

1.5 Komunikačné a pomocné zručnosti. 

ZRUČNOSTI  
A HODNOTY 
POSKYTOVATEĽA 
KARIÉROVÉHO 
PORADENSTVA 

1.6 Informačné a počítačové technológie. 

2 
SPÔSOBILOSTI ZAMERANÉ NA KOMUNIKÁCIU  
S KLIENTOM 

2.1 Uskutočňovať aktivity kariérového rozvoja. 

2.2 Umožniť prístup k informáciám. 

2.3 Riadiť a umožniť hodnotenie. 

2.4 Rozvíjať a poskytovať programy kariérového vzdelávania. 

2.5 Uskutočňovať spätnú väzbu a poskytovať podporu. 

PRÁCA  
S KLIENTMI 

2.6 Uľahčiť prístup ku vzdelávaniu a práci. 

3 PODPORNÉ SPÔSOBILOSTI 

3.1 Riadiť služby poskytujúce informácie o možnostiach. 

3.2 Pôsobiť v rámci sietí a budovať partnerstvá. 

3.3 Riadiť vlastnú klientelu a udržiavať záznamy používateľov. 

3.4 Plánovať stratégie kariérového rastu. 

3.5 Zapojiť sa do spolupráce s účastníkmi. 

3.6 Zapojiť sa do výskumu a hodnotenia. 

SYSTÉMY A SIETE 

3.7 Rozvíjať vlastné zručnosti a vedomosti. 

Zdroj: Profesionalizácia kariérového poradenstva, 2010, s. 63 
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Dnes sa možno stretnúť i s ďalšími národnými konceptmi a rámcami kompetencií v kariéro-
vom poradenstve. Ako uvádza príručka Profesionalizácia kariérového poradenstva (2010), 
medzi ne patrí aj rámec spôsobilostí pre poskytovateľov kariérového poradenstva v Írsku, 
národné odborné kvalifikácie v Írsku, odborné štandardy pre kariérový rozvoj rakúskych 
poskytovateľov poradenstva.  

7.2. Multikultúrne kompetencie v kariérovom poradenstve 

Doteraz sme sa problematikou kompetencií nezaoberali z pohľadu rôznorodosti klientov 
a kompetencie, ktoré sme formulovali, predstavovali kompetenčnú bázu pre bežnú populá-
ciu klientov. Ďalej považujeme za potrebné uviesť aj kompetencie v kontexte rôznorodosti 
klientov, ich kultúr a diverzity populácie. Tieto kompetencie literatúra označuje ako multi-
kultúrne a poradenstvo ako multikultúrne poradenstvo.  

Vo vzťahu k rozmanitosti kultúr M. Morgansternová, L. Šulová a kol. (2007) nechápu pod 
slovom kompetencie iba súhrn poznatkov, zručností a schopností, ktoré sa dajú získať alebo 
naučiť. Pod týmto termínom rozumejú aj prehĺbenie určitých osobnostných čŕt, ktoré vedú 
k tomu, že sa človek v interkultúrnej situácii osvedčí (napr. sebereflexia, empatia, kultúrna 
citlivosť, zvedavosť, tolerovanie odlišností, sebadôvera a znížená miera úzkostlivosti). 

Multikultúrne poradenstvo je diferencované obsahom a klientelou. P. B. Pedersen (2008) 
multikultúrne poradenstvo delí na poradenstvo etno-kultúrne (counseling in ethnocultural 
contexts), zahrňujúce napr. domorodých Indiánov v USA, Američanov ázijského pôvodu, 
arabských a moslimských klientov alebo Afroameričanov. Ďalej je to poradenstvo so širším 
ponímaním pojmu kultúra (counseling broadly-defined cultural populations). Tu sa klienti 
diferencujú z pohľadu rodovosti, sexuálnej orientácie, marginalizovaných skupín či vyššieho 
veku. Zvláštnu kategóriu poradenstva predstavuje podľa P. B. Pedersen (2008) poradenstvo 
jedincom v prechodových obdobiach života, v naliehavých a traumatizujúcich situáciách 
(counseling in transitional, traumatic, or emergent situations). Takéto poradenstvo môže 
zahrňovať napr. aj zahraničných študentov, utečencov alebo migrantov, ktorí sa náhle ocitnú 
v špecifických životných situáciách. Nakoniec je to poradenstvo v kontexte niektorých bež-
ných, kultúrou ovplyvnených okolností (counseling in the context of some common culture-
mediated circumstances), kde váhu môže mať náboženstvo alebo rodina. Užšie vymedzujú 
pojem kultúry v poradenstve P. Arredondo a kol. (1996). Rozlišujú kategórie kultúry, do 
ktorej zaraďujú napr. Afroameričanov, Hispáncov, a diverzity zahrňujúce jedincov líšiacich 
sa vekom, pohlavím, sexuálnou orientáciou, mierou schopností alebo postihnutím.  

V súčasnosti sa za jeden z najvýznamnejších teoretických modelov v oblasti teórie multikul-
túrneho poradenstva považuje model autorky D. W. Sue, ktorá ho so svojimi spolupracov-
níkmi rozpracovala v roku 1982 a priebežne ho reviduje (bližšie pozri D. W. Sue, 2008). Jej 
prvý model sa zakladal na troch komponentoch: postoje – poznatky – schopnosti. Tieto kom-
ponenty sa stali základom pre neskorší vývoj trojkomponentového modelu multikultúrneho 
poradenstva: povedomia – vedomosti – zručnosti. Model zahrňuje: 

a) poradcove povedomie o vlastných predpokladoch, hodnotách a zaujatosti (označované 
spoločne ako vedomie),  

b) chápanie sveta z pohľadu rasovej/etnickej menšiny, z ktorej klient pochádza (vedomosti), 

c) vytvorenie vhodných intervenčných stratégií a techník (zručnosti).  
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Tento model kompetencií multikultúrneho poradenstva neskôr rozvinuli P. Arredondo a kol. 
(1996). Ponúkajú ucelenú a veľmi detailne rozpracovanú sieť kompetencií pre interkultúrne 
poradenstvo. Multikultúrne kompetencie taktiež zahrňujú tieto oblasti:  

• vedomie vlastnej kultúry poradcu, 
• poradcovo vedomie klientovho pohľadu na svet, 
• kultúrne vhodné intervenčné stratégie. 
 

V každej z oblastí sú detailne formulované jednotlivé kompetencie, ktoré sa grupujú podľa 
toho, či sa vzťahujú k postojom, poznatkom alebo schopnostiam (viac pozri P. Arredondo 
a kol., 1996). 

Užitočný rámec na zvyšovanie interkultúrnych kompetencií, ktorý je vhodný aj pre oblasť 
kariérového poradenstva, opisuje P. B. Pedersen (2008). Je založený na programe štyroch 
krokov. Prvý krok predstavuje zhodnotenie úrovne kultúrneho povedomia, poznatkov a schop-
ností. Druhý krok v rozvoji multikultúrnych kompetencií, vychádzajúci z analýzy potrieb,  
je identifikácia špecifických cieľov tréningu v oblasti povedomia, poznatkov a schopností. 
Tretím krokom sú vlastné tréningové aktivity zahrňujúce rozvíjanie jednotlivých oblastí ako 
hranie rolí, zámena rolí, výjazd do terénu, pozorovanie, zážitkové techniky, publikácie, samo-
štúdium, panelové diskusie, modelovanie, demonštrovanie a supervízia. Posledným krokom 
tréningovej sekvencie je posúdenie, či osoby splnili stanovené ciele týkajúce sa zvyšovania 
povedomia, znalostí a zručností. Toto môže obsahovať hodnotenie cieľov v krátkodobom 
horizonte, ako aj hodnotenie napĺňania cieľov v dlhodobom horizonte. Metódy hodnotenia 
sa pohybujú od neformálnych diskusií, cez sebahodnotenie alebo hodnotenie vedúcim tré-
ningu. 

Téma multikultúrnych aspektov poradenstva a rozvíjanie kompetencií v multikultúrnom po-
radenstve je v literatúre bohato zastúpená. Pomenej sú riešené otázky kompetencií vo vzťahu 
k poskytovaniu služieb kariérového poradenstva. O vymedzenie multikultúrnych kompeten-
cií sa pokúsila NCDA v roku 1997. Podľa tohto kompetenčného vymedzenia by mal karié-
rový poradca v podmienkach diverzity vedieť demonštrovať tieto schopnosti:  

1. identifikovať vývinové modely (kariérového vývinu) a multikultúrne kompetencie, 
2. identifikovať vývinové potreby vo vzťahu k rôznorodým populáciám, zahrňujúc aj rozdie-

ly v pohlaví, sexuálnej orientácii, etnických skupinách, rase, telesnej a mentálnej kapacite, 
3. definovať programy kariérového vývinu a prispôsobiť ich jedinečnosti potrieb rôznoro-

dých populácií, 
4. nájsť vhodné metódy a zdroje pre komunikáciu s jedincami s limitovanými jazykovými 

schopnosťami,  
5. identifikovať alternatívne prístupy v plánovaní kariéry jednotlivcov rôznych skupín, 
6. identifikovať a vytvárať prepojenia na komunitné zdroje pomáhajúce klientom so špeci-

fickými potrebami, 
7. pomáhať profesionálom a členom komunity porozumieť jedinečným potrebám a charak-

teristikám rôznorodých populácií so zreteľom na kariérovú orientáciu, očakávania v za-
mestnaní, sociálno-ekonomické podmienky a pod., 

8. podporovať kariérový vývin a zamestnanosť členov rôznorodých populácií, 
9. vytvárať a rozširovať programy kariérového vývinu a materiálov podporujúcich kariéro-

vý vývin v podmienkach ťažkej dostupnosti členov populácie (hard-to-reach populations). 
 
V roku 2009, NCDA nanovo formulovala multikultúrne kompetencie pre kariérového poradcu 
v jednotlivých oblastiach takto: 
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Teória kariérového vývinu: 

• rozumie silným stránkam a obmedzeniam kariérových teórií a využíva teórie, ktoré sú 
vhodné pre populácie, s ktorými pracuje. 

 

Poradenské zručnosti s jednotlivcom a skupinou: 

• je si vedomý vlastných kultúrnych presvedčení a predpokladov, a zahrňuje toto vedomie 
do rozhodovania v interakcii s klientmi a študentmi a ďalšími profesionálmi, 

• kontinuitne rozvíja svoje individuálne a skupinové poradenské zručnosti, aby sa zvýšila 
jeho schopnosť reagovať zodpovedajúcim spôsobom na jedinca z rôznych populácií, 

• pri práci so skupinami si je vedomý potreby zabezpečiť primeraný rešpekt a zachovávať 
dôvernosť. 

 

Hodnotenie jednotlivca a skupiny: 

• rozumie psychometrickým vlastnostiam hodnotiacich nástrojov, ktoré používa, aby ich 
mohol vhodne vyberať, nimi hodnotiť a interpretovať ich a použiť výsledky s príslušnými 
obmedzujúcimi podmienkami. 

 
Informácie, zdroje a technológie: 

• pravidelne zužitkováva informácie, zdroje a používa technológie s cieľom, že tieto nástroje 
budú citlivé k potrebám rozličných skupín populácie, 

• poskytuje zdrojové informácie v rôznych formátoch, aby zabezpečil, že klienti a študenti 
sú schopní ťažiť z potrebných informácií, 

• zabezpečuje cielenú a citlivú podporu klientov a študentov v používaní informácií, zdrojov 
a technológií. 

 
Podpora programov, manažment a implementácie : 

• obsahuje vhodné usmernenia, výskum, a skúsenosti vo vývoji, implementácii a manažo-
vaní programov a služieb pre rôzne skupiny populácie, 

• využíva hodnotenie programu tak, aby získal spätnú väzbu od zúčastnených strán pre ne-
ustále zlepšovanie programov a služieb, s osobitným dôrazom na spätnú väzbu, pokiaľ ide  
o špecifické potreby populácie, pre ktorú poskytuje službu, 

• uplatňuje svoje znalosti o rôznych multikultúrnych aspektoch v styku s ďalšími odborník-
mi a tými, ktorých pripravuje na poradenstvo tak, aby títo zabezpečili vytvorenie kultúrne 
citlivého prostredia pre všetkých klientov. 

 

Koučing, konzultácie a zvyšovanie výkonnosti: 

• angažuje sa v koučovaní, konzultáciách a aktivitách zvyšujúcich výkonnosť vhodným 
tréningom a zahrňujúcim poznatky o multikultúrnych postojoch, názoroch, schopnostiach 
a hodnotách, 

• získava povedomie a porozumenie, ako čo najlepšie zladiť rôznych klientov/študentov  
s dostatočne kultúrne senzitívnymi zamestnávateľmi. 

 

Supervízia: 

• získava poznatky a zapája sa do supervízie „založenej na dôkazoch“, sleduje pravidelné  
a priebežné vzdelávacie a školiace aktivity tak v poradenstve, ako aj v supervízii. Je si 
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vedomý svojich obmedzení, kultúrnych predsudkov a osobných hodnôt a hľadá odbornú 
konzultačnú pomoc podľa potreby, 

• zahŕňa multikultúrne kontexty a kontexty diverzity do svojho výcviku a supervíznych prak-
tík, tých, ktorým poskytuje supervíziu, robí vedomými etických noriem a zodpovednosti 
profesie a cvičí ich rozvíjať multikultúrne vedomosti a schopnosti. 

 
Etické a právne otázky: 

• priebežne aktualizuje svoje znalosti v otázkach multikultúrnosti a rozmanitosti a vyhľa-
dáva a aplikuje nové poznatky tak, ako je požadované, 

• využíva svoje poznatky a skúsenosti o multikultúrnych etických a právnych otázkach na 
zlepšenie fungovania jeho organizácie a obrazu profesie, 

• efektívne využíva supervíziu a odborné konzultácie, keď sa stretne s etickou a právnou 
záležitosťou týkajúcou sa diverzity, s uistením, že poskytuje vysokokvalitné služby pre 
každého klienta/študenta. 

 
Výskum/hodnotenie: 

•  navrhuje a realizuje kultúrne vhodné výskumné štúdie s osobitným zreteľom na dizajn 
výskumu, výber nástrojov, a s ďalšími populačne špecificky súvisiacimi otázkami. 
(Zdroj: Minimum competencies for multicultural career counseling and development, 2009) 

 
Cieľom takto formulovaných kompetencií je uistenie sa, že všetci tí, ktorí vykonávajú karié-
rové poradenstvo, pripravujú na kariérové poradenstvo alebo ho rozvíjajú, sú si vedomí 
očakávaní, ktoré od nich takto formulované kompetencie majú, a aby umožnili kariérový 
vývin a kariérovú realizáciu u jedincov s akýmkoľvek pozadím. Nakoniec možno súhlasiť 
aj s L. Zalčíkovou (2011), že pri široko koncipovanej definícii je nám jasné, že multikultu-
ralizmus je spätý s každým klientom, ktorý do poradne prichádza, aj keď z rozličných dôvo-
dov. Aj L. C. Rush (2010) uvádza, že poradenstvo nemôže byť dnes poskytované v kultúr-
nom vákuu a dokonca éru monokultúrneho poradenstva považuje za historickú. 
 
Problematiku multikultúrneho poradenstva nemožno uzatvoriť bez toho, aby sme neuviedli 
i niektoré kritické poznámky k ponímaniu jeho významu, uplatňovaniu, ako i k spôsobu 
rozvíjania multikultúrnych kompetencií. C. H. Patterson (1996) tvrdí, že nadmerné zame-
riavanie sa na kultúrnu diverzitu a kultúrne špecifické poradenstvo vedie k zameriavaniu sa 
na špecifické techniky alebo schopnosti, pomocou ktorých sa poradca stáva chameleónom 
meniacim štýly, techniky a metódy tak, aby sa prelínal s očakávanými charakteristikami 
rôznych skupín a kultúr, a k zdôrazňovaniu rozdielov medzi kultúrami so vzájomne kontras-
tujúcimi pohľadmi na svet. Ako uvádza P. B. Pedersen (2008), príprava na multikultúrne 
poradenstvo môže zlyhať z troch príčin: niektoré programy preceňujú kultúrne povedomie 
až tak, že vytvárajú u účastníkov pocity vlastnej nedostatočnosti poradcu, frustrácie z toho, 
že nevedia, čo s novým vedomím robiť. Mnohé programy preceňujú dôležitosť faktografic-
kých poznatkov a informácií, ktoré sú sprostredkovávané formou prednášok, publikácií, bez 
vytvárania vedomia a získania potrebných schopností. Niektoré programy preceňujú schop-
nosti, bez rešpektovania vedomia a poznatkov. Vyžaduje sa rovnováha všetkých komponen-
tov, vedomia, poznatkov a schopností. E. M. Vera a S. L. Speight (2003) kritizujú model 
multikultúrneho poradenstva pre nedostatočné vymedzenie efektívnosti takéhoto poraden-
stva. Uvádzajú, že v tomto modeli sa môžu uprednostňovať potreby klienta pred poraden-
skými potrebami. S. G. Weinrach a K. R. Thomas (2004) sa domnievajú, že multikultúrne 
kompetencie iba zvyšujú vnímanie osôb ako odlišných a nakoniec, diskriminácia sa vysky-
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tuje nezávisle od rámca poradenstva. C. E. Vontress a M. L. Jackson (2004) tvrdia, že je 
trvalo neudržateľné, že jedinci v poradenstve sú zatrieďovaní podľa šablóny. Poradcovia 
mali byť zameraní na klientov a reagovať na fyzické, psychologické, sociálne a duchovné 
prostredia, ktoré ovplyvňujú ich existencie, na jedinečnosť každého klienta. Namiesto presa-
dzovania modelu poradenstva, ktorý sa riadi stereotypmi rôznych kultúr, odporúčajú autori 
zdôrazniť individuálnu jedinečnosť klientov, bez ohľadu na ich kultúrne zázemie. Poradca 
by nemal meniť poradenské stretnutia na stretnutia, v ktorých imponuje agende aktivistov 
svojho klienta. Poradenstvo by malo byť vždy zamerané na klienta, nie na skupinu, s ktorou 
sa klient môže alebo nemusí identifikovať. Výnimkou je, keď klient od poradcu očakáva, že 
spoločne prehodnotia jeho príslušnosť alebo pričlenenie ku skupine, a on tak lepšie porozu-
mie riešenému problému. 

Multikultúrne aspekty kariérového poradenstva si uvedomujú aj tvorcovia príručky Rozvoj 
kariérnych služieb (nedatované) a upozorňujú na tieto problémy: 

• Narastajúca dôležitosť multikultúrneho poradenstva vedie k narastajúcim oblastiam pôsob-
nosti. Ak teda každá kultúrna komunita bude vyžadovať špeciálne metodológie, povedie 
to k sebazničujúcemu zániku teórie a praxe kariérneho poradenstva. 

• Ak budeme aplikovať rovnakú stratégiu na reprezentantov tej istej kultúrnej skupiny, je 
pre konzultanta vážne nebezpečené, že zlyhá pri zisťovaní špecifickej nálady, rozpolože-
nia, správania a osobných kvalít každého klienta. To by viedlo k budovaniu stereotypov, 
ktoré bránia efektívnemu a profesionálnemu kariérovému poradenstvu. 

• Multikultúrne poradenstvo, zdôrazňujúc kultúrne rozdielnosti, by mohlo viesť k rozvíja-
niu rôznych foriem rasizmu (pocit nadradenosti alebo podradenosti). 

• Je známa skutočnosť, že klienti z etnických minorít sú viac náchylní ukončiť kontakt s kon-
zultantom už po prvom sedení. Preto úlohou konzultanta by malo byť rozvíjanie takých 
efektívnych stratégií na prekonanie problému, ktoré by klienta udržali v procese poraden-
stva. 

 
V publikácii Rozvoj kariérnych služieb (nedatované) sa ďalej považuje za nevyhnutné, aby 
sa pri poradenstve na základe konzervatívneho pohľadu a stereotypov zvažovali aj negatív-
ne aspekty, a považuje sa za dôležité identifikovať hlavné problémy existujúce v praxi. Medzi 
ne patria: nedostatok pojmových/teoretických a fundamentálnych aspektov v procese pora-
denstva, neschopnosť nájsť existujúce personálne rozdiely v rámci istej kultúrnej cieľovej 
skupiny, neexistujúci adekvátny opis sociálno-ekonomických charakteristík postavenia klienta. 
 

Doterajšie vymedzenia multikultúrnych kompetencií a kompetencií pre prácu so špecifický-
mi populáciami sme vzťahovali na jednotlivca, ktorý poradenstvo poskytuje. Tieto sa vzťahu-
jú aj na organizácie poskytujúce poradenské služby, ale aj na organizácie, ktoré sa stávajú 
zamestnávateľmi ľudí s odlišným kultúrnym pôvodom. Stáva sa, že organizácie často multi-
kultúrne kompetencie proklamujú, v skutočnosti môžu byť voči diverzite pracovníkov nepria-
teľské. Podľa národných štandardov štátu Maryland (National Standards for Culturally and 
Linguistically Appropriate Services in Health Care, 2001) skutočné interkultúrne kompetencie 
vyžadujú záväzok, pozornosť a prostriedky od vrcholového vedenia organizácie. V multi-
kultúrnom rámci kompetencie teda predstavujú kapacity pre efektívne fungovanie nielen 
jedinca, ale aj organizácie.  
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7.3. Kompetencie a kariérové poradenstvo pre nepočujúcich 

Osoby, ktoré poskytujú kariérové poradenstvo nepočujúcim, sa k poskytovaniu služieb môžu 
prepracovať z titulu rôznych profesií, pracovných pozícií a rolí (kariérový poradca, psycho-
lóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, pracovník pomáhajúcich profesií, dobrovoľník). 
Na prvý pohľad sa zdá, že táto heterogénnosť poskytovateľov služieb môže pôsobiť skôr 
negatívne v uplatňovaní kariérového poradenstva v prostredí nepočujúcich. Naopak, ako 
sme uviedli na inom mieste (M. Groma, 2010a), rôznorodosť profesií, funkcií, zosúladenie 
rolí týchto osôb, pri predpoklade zachovania kompetencií a ich neprekračovania, umožňuje 
plastickejšie a citlivejšie sprevádzať nepočujúceho jednotlivými etapami kariérového vývinu 
a v rozmanitých prostrediach. Medzi hlavných aktérov poradenstva v našich podmienkach 
patria výchovní poradcovia, kariéroví poradcovia, učitelia, počujúci – n/Nepočujúci, vyško-
lení profesionáli z občianskych združení, profesionálni mentori. Nepriami aktéri kariérového 
poradenstva, medzi ktorých možno zaradiť tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich, ďal-
ších učiteľov, známych, rodičov, dobrovoľných mentorov, pracovníkov občianskych združení, 
pracovníkov poskytujúci sociálne služby a pod., obklopujú nepočujúceho klienta v období 
jeho kariérového vývinu, resp. aj počas priameho poskytovania služieb kariérového poraden-
stva. Môžu významne dotvárať i meniť podmienky na poskytovanie služieb kariérového 
poradenstva, a tak kariérový vývin nepočujúcich facilitovať.  

Domnievame sa, že kompetencie v oblasti kariérového poradenstva vzhľadom na súčasnú 
absenciu profesie kariérového poradcu majú byť vymedzované aj od prevládajúcej činnosti, 
ktorú kariérové poradenstvo zahrňuje, a prostredia, resp. priestoru, v ktorom sa kariérové 
poradenstvo realizuje (základná škola, stredná škola, vysoká škola, psychologická poraden-
ská inštitúcia, zamestnávateľ, občianske združenie, komunita a pod.). Tieto kompetencie by 
mali zahrňovať i kultúrne aspekty a nemali by obchádzať identitu nepočujúceho. Pre tých, 
ktorým nie sú tieto aspekty osobnosti nepočujúcich známe, a chcú, resp. poskytujú poraden-
ské služby nepočujúcim, možno odporučiť rozvíjanie špecifických kompetencií podľa niekto-
rého z uvedených modelov rozvoja multikultúrnych kompetencií. Nepočujúci nepredstavujú 
komunitu, ktorá by bola pre spoločnosť problémová, je skôr marginalizovaná a nevnímaná 
spoločnosťou ako komunita. Nízke kompetencie, nedostatočné poznanie kľúčových problé-
mov nepočujúcich (jazykových, kultúrnych, kognitívnych, ale aj edukačných a sociálnych) 
vedie nielen laikov, ale aj odborníkov k neuvedomovaniu si potrieb nepočujúcich, ale môže 
viesť k vzájomnému nepochopeniu počujúcich a nepočujúcich v kontakte ich kultúr.  

7.4. Niektoré aspekty etiky a výskumu v prostredí nepočujúcich  
– implikácie pre kariérové poradenstvo 

Kariérové poradenstvo pre nepočujúcich, ako sme uviedli už skôr, má mnoho špecifík, ktoré 
by mali byť aj poskytovateľmi služieb kariérového poradenstva alebo výskumníkmi uvedo-
mované. Na tomto mieste sa preto stručne zmienime o niektorých všeobecnejších, ale aj špe-
cifických etických problémoch, ktoré vyplývajú so zdravotných ale aj z kultúrnych špecifík 
nepočujúcich osôb. 

Každá profesionalizovaná ľudská činnosť sa nezaobíde bez formulovania etických zásad 
a princípov, psychologickú, resp. poradenskú činnosť nevynímajúc. Kariérové poradenstvo, 
ako sme uviedli v kapitole 6.1., je priestorom, v ktorom sa realizujú činnosti príznačné pre 
viacero profesií (psychológia, sociálna práca, špeciálna pedagogika, andragogika a iné). 
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V oblasti etiky sa poskytovanie služieb kariérového poradenstva riadi všeobecne uznávaný-
mi Etickými štandardami Národnej asociácie kariérového vývinu (NCDA – National Career 
Development Association). Tento etický kódex objasňuje povahu etickej zodpovednosti sú-
časných a budúcich kariérových poradcov a pozostáva z viacerých sekcií: Všeobecné zásady, 
Poradenský vzťah, Meranie a hodnotenie Výskum a publikácie, Konzultovanie a Súkromná 
prax. Tieto sekcie dopĺňajú Postupy pri vybavovaní etických sťažností. Úplné znenie etic-
kých zásad uvádzajú vo svojej publikácii N. E. Amundson a kol. (2011, s. 143–151). 

Keďže na kariérové poradenstvo nazeráme aj cez prizmu psychologickej profesie, považu-
jeme za podstatné o etike a etických aspektoch kariérového poradenstva referovať aj ako 
o probléme psychológie. U nás sa na etiku, skúmanie otázok etiky, etických zásad a noriem 
v práci psychológov zameralo viacero autorov. D. Kopčanová (2002) referuje o skúsenos-
tiach s vytvorením súboru etických štandardov a etických kódexov v zahraničí, pričom teo-
retické poznatky dopĺňa niektorými konkrétnymi príkladmi zo súčasnej i nedávno minulej 
psychologickej poradenskej praxe. Poukazuje na nevyhnutnosť vypracovať samostatný etický 
kódex, zohľadňujúci špecifiká práce s klientom v pedagogicko-psychologickej, resp. špe-
ciálnopedagogickej poradni, ktorý by chránil klienta i poradcu. V našich podmienkach je 
pre psychologickú obec záväzný Etický kódex psychologickej činnosti Slovenskej komory 
psychológov. Jeho hlavné štrukturálne prvky sú: kompetencie, vzťah dôvery a informovaný 
súhlas, ochrana záujmov klienta, osobné správanie a kolegiálnosť, zachovanie nezávislosti, 
nestrannosti a mlčanlivosti. Tieto všeobecné a základné etické zásady a princípy pre prácu 
psychológa nereflektujú a ani nemajú reflektovať etické špecifiká psychologickej činnosti  
v rozmanitých podmienkach, príp. v práci s rôznymi skupinami (napr. zdravotne postihnutí, 
etnické minority, starší ľudia, deti a pod.). Je úlohou psychológa transformovať tieto základné 
etické princípy do každodennej praxe. Je evidentné, že všeobecné etické zásady a princípy 
nemusia byť vždy dostatočné, naopak v prostredí s vysokou diverzitou (minority, rodovosť, 
sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie) môžu byť i problematické. Preto treba formulo-
vať, dodržiavať, šíriť postupy psychologickej činnosti, ktoré umožnia dodržať ducha etic-
kého kódexu vo vzťahu k špecifikám tej-ktorej skupiny, resp. časti populácie (Andreánska 
a kol., 2009). 

Podrobnejšie sa etickým otázkam psychológie vo vzťahu k postihnutiu venuje Americká 
psychologická asociácia (ďalej aj APA). Ako upozorňuje S. Behnke (2009), Americká psy-
chologická asociácia sa v dokumente Etické princípy psychológov a kódex správania (The 
Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct) zameriava na etické aspekty psy-
chologickej činnosti s ľuďmi s postihnutím dvoma spôsobmi: 

1. Kódex nabáda psychológov „poznať a rešpektovať“ rozdiely založené na zdravotnom 
postihnutí a získať mandát na príslušné kompetencie tam, kde je porozumenie zdravotne 
postihnutým potrebné na efektívne vykonávanie služieb. Psychológovia musia rešpekto-
vať dôstojnosť a hodnotu všetkých ľudí a právo jednotlivcov na súkromie, na dôvernosť 
a sebaurčenie. Uvedomujú si kultúrne, individuálne rozdiely a úlohy, vrátane tých, ktoré 
sa zakladajú na veku, pohlaví, príslušnosti k pohlaviu, na rase, etnickom pôvode, kultúre, 
národnosti, náboženstve, sexuálnej orientácii, zdravotnom postihnutí, jazyku a sociálno-
ekonomickom statuse. Zvažujú a rešpektujú tieto faktory pri práci s členmi týchto skupín. 
Ak vedecké alebo odborné znalosti v odbore psychológie nie sú pre pochopenie faktorov 
spojených s vekom, pohlavím a rodovou identitou, rasou, etnickým pôvodom, kultúrou, 
národnosťou, náboženstvom, sexuálnou orientáciou, zdravotným postihnutím, jazykom, 
alebo socio-ekonomickým postavením dostatočné, je nevyhnutné pre efektívne vykoná-
vanie služieb alebo realizáciu výskumu získať vzdelanie, skúsenosti, absolvovať konzul-
tácie alebo dohľad, aby sa zabezpečili schopnosti poskytovať služby a realizovať prísluš-
né odporúčania.  
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2. Okrem týchto pozitívnych akcií, ku ktorým etický kódex povzbudzuje, etický kódex APA 
zakazuje diskrimináciu a obťažovanie založené na zdravotnom postihnutí.  

V. Andreánska a kol. (2009) upozorňujú na prehrešky psychológov, ktorým vplyvy postih-
nutia a špecifiká utvárania a organizácie psychiky ľudí s jednotlivými postihnutiami nie sú 
známe. V diagnostike a používaní diagnostických nástrojov u ľudí s postihnutím „je otázne, 
ktorá oblasť schopností najviac vypovedá o výsledku – nemusí to byť práve tá, ktorá je pred-
metom diagnostikovania. Podobne aj prelingválne nepočujúci sú konfrontovaní s typmi úloh, 
s ktorými nemajú osobnú skúsenosť a riešenie vyžaduje účasť funkcií, ktoré spravidla ani 
nie sú plnohodnotne rozvinuté. Ukazuje sa, že mieru gramotnosti, poznatkový a informačný 
fond, ktorým človek s postihnutím disponuje, treba zahrnúť ako významnú vstupujúcu pre-
mennú. Realizovanie výskumov s ľuďmi s postihnutím často vyžaduje detailnejšiu prípravu 
podmienok na jeho realizáciu. Mnohokrát si výskumníci uvedomujú nutnosť zabezpečenia 
špeciálnych podmienok spolupráce s ľuďmi s postihnutím. A tak výskumníkov môže uspo-
kojiť prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, „otrocký“ preklad inštrukcie do posunkovej 
reči, nahradenie orálnej komunikácie písomnou inštrukciou. Nedostatočné porozumenie 
očakávaní, noriem a vzorcov správania v podmienkach výskumu následne vedie k neporo-
zumeniu, strate ochoty spolupracovať, resp. vedie k stratégií „vyjsť v ústrety požiadavkám 
okolia“ a v konečnom dôsledku k poskytnutiu výpovedí (odpovedí), ktoré majú nízku, resp. 
žiadnu výpovednú hodnotu“ (V. Andreánska a kol., 2009, s. 5). 

S. Foster (1993 – 1994) si kladie základnú otázku, a to, či počujúci výskumník môže usku-
točňovať výskum o skúsenosti a perspektívach nepočujúcej osoby. Podľa autorky je jednou 
z príčin pre postavenie tejto otázky to, že mnoho výskumov vymedzuje nepočujúcich ako 
ľudí vykazujúcich patológiu, vyžadujúcich nápravu. Druhou príčinou pre postavenie tejto 
otázky je skutočnosť, že výskumná agenda, finančné zdroje a profesionálne zázemie v tejto 
oblasti výskumu sú historicky kontrolované počujúcimi ľuďmi. Autorka navrhuje stratégie, 
ktoré treba uplatniť vo výskumoch s nepočujúcimi ľuďmi s cieľom eliminovať vo výsku-
moch nepočujúcich „nežiaduce“ vplyvy statusu počujúceho výskumníka:  

• Voľba metodológie: používať prevažne kvalitatívne výskumné metódy, považovať ich za 
jednoznačne výhodnejšie. Postoje, názory, vnímanie problému očami nepočujúcich, ich 
emócie sú významné, interview hrá preto vo výskume významnú úlohu. Ďalšia metodolo-
gická stratégia zahrňuje opis a skúmanie vplyvu vlastného pohľadu výskumníka na prob-
lém (vrátane pohľadu odbornej literatúry).  

• Pomocné skupiny: zahrňujú ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa na výskume, poskytujú 
poradenstvo a spätnú väzbu počas všetkých fáz výskumu. 

• Posúdenie nepočujúcimi: nepočujúci majú úlohu komentovať a posúdiť výskum ako celok, 
znenie výslednej správy. Výskumník zahrňuje posúdenia výskumu a ich výsledkov nepo-
čujúcimi do vlastnej výskumnej správy – sú jej súčasťou.  

• Kontakt s nepočujúcimi: prostredníctvom osobnej skúsenosti, poznanie kultúrnych vzorcov 
komunikácie a pod.  

• Komunikácia: od výskumníka sa vyžaduje základné poznanie posunkového jazyka. Účasť 
tlmočníka posunkovej reči vo výskumoch je nevyhnutná pri komunikácii počas interview 
s nepočujúcimi osobami. Je dôležité si uvedomiť, že dôvod účasti tlmočníka nie je ten, že 
nepočujúci probant, resp. informátor (informant) nie je schopný používať hovorenú reč, 
ale preto, že výskumník neovláda (dostatočne) posunkový jazyk. Ak tu teda nejaký deficit 
existuje, pochádza z výskumníka, nie z nepočujúceho probanta, resp. informátora.  
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Vo výskumoch realizovaných v prostredí nepočujúcich je náročné vybudovať vzájomný 
vzťah dôvery. Skúsenosti poukazujú na potrebu dlhodobejšej prítomnosti počujúcej osoby 
v tomto prostredí. Primárna nedôverčivosť, resp. opatrnícky postoj nepočujúcich osôb k po-
čujúcej osobe (výskumníkovi) preklenie spravidla až rešpektovanie hodnôt nepočujúcich 
počujúcou osobou (napr. neodmietanie posunkového jazyka), aspoň čiastočné ovládanie 
posunkového jazyka, osvojenie si kultúrnych vzorcov správania nepočujúcich, dlhodobejší 
pobyt v prostredí komunity nepočujúcich a zdieľanie spoločnej skúsenosti. Napriek „prijatiu“ 
(resp. tolerovaniu) počujúcej osoby komunitou Nepočujúcich je prítomnosť tretej osoby 
(tlmočníka) v kontakte s nepočujúcou osobou vždy žiaduca. Treba si uvedomiť, že tretia 
osoba mení štruktúru vzťahov, nielen vo výskumných podmienkach, ale aj v poradenstve, 
resp. psychoterapii nepočujúcich. Výnimku môžu tvoriť osoby – poradcovia, psychoterape-
uti, ktoré dlhodobo zdieľajú s nepočujúcimi ich hodnoty, dokonca, i keď veľmi ojedinele, 
sú nepočujúcimi vnímaní ako súčasť komunity Nepočujúcich, alebo sú aspoň považovaní 
za prospešných pre rozvoj komunity Nepočujúcich. 

Budovanie vzťahov dôvery v podmienkach výskumu s nepočujúcimi ľuďmi má aj svoje úska-
lia, na druhej strane môže vzájomne obohacovať. Poznávať spôsob myslenia Nepočujúcich, 
ich jazyk, s rešpektom preniknúť do vnútorného sveta hodnôt nepočujúcich je obohacujú-
cou skúsenosťou pre výskumníka, dokonca môže byť zážitkom. Záujem odborníkov o komu-
nitu Nepočujúcich a jej členov je spravidla Nepočujúcimi prijímaný pozitívne. Často dochá-
dza zo strany Nepočujúcich k vysokému oceneniu počujúcich odborníkov a k prejavom úcty, 
ak úlohy, ktoré výskumník rieši, súvisia s prekonávaním bariér medzi počujúcimi a nepoču-
júcimi alebo uľahčujú životné podmienky Nepočujúcim. Múdrosť počujúcich je taktiež vy-
soko oceňovaná. Na inú kvalitu vzťahu výskumníka a členov skúmanej komunity nazerá  
Z. Kusá (2005). Tento vzťah môže byť vnímaný ako perspektívne dlhodobejší, saturujúci 
potreby samotného respondenta. To vytvára záväzok, aby sme sa v ich živote – a za ich život 
– horlivejšie angažovali. Autorka si stavia aj ďalšiu zaujímavú otázku, nakoľko je čestné, 
z pozície výskumníka premeniť týchto, po istý čas veľmi blízkych ľudí na „materiál“, ktorý 
ďalej neúčastne analyzujeme (Z. Kusá, 2005). 
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8. PERSPEKTÍVY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA  
PRE NEPOČUJÚCICH 

8.1. Podmienky rozvoja kariérového poradenstva pre nepočujúcich 

Rozvíjať teóriu a prax kariérového poradenstva pre nepočujúcich je náročnou úlohou. Zvlášť 
v situácii, keď sa kariérové poradenstvo u nás ešte stále etabluje a nestalo sa rutinnou pora-
denskou činnosťou. Podľa Š. Grajcára (2007) situáciu v poskytovaní kariérového poraden-
stva ešte stále charakterizuje absencia koncepcie rozvoja služieb kariérového poradenstva, 
definovania cieľového stavu a ciest, ktoré k nemu vedú, absencia vedecko-výskumnej základ-
ne, vzdelávanie kariérových poradcov, nízky záujem decíznej sféry o kariérové poradenstvo 
a nedostatok informácií a prístupnosti IKT. Napriek tomuto tvrdeniu sa domnievame, že 
súčasný stav rozvoja a uplatňovania karérového poradenstva u nás je poznačený značným 
úsilím udomácniť štandardné poskytovanie služieb kariérového poradenstva tak, ako to po-
známe z krajín s rozvinutejšou tradíciou v kariérovom poradenstve. To vytvára dobré pod-
mienky na jeho rozvíjanie nielen v prostredí bežnej populácie, ale aj v špecifickom prostre-
dí rozmanitých kultúr alebo zdravotných postihnutí.  

K všeobecnému rozvoju kariérového poradenstva u nás prispievajú najmä aktivity Sloven-
skej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu – SAIAC. Odbornej verejnosti 
a prostrediu, ktoré chce poskytovať kariérové poradenstvo aj špecifickým skupinám popu-
lácie sú tak sprístupnené kľúčové literárne zdroje pre rozvoj kariérového poradenstva, napr. 
Kariérové poradenstvo. Príručka pre tvorcov koncepcií (2005) alebo preklad publikácie au-
torov N. E. Amundson, J. Harris-Bowlsbey a S. G. Niles (2011) s názvom Základné zložky 
kariérového poradenstva. Postupy a techniky. Príručka pre tvorcov koncepcií, okrem všeo-
becného zamerania, obracia pozornosť aj na špecifické skupiny a poskytuje koncepčné mož-
nosti a príklady efektívnych postupov v poskytovaní kariérového poradenstva aj znevýhod-
neným skupinám so špecifickými potrebami (ktoré bližšie už nekonkretizuje, no možno 
predpokladať, že ide aj o ľudí so zdravotným postihnutím), starším ľuďom, nezamestnaným 
dospelým a mladým ľuďom ohrozeným školskou neúspešnosťou. Východiskom je tu všeo-
becne akceptovaná koncepcia sociálnej inklúzie. 

Významným medzníkom v sprístupnení informácií o kariérovom poradenstve bolo vydanie 
prvej vysokoškolskej učebnice kariérového poradenstva slovenským autorom Š. Vendelom 
(2008) – Kariérní poradenství. Medzi informačné piliere kariérového poradenstva zaraďuje-
me okrem všeobecného teoretického základu aj informácie zo súčasnej praxe kariérového 
poradenstva (v literatúre reflektovanej najmä ako psychologická činnosť, pozri napr. Harga-
šová a kol. 2007; M. Zvaríková, 2007; Š. Grajcár, 2005 a ďalšie).  

Odpoveďou na otázku, prečo je dôležité opierať sa o teóriu a prax kariérového poradenstva, 
ak chceme poskytovať kariérové poradenstvo v nie bežných podmienkach (kultúrne odliš-
nosti, zdravotné postihnutie), je vyjadrenie osobnej skúsenosti N. E. Amundsona a kol. (2011, 
s. iii): „V priebehu uplynulých rokov sme mali možnosť vyvíjať programy a vyučovať karié-
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rové poradenstvo v rôznych prostrediach. Medzi takéto prostredia patrí školský systém, vyso-
ké školy a univerzity, centrá pre nezamestnaných a strediská služieb pre imigrantov. V kaž-
dom z týchto prostredí existujú určité možnosti a výzvy. Všimli sme si však, že bez ohľadu 
na kontext sa objavujú určité základné procesy, ktoré definujú dobré kariérové poradenstvo.“ 
Poznanie základných procesov v kariérovom poradenstve a ukotvenie poradenstva v teórii 
je teda prvou podmienkou úspešného etablovania kariérového poradenstva pre nepočujú-
cich. Je náročné ju splniť v takom širokom priestore, v ktorom sa kariérové poradenské 
služby pre nepočujúcich na rôznych úrovniach profesionality poskytujú, resp. môžu posky-
tovať (školy, prostredie poskytujúce sociálne služby pre nepočujúcich, občianske združenia, 
poradenské zariadenia, zamestnávatelia a pod.). 

Ďalej, ako sme uviedli už v 1. kapitole, treba odpovedať na otázku, či kariérové poraden-
stvo pre nepočujúcich má vychádzať z „jedinečnosti“ nepočujúcich, alebo či existujúce teó-
rie kariérového vývinu sú dostačujúce na to, aby reflektovali kariérový vývin nepočujúcich, 
a či sú dostatočné na vytváranie stratégií, postupov v potencovaní kariérového vývinu nepo-
čujúcich. Mnohým teóriám, resp. teoretickým konštruktom, z ktorých sme pri písaní tejto 
publikácie vychádzali, sme našli miesto v kariérovom poradenstve nepočujúcich a v jeho 
praktickej realizácii (kariérový vývin, multikultúrne poradenstvo, uplatnenie štruktúrovaných 
prístupov poradenstve a pod.). Vytvorenie kariérovej teórie, ktorá by vychádzala výlučne  
z existencie špecifickej a kľúčovej podmienky kariérového vývinu (napr. zdravotného 
postihnutia) so sebou prináša riziko povýšenia významu tejto odlišnosti v živote človeka,  
a v konečnom dôsledku podcenenia významu spoločných charakteristík s členmi širokej 
populácie a podcenenia univerzálnejších faktorov v kariérovom vývine, ako napr. intraper-
sonálnych faktorov (schopnosti, záujmy, pohlavie, osobnosť a iné), faktorov užšieho sociál-
neho systému (rodina, rovesníci, spoločnosť, vzdelávanie a pod.) a širších environmentálno-
sociálnych faktorov (politické rozhodnutia, legislatíva, trh práce, globalizácia a ďalšie). 
Súčasná prax však ešte stále potvrdzuje, že postihnutie, jeho druh a miera sú faktory, ktoré 
sú brané do úvahy ako prvé pri orientácii nepočujúceho človeka vo svete rozmanitých pro-
fesií. Aj preto sa nám zdá byť prospešné implementovať do teoretických východísk kariéro-
vého vývinu nepočujúcich model osobnosti človeka, podľa ktorého sa v osobnosti môže, 
ale aj nemusí, vytvoriť štruktúra zahrňujúca „typické“ vlastnosti nepočujúcich, resp. vlast-
nosti typické pre osoby so zdravotným postihnutím. Východiskovým osobnostným mode-
lom kariérového vývinu nepočujúcich sa tak môže stať štruktúra osobnosti človeka s pos-
tihnutím (ako ju opisuje L. Požár, 2007a). Jej implementácia do teórie kariérového vývinu 
osôb so zdravotným postihnutím by znamenala, že kariérový vývin osoby vyrastajúcej od 
narodenia v podmienkach slepoty, hluchoty, mentálneho alebo telesného postihnutia môže 
mať, ale aj nemusí (z osobnostného hľadiska) spoločné znaky, ktoré sa všeobecne pripisujú 
osobám s postihnutím, znaky typické pre osoby so zrakovým postihnutím, sluchovým pos-
tihnutím. Súčasne bude táto osoba disponovať aj individuálnymi charakteristikami vyplýva-
júcimi z jedinečnosti osobnosti ako takej, ktoré sa môžu s predchádzajúcimi štruktúrami 
prelínať, ale aj nemusia, a môžu tak predstavovať osobnostnú bázu zhodnú s bežným intaktným 
jedincom. V zhode s našou predstavou o vplyve postihnutia na kariérový vývin je i názor  
K. Gandelovej a J. Tholdovej (2007b), že znevýhodnenie (zdravotné oslabenie, postihnutie, 
narušenie), popri ďalších vnútorných a vonkajších rizikových faktoroch môže, ale nemusí, 
byť spúšťačom jeho následných ťažkostí, jeho sociálneho znevýhodnenia a až negatívny 
vplyv rizikových faktorov na psychiku a osobnostný vývin dieťaťa rozhoduje o jeho násled-
nom znevýhodnení, a to aj o prípadnom znevýhodnení na trhu práce. Takéto ponímanie karié-
rového vývinu nepočujúcej osoby individualizuje pohľad na jej kariérový vývin a ochraňuje 
nepočujúceho pred jeho zaradením do všeobecnej kategórie (osoba so zdravotným postih-
nutím, nepočujúci). Tým sa zabraňuje, aby bola táto osoba v poradenstve vnímaná iba ako 



 139 

nepočujúca. Je úlohou kariérového poradcu porozumieť vývinu nepočujúcej osoby a nachá-
dzať osobnostné vlastnosti typické nielen pre nepočujúcich, ale aj vlastnosti osobnosti, ktoré 
nedeterminovalo postihnutie, resp. iba kultúrne a jazykové zázemie. Osobnosť nie je static-
ký konštrukt, a ako sme poukázali skôr, vývin identity nemusí byť, a spravidla ani nie je  
u nepočujúcich priamočiary. Náročné pre kariérového poradcu môže byť porozumieť identite 
nepočujúceho (pozri kap. 3.4), keď nepočujúci raz prijíma znaky a správanie bežnej počujúcej 
osoby, a na druhej strane, situačne, preferuje kultúru Nepočujúcich. Tento „plávajúci“ feno-
mén v identite nepočujúcich sa môže (a nemusí) objaviť, ak však jedinec disponuje takouto 
identitou, je vysoko pravdepodobné, že pracovné prostredie bude prostredím, kde sa takáto 
identita môže realizovať nie vždy v zhode s očakávaniami počujúceho prostredia.  

Pôsobenie kultúry počujúcich, jej spoznávanie nepočujúcim, môže pôsobiť v kariérovom 
vývine nepočujúcich dvojako. Na jednej strane vytvára podmienky na akulturáciu tak, ako 
je to bežné pre každého jedinca v spoločnosti (napr. práca ako súčasť kultúry bytia), na dru-
hej strane môže pôsobiť v opačnom smere, v snahe nepočujúcich vyhnúť sa dôsledkom 
kultúry počujúcich, ak sú niektoré jej aspekty namierené proti nepočujúcim, a keď sú tieto 
vnímané ako útlak. Kognitívne aspekty rozhodovania v kariérovom správaní (rozhodovanie 
ako kognitívny proces) je jednoduchšie vnímať a interpretovať u nepočujúcich v zmysle 
informačných deficitov a limitov v schopnostiach rozhodovať sa, ako v zmysle kultúrnych 
odlišností a príslušností k identite. Nájsť správnu interpretáciu správania nepočujúceho môže 
byť tak veľmi náročné. 

Za ďalšiu podmienku úspešnej realizácie kariérového poradenstva pre nepočujúcich pova-
žujeme dodržiavať všeobecné princípy poskytovania kariérového poradenstva a, na druhej 
strane, princípy vychádzajúce zo špecifík nepočujúcich a prostredia, v ktorom sa nepočujú-
ci pohybujú. Vychádzajúc zo všeobecných princípov poskytovania kariérového poraden-
stva, tak ako ich uvádza Kariérové poradenstvo – Príručka pre tvorcov koncepcií (2005), 
sme sa pokúsili formulovať princípy poskytovania kariérového poradenstva pre nepočujú-
cich. V nich užšie špecifikujeme aspekty kariérového poradenstva pre nepočujúcich, ktoré 
uvádzame v tabuľke 12.  

 
Tabuľka 12  Princípy kariérového poradenstva a implikácie pre kariérové poradenstvo  

pre nepočujúcich 

Centrálne postavenie záujmov užívateľa 

 
VŠEOBECNE FORMULOVANÉ 
PRINCÍPY 

IMPLIKÁCIE PRE KARIÉROVÉ 
PORADENSTVO  
PRE NEPOČUJÚCICH  

NEZÁVISLOSŤ Poskytované poradenstvo rešpek-
tuje slobodu voľby povolania 
a osobnostného rozvoja občana 
(používateľa). 

Voľba povolania nemá byť v priamom vzťa-
hu k poruche sluchu, nemá byť určovaná 
predstavami dospelých o vhodných a ne-
vhodných povolaniach pre nepočujúcich, 
voľba povolania má byť čiastkovým výsled-
kom kariérového vývinu nepočujúceho, jeho 
slobodným a zodpovedným rozhodnutím. 

NEZAUJATOSŤ Poskytované poradenstvo je v sú-
lade iba so záujmami občana, nie 
je ovplyvnené jeho poskytovate-
ľom, záujmami inštitúcie alebo 

Kariérové poradenstvo má vychádzať z po-
trieb a záujmov nepočujúceho, porucha slu-
chu a odlišná forma komunikácie nesmú 
byť prekážkou pre zdôvodnenie, prečo nie 
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financovateľa, nediskriminuje na 
základe pohlavia, veku, etnickej 
príslušnosti, sociálnej triedy, 
kvalifikácie, schopností a pod.  

je poskytované kariérové poradenstvo aj 
týmto osobám.  

DÔVERNOSŤ Občania majú právo na dôvernosť 
osobných informácií, ktoré posky-
tujú v procese kariérového poraden-
stva. 

Dôvernosť a ochranu osobných informácií 
majú zabezpečiť všetci aktéri kariérového 
poradenstva, vrátane poskytovateľov tlmoč-
níckych služieb, resp. sociálnych služieb, 
ktorí nepočujúcich v kariérovom poraden-
stve môžu sprevádzať.  

ROVNOSŤ 
PRÍLEŽITOSTÍ 

Poskytované poradenstvo podpo-
ruje rovnosť príležitostí vo vzde-
lávaní a pracovnom uplatnení sa 
všetkých občanov. 

Kariérové poradenstvo pre nepočujúcich 
využíva všetky možnosti, aby vyrovnalo 
nepočujúcim príležitosti rovným spôsobom 
participovať na vzdelávaní a pracovnom 
uplatnení s pomocou aktívnych opatrení, 
ktoré príležitosti nepočujúcich vyrovnávajú 
(tlmočník na VŠ, využívanie technológií, 
úprava pracovného prostredia a pod.).  

HOLISTICKÝ 
PRÍSTUP 

Poskytované poradenstvo si váži 
osobný, sociálny, kultúrny a eko-
nomický kontext prijímania roz-
hodnutí občanov. 

Kariérové poradenstvo pre nepočujúcich si 
uvedomuje význam osobného, sociálneho 
a kultúrneho kontextu v rozhodovaní nepo-
čujúceho, najmä skutočnosť, že identita ne-
počujúcich môže významne zasahovať do 
ich rozhodnutí. Kultúrne atribúty hluchoty 
by mali byť rešpektované a interpretované 
z multikultúrnych pozícií. 

 
Poskytovanie možností pre občanov 

AKTÍVNA 
SPOLUPRÁCA 

Kariérové poradenstvo predsta-
vuje aktivitu, pri ktorej spolupra-
cujú občania a poskytovatelia 
služieb a ostatné zainteresované 
strany a faktory (napr. poskytova-
telia vzdelávania, firmy, členovia 
rodiny, záujmy komunity) a ktorá 
stavia na aktívnom zapájaní sa 
občanov. 

Kariérové poradenstvo pre nepočujúcich 
má byť realizované za účasti školy, poraden-
ských zariadení, občianskych združení pre 
nepočujúcich, komunity Nepočujúcich, čle-
nov rodín nepočujúceho, podporných cen-
tier, budúcich zamestnávateľov. 

POSILNENIE 
SPÔSOBILOSTÍ 

Poskytované poradenstvo pomáha 
občanom získať spôsobilosti pre 
plánovanie a riadenie vlastného 
vzdelávania a profesijnej dráhy  
a zmien, či prechodov, ktoré s nimi 
súvisia. 

Kariérové poradenstvo pre nepočujúcich 
facilituje celkový osobnostný vývin nepo-
čujúceho, orientuje ho na získavanie bežných 
životných kompetencií, získavanie kompe-
tencií potrebných pre svet práce, vyrovnáva 
príležitosti na trhu práce s porovnaní s bež-
nou populáciou a pomáha získavať kompe-
tencie pre plánovanie a rozvoj kariéry.  
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Zlepšovanie prístupu 
 

TRANSPARENTNOSŤ  Charakter poskytovaných 
služieb kariérového pora-
denstva je občanom hneď 
zrejmý. 

Porozumieť cieľom kariérového pora-
denstva je základom pre jeho prijatie 
samotným nepočujúcim. Objasnenie 
účelu a významu, vytvorenie vnútornej 
motivácie pre participáciu na kariéro-
vom poradenstve, stotožnenie sa s cieľmi 
kariérového poradenstva sú  u nepočujú-
ceho predpokladom na vytvorenie pora-
denského vzťahu založeného na spolu-
práci. 

PRIATEĽSKÝ  
A EMPATICKÝ 
PRÍSTUP  

Poradenskí pracovníci 
vytvárajú pri kontakte 
s občanmi priateľskú 
atmosféru. 

Nepočujúce osoby si vážia priateľský 
a empatický prístup a v takto vytvorenej 
situácii sú ochotné zdôveriť sa poradcovi 
aj so svojou osobnou skúsenosťou. 

NADVÄZNOSŤ  Poskytované poradenstvo 
podporuje občanov počas 
zmien a prechodov vo vzde-
lávaní a práci, ako aj počas 
spoločenských a osobných 
zmien, pre ktoré sa rozhodnú 
alebo ktoré ich postretnú. 

Prechod nepočujúcich z jedného pro-
stredia do druhého môže byť veľmi častý 
(striedanie edukačných podmienok pri 
integrácii, atypická vzdelávacia cesta, 
práca v chránených podmienkach a pod.). 
Kariérový vývin nepočujúcich nie je 
spravidla priamočiary. Napriek tomu je 
potrebná kontinuita v poskytovaní karié-
rového poradenstva. 

DOSTUPNOSŤ  Všetci občania majú právo 
na prístup k službám karié-
rového poradenstva v kto-
romkoľvek období svojho 
života. 

Kariérové poradenstvo má byť ponúka-
né a dostupné nepočujúcemu tak, ako 
jedincovi z bežnej populácie a celoži-
votne. 

PRÍSTUPNOSŤ  Poskytované poradenstvo  
je dostupné vo flexibilných  
a zrozumiteľných formách, 
osobne, prostredníctvom 
telefónu či e-mailu, vo 
forme aktívnej pomoci,  
a je dostupné v čase a na 
miestach, ktoré vyhovujú 
potrebám občanov. 

Kariérové poradenstvo má byť dostupné 
v zrozumiteľnej forme, v komunikačnej 
forme zohľadňujúcej jazykovú kompe-
tenciu nepočujúceho, so slobodou vyjad-
rovať sa v posunkovom jazyku nepočujú-
cich, s dostupnosťou tlmočníckych služieb,  
s rešpektovaním primárnej komunikač-
nej formy nepočujúceho. 

ÚSTRETOVOSŤ  Poradenstvo sa poskytuje 
prostredníctvom širokej šká-
ly metód, ktoré zodpovedajú 
rozmanitým potrebám obča-
nov. 

Nepočujúci majú mať v kariérovom pora-
denstve možnosť využívať rozmanité 
metódy, na druhej strane treba prispôso-
biť výber nástrojov a metód kariérového 
poradenstva tak, aby uľahčovali ich po-
rozumenie a použitie pre kariérový vývin 
v špecifických podmienkach hluchoty. 
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Zabezpečenie kvality 
 

PRIMERANOSŤ 
METÓD 
KARIÉROVÉHO 
PORADENSTVA  

Používané metódy kariérové-
ho poradenstva vychádzajú  
z teoretického a/alebo vedec-
kého základu a sú adekvátne 
účelu, na ktorý sa používajú. 

V prostredí nepočujúcich používať metó-
dy vychádzajúce zo širšieho teoretického 
základu tak, aby boli nepočujúcim zrozu-
miteľné, správne pochopené a kultúrne 
prijateľné a aby zodpovedali potrebám 
nepočujúcich. 

NEPRETRŽITÉ 
SKVALITŇOVANIE  

Služby kariérového poraden-
stva si vyvinuli kultúru nepre-
tržitého zvyšovania kvality 
prostredníctvom pravidelnej 
spätnej väzby zo strany obča-
nov a svojim pracovníkom 
poskytujú možnosti ďalšej 
odbornej prípravy. 

Poskytovanie kariérového poradenstva 
vnímať ako proces s neustálym zvyšova-
ním kvality a rozširovaním priestoru 
pôsobenia. Umožniť nepočujúcim osobám 
reflektovať služby kariérového poraden-
stva a profesionálne sa orientovať 
a etablovať v kariérovom poradenstve.  

PRÁVO NA 
ODŠKODNENIE  

Občania majú právo sťažovať 
sa formálnou cestou, ak usúdia, 
že kariérové poradenstvo, 
ktoré im bolo poskytnuté, 
nebolo na uspokojivej úrovni. 

Nepočujúci občania majú právo vyjadriť 
ako vnímajú poskytovanie kariérového 
poradenstva, navrhovať riešenia, hodno-
tiť jeho efektívnosť. 

KVALIFIKOVANÍ 
PRACOVNÍCI  

Pracovníci poskytujúci pora-
denstvo majú na národnej 
úrovni akreditovanú kvalifi-
káciu na určenie a riešenie 
potrieb občanov a prípadné 
odporučenie vhodnejších 
služieb. 

Poskytovatelia služieb kariérového pora-
denstva poznajú problematiku edukácie 
nepočujúcich, osobitosti v oblasti jazyko-
vého, kognitívneho a sociálneho vývinu, 
je im známa kultúra nepočujúcich, vedia 
nachádzať spôsoby pri prekonávaní 
komunikačných a kultúrnych bariér. 

 
Služby kariérového poradenstva pre ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí z rozmanitých 
kultúr, včítane nepočujúcich, predstavujú i nástroje vyrovnávajúce príležitosti začleniť sa 
do sveta práce, resp. príležitosti nestať sa na trhu práce „odlišným“ od predstaviteľa bežnej 
populácie. Podmienkou funkčnosti kariérového poradenstva poskytovaného nepočujúcim 
je, ako sme upozornili na viacerých miestach publikácie, poznanie výchovno-vzdelávacích, 
špeciálnopedagogických, psychologických, jazykových, kultúrnych a sociologických a zdra-
votných kontextov tejto časti populácie, pripravenosť a kompetencie personálu, ktorý má 
tieto služby poskytovať, a to nielen v inštitucionálne úzko vymedzenom prostredí, ale v širo-
kom priestore vzdelávania a výchovy, neziskových organizácií, napr. občianskych združení 
alebo agentúr, poskytujúcich služby zamestnanosti, ale aj zamestnávateľov. Predpokladom 
úspechu kariérového poradenstva je, že nepočujúci sa budú stretávať so službami, ktoré sú 
poskytované, či už jednorazovo alebo ako dlhodobejší štruktúrovaný program, v množstve 
rozmanitých podmienok – vo vzdelávaní, v prechode z jedného typu školy do druhého, zo 
školy do zamestnania, pri hľadaní práce, ako nezamestnaní, v prostredí úradov práce, občian-
skych združení, neziskových organizácií a pod. Ak by sme sa pokúsili zhodnotiť priprave-
nosť rôznych prostredí pre poskytovanie kariérových služieb nepočujúcim ako mieru čiast-
kových kompetencií, jednoznačne, kompetencie viažuce sa k poradenstvu a teoretickým 
východiskám kariérového poradenstva sú rozvinutejšie v psychologických inštitúciách, na 
druhej strane bežný život a kultúra nepočujúceho človeka je známejšia výchovno-vzdeláva-
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ciemu prostrediu, školám pre sluchovo postihnutých, špeciálnopedagogickému poradenstvu 
alebo občianskym združeniam združujúcich nepočujúcich (občanov s poruchou sluchu). Ná-
zorne túto nerovnováhu medzi multikultúrnymi kompetenciami a kompetenciami viažucimi 
sa na teoretické uchopenie kariérového poradenstva nepočujúcich uvádzame v obrázku 13. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13  Kompetencie v kariérovom poradenstve a multikultúrne kompetencie 
 

Tento stav predznamenáva potrebu rozvíjať multikultúrne kompetencie viažuce sa k pora-
denstvu poskytovanému nepočujúcim v prostredí psychologického poradenstva, a naopak, 
udomácniť kariérové poradenstvo (teóriu, prax, výskum) v špeciálnej pedagogike. Taktiež 
sa domnievame, že vyňatie občianskych združení z prostredí, ktoré môžu participovať na 
kariérovom vývine nepočujúcich z titulu „počiatočnej“ nekompetentnosti (v oblasti teórie 
kariérového poradenstva) by nebolo pre nepočujúcich produktívne. Najmä z dôvodu, že 
v prostredí občianskych združení trávia nepočujúci svoj voľný čas, ktorý často venujú roz-
manitým programovo rozvíjajúcim aktivitám. Profesionalizovať prostredie neziskového 
sektora pre poskytovanie služieb nepočujúcim možno dvomi spôsobmi: 

1. Vstupom odborníkov – kariérových poradcov do prostredia komunít nepočujúcich, ako 
súčasť programov a projektov, či ako trvalejšie poskytovanie služieb prostredníctvom 
sociálneho poradenstva alebo súčasť sociálnej a pracovnej rehabilitácie (ako príklady 
môžu slúžiť projekty podporujúce zamestnanosť a sociálnu inklúziu ľudí so zdravotným 
postihnutím, realizované občianskymi združeniami). 

2. Profesijnou prípravou člena (členov) komunity Nepočujúcich ako kariérového poradcu 
(kariérových poradcov), rešpektujúc limity prostredia občianskeho združenia pre posky-
tovanie komplexu a štruktúry služieb kariérového poradenstva. Avšak, ako poukazujú  
S. Puukari a M. Launikari (2009), v multikultúrnom poradenstve je dobré poskytnúť klie-
ntom príležitosť pracovať s osobou s rovnakým kultúrnym zázemím, ale rovnako prínosné 
je pracovať s profesionálom, ktorého kultúrne zázemie je odlišné, aby sa tak pozitívnym 
spôsobom prispelo k chápaniu rozdielov medzi pôvodnou a novou kultúrou klienta. Možno 
sa domnievať, že ideálne podmienky v poskytovaní služieb kariérového poradenstva by 
boli tie, v ktorých sa nepočujúci stretáva aj s počujúcim, ako aj nepočujúcim poradcom.  

 
Aby bolo kariérové poradenstvo pre nepočujúcich efektívne, treba odstrániť stereotypy vo 
vnímaní nepočujúcich, resp. korigovať skreslené poznatky o hluchote a ich vplyvy v jednotli-
vých oblastiach života nepočujúceho človeka (najmä vo vzdelávaní). Psychológia postihnu-
tých, špeciálna pedagogika, sociológia a ďalšie disciplíny, uvedomujúc si posun paradigmy 
v postoji spoločnosti k postihnutým (uprednostňovanie človeka pred postihnutím), menia 
obraz človeka s postihnutím. H. Sautter (2007) poznamenáva, že v popredí pozornosti už 
nestoja obmedzenia v učení, správaní, komunikácii, nedostatky, deficity, ktoré poukazujú 
na človeka s postihnutím, ale bytie postihnuté často neúnosnými a nedostatočnými životný-
mi podmienkami a okolnosťami. V oblastiach, v ktorých sa zohľadňujú existujúce obmedze-
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nia, sa môže potenciál človeka s postihnutím využiť a rozvinúť. Sústredenie sa na deficity 
a vnímanie možností kariérového vývinu nepočujúcich sprevádzané pochybnosťami o ich 
kognitívnej, kultúrnej a sociálnej dostatočnosti môže výrazne obmedziť rozvoj kariéry nepo-
čujúcich a ich realizáciu vo svete práce.  

Vyrovnanie sa kariérového poradenstva so zaužívaným začleňovaním nepočujúcich (jedin-
cov s poruchou sluchu) do rôznych klinických, špeciálnopedagogických, resp. jazykových  
a kultúrnych skupín na základe rôznorodých kritérií, je náročnou úlohou. Populáciu nepo-
čujúcich možno bezpochyby vnímať ako špecifickú. Ako bude nazerané na nepočujúceho  
v kariérnom poradenstve, súvisí úzko s prostredím, v ktorom sa kariérové služby budú posky-
tovať (integrované prostredie bežnej školy, špeciálna škola, komunita Nepočujúcich, občian-
ske a svojpomocné združenia, zamestnávateľ, úrad práce a pod.) a aký diskurz bude v týchto 
prostrediach prevládať, v akých kategóriách bude v týchto diskurzoch charakterizovaný 
nepočujúci (či ako zdravotne postihnutý, žiak so špeciálnopedagogickými potrebami alebo 
ako Nepočujúci).  

Východiskom pre kariérové poradenstvo nepočujúcich, nech už je poskytované v akomkoľ-
vek prostredí, v bežnej škole, v špeciálnom školstve, v komunite nepočujúcich v inštitucio-
nalizovaných poradenských zariadeniach, má byť, podľa nás, jednoznačne hľadanie čo naj-
vhodnejšieho a najúčinnejšieho spôsobu ako napomáhať kariérový vývin a hľadanie foriem 
kariérového poradenstva. To všetko v zmysle myšlienky L. Požára (2008, s. 10), že v pro-
stredí ľudí s rozličným druhom postihnutia „nejde o nijaké špeciálne potreby, ale o zabezpe-
čenie podmienok, ktoré by zodpovedali bežným potrebám psychického a sociálneho vývinu“. 
Zahrňujúc tento prístup do kariérového vývinu by znamenalo, že kariérový vývin nepočujú-
cich predstavuje rovnaký proces vo vývine osobnosti a zodpovedá prirodzeným potrebám 
vývinu (nie je ho možné vo svojej podstate chápať ako odlišný od kariérového vývinu bež-
ného človeka). Inak formulované, nepočujúci má byť vnímaný ako človek, ktorého v množ-
stve rozmanitých individuálnych charakteristík charakterizuje aj to, že nepočuje. Teda nie 
iba ako „nepočujúci človek“ alebo „nepočujúci“. Nakoniec, funkčná kapacita nepočujúceho 
môže byť (okrem počutia) aj u nepočujúceho intaktná a jej obmedzenie nemusí vždy zasa-
hovať do kariérového vývinu.  
 

Podmienky pre rozvoj kariérového vývinu nepočujúcich treba rozvíjať v rozmanitých edu-
kačných prostrediach. Jednak v prostredí špeciálnych škôl, ale taktiež v podmienkach indi-
viduálnej integrácie. Integrácia a inklúzia sa stali favorizovanou témou v problematike ľudí 
s postihnutím. Predstava, že pre kariérový vývin nepočujúceho sú ideálne výlučne podmienky 
integrácie, nemusí byť vždy správna. Vo vzťahu k integrácii sa domnievame:  

1. Priaznivejšie podmienky na napĺňanie cieľov kariérového vývinu predstavuje prirodzené 
prostredie bežnej školy. Umožňuje to vyšší kognitívny výkon integrovaných žiakov, spra-
vidla ich lepšie rečové a komunikačné schopnosti, lepší výkon v bežnej sociálnej inter-
akcii v prirodzenom prostredí a každodenná skúsenosť s počujúcou populáciou a rozvoj 
v prirodzených podmienkach v rodine.  

2. Nekritické prijatie týchto výhod integrácie nemusí byť vždy prospešné. Ukazuje sa, že 
predpoklady na kognitívny a sociálny rozvoj sú v populácii nepočujúcich heterogénne. 
Integrovaní žiaci a žiaci vzdelávaní v špeciálnych školách tak nepredstavujú, z hľadiska 
ich východiskových vývinových predpokladov, homogénnu skupinu. Pozitívne výsledky 
integrovaných žiakov sa vo výskumoch spájajú nielen s priamym vplyvom školy, aj s 
vplyvom a spôsobom odbornej a rodinnej starostlivosti od raného vývinového obdobia 
dieťaťa (K. Zborteková, 2007).  
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3. Ani v blízkej budúcnosti nemožno očakávať celoplošnú integráciu žiakov s poruchou 
sluchu do bežných škôl alebo nahradenie špeciálnych škôl integráciou. Tradície vo vzde-
lávaní nepočujúcich, kultúrne a jazykové aspekty hluchoty a špecifický vývin žiakov  
s poruchou sluchu v podmienkach frekventovaného pridruženého postihnutia neumožňu-
jú vždy plnohodnotne realizovať ciele integrovaného vzdelávania.  

4. Špeciálnopedagogické prostredie citlivejšie vníma špecifické potreby týchto žiakov. Na 
druhej strane, je užitočné vytvárať podmienky pre čo najširšiu integráciu žiakov s poru-
chou sluchu tak, aby ich potreby aj v oblasti kariérového vývinu boli realizované v indi-
viduálnom výchovno-vzdelávacom programe a individuálnom výchovno-vzdelávacom 
pláne (o tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho vý-
chovno-vzdelávacieho plánu v prostredí bežnej školy pozri napr. práce K. Guštafíkovej, 
2008 alebo D. Hlinovej (2007) 

5. V súčasnosti vysoko priaznivé predpoklady na integráciu žiakov s poruchou sluchu po-
skytujú výsledky rehabilitácie detí používajúcich kochleárny implantát. Rečový výkon 
týchto detí je často dokumentovaný aj u nás, výkony týchto detí sú porovnateľné viac  
s počujúcimi rovesníkmi, ako so žiakmi s poruchou sluchu, ktorí sú vzdelávaní v špeciál-
nych školách (Z. Kabátová a kol., 2002; Ľ. Šimková a kol., 2007). Aj napriek tomu však 
polovici detí s kochleárnym implantátom vyhovuje práve prostredie špeciálnych škôl 
(M. Groma a Ľ. Šimková, 2003; M. Groma a kol., 2003).  

6. Pokiaľ sa kariérové poradenstvo a usmerňovanie kariérového vývinu integrovaných žia-
kov uskutočňuje v intenciách programu bežných škôl, kariérový vývin žiakov v špeciál-
nych školách, vzhľadom na akceptovanie výkonových, kultúrnych, jazykových a širších 
zdravotných aspektov sa riadi programom špeciálnej školy, ktorý dokáže jemnejšie dife-
rencovať rozmanité potreby v oblasti individuálneho kariérového vývinu žiaka a v prípa-
de potreby prepojiť kariérový vývin s pracovnou rehabilitáciou.  

 

Variabilita podmienok pre vývin nepočujúceho (zdravotné, kultúrne, environmentálne) 
dáva priestor na rozmanitosť prostredia, v ktorom sa vývin, i kariérový, bude realizovať.  

8. 2. Odporúčania pre kariérové poradenstvo nepočujúcich 

Z uvedených podmienok pre kariérové poradenstvo nepočujúcich (teoretické východiská 
kariérového poradenstva pre nepočujúcich, uplatňovanie zásad kariérového poradenstva, 
rešpektovanie kultúry nepočujúcich, výber vhodného prostredia pre kariérový vývin nepo-
čujúcich) možno formulovať niekoľko základných odporúčaní pre etablovanie kariérového 
poradenstva pre nepočujúcich. Sú to:  

1. Orientácia na potenciál nepočujúcich 

Táto môže byť vnímaná ako komplexná orientácia na rozvoj alebo povedané inak, znamená 
mať dôveru v individuálny potenciál nepočujúcich pri navrhnutí konštruktívnych podmienok 
pre jeho rozvoj (M. Hintermair, 2006). Realizácia tohto spôsobu myslenia vyžaduje výrazné 
zmeny v pohľade ľudí, aby sa obraz orientoval na silné stránky a schopnosti nepočujúceho. 
Výkonnosť (chápaná ako najvyšší možný, potenciálny výkon) je, ako uvádza Medzinárodná 
klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia (MKF, 2003), spravidla u osôb so zdra-
votným postihnutím vyššia ako výkon, ktorý tieto osoby reálne vykazujú. Viac ako na for-
mulovanie špeciálnych potrieb a hľadania foriem ich uspokojovania (napr. v zmysle špeciál-



 146 

nopedagogických potrieb) je vhodnejšie zamerať sa na prístupy poskytujúce nepočujúcim 
vklady pre ich osobný rast, s dôverou ich zúročenia v období dospievania nepočujúcich, 
resp. v ranej dospelosti. Ako poukazujú L. Ebersöhn a D. J. Mbetse (2003) tzv. asset-based 
prístup (na vkladoch založený prístup) môže rozšíriť existujúce teórie kariérového vývinu  
a kariérovej intervencie, pretože exitujú paralely medzi týmto prístupom a vybraným súbo-
rom poznatkov z oblasti kariérovej prípravy. Autori navrhujú zakomponovanie premís asset-
based prístupu priamo do kariérovej teórie. Zakomponovanie vkladov do kariérového vývinu 
by pre nepočujúcich predstavovalo širšie pole príležitostí pre zvyšovanie ich potenciálu. 
Nezištné vklady rodiny, školy, komunity, tak môžu umožniť rozvinutie potenciálu nepoču-
júceho a poskytnúť viac príležitostí pre rozvoj jeho kariéry. Možnosť priameho a cieleného 
pôsobenia založeného na dôvere v návratnosť vkladov sa naskytá aj v prostredí komunity 
Nepočujúcich. Táto, ak sa vníma dostatočne silná pre podporu nepočujúcich, súčasne posil-
ňuje samú seba. Uplatnenie prístupu založeného na vkladoch tak predstavuje rozvoj komu-
nity, v ktorej sú jej členovia vnímaní ako aktívni a meniaci činitelia, nie ako pasívni prijíma-
telia pomoci alebo ako klienti (J. P. Kretzmann a J. L. McKnight, in N. E. Turner a R. D. 
Pinkett, 2000). Dobrý príklad uplatnenia asset-based prístupu predstavujú odporúčania ako 
sa správať, aby nepočujúci boli v živote úspešní, ktoré sme uviedli podrobne v kapitole 5.3. 
Taktiež spôsoby uplatnenia mentorstva v kariérovom vývine môžu byť veľmi rozmanité. B. 
M. Efird (2008) uvádza, že mentorstvo orientované na kariérový vývin možno uplatniť tak 
v školách, ako aj v komunitnom prostredí. Mentorstvo môže byť nepočujúcim poskytované 
aj ako profesionálna služba, zvlášť, ak je sám mentor nepočujúcou osobou. 

2. Rešpektovanie jazykových a kultúrnych atribútov hluchoty. 

Vychádzať z aktuálneho stavu vývinu identity nepočujúceho, rešpektovať ho, rozvíjať iden-
titu s vedomím, že jedinec sa môže v priebehu života identifikovať s kultúrne rozmanitými 
súčasťami populácie. Jazyk a kultúru Nepočujúcich v kariérnom poradenstve treba vnímať 
ako sociálne atribúty nepočutia, a neinterpretovať ich ako klinické príznaky hluchoty. V sku-
točnosti je kultúra nepočujúcich a jazyk Nepočujúcich nezávislý od poruchy sluchu – je iba 
prirodzenou súčasťou adaptácie človeka na podmienky bytia v najširšom slova zmysle.  

Multikultúrne aspekty kariérového poradenstva sme opísali v kap. 7. V kariérovom pora-
denstve nepočujúcich možno využiť aj dimenzionálny model osobnej identity (Dimensions 
of Personal Identity Model), tak ako ho predstavili P. Arredondo a kol. (1996). Tento model, 
ako uvádzajú autori, je dobrou paradigmou vidieť ľudí viac komplexne a celostne. Rozo-
znáva 3 dimenzie, ktoré sa podieľajú na výslednej identite jedinca – dimenziu A, dimenziu 
B a dimenziu C: 

• A dimenzia: pozostáva zo súboru charakteristík, ktoré slúžia ako profilové pre všetkých 
ľudí, napr. vek, pohlavie, jazyk, sexuálna orientácia, postihnutie, socioekonomický status. 
Teda tie, ktoré sú predeterminované. Pozoruhodné je, že práve tieto sú často predmetom 
ochrany (rovnaké práva), pretože práve na týchto charakteristikách sú vytvárané stereo-
typy, predsudky, hodnotenia (pozitívne alebo negatívne). 

• C dimenzia: základom C dimenzie sú historické, politické a sociokultúrne kontexty, ktoré 
majú vplyv na osobnú skúsenosť a kultúru. V živote jedinca existujú faktory, nad ktorý-
mi nemá ako jedinec kontrolu, ktorých vplyv môže prežívať jedinec v živote pozitívne 
alebo negatívne. Tieto kontextuálne faktory nemajú zväčša priamy vplyv, ale určujú, ako 
sú rôzni ľudia vnímaní. Z historickej, politickej a sociokultúrnej perspektívy, napr. osoby 
s postihnutím alebo osoby inej farby pleti majú častejšie skúsenosť s útlakom, obmedze-
ním práv a diskrimináciou. Viktimizácia týchto osôb z titulu nesprávneho rozhodnutia 
inštitúcie vedie k naučenej bezmocnosti.  
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• B dimenzia reprezentuje „dôsledky“ dimenzie A a dimenzie C. Vypovedá o tom, čo sa 
stane s jednotlivcom, ak je ovplyvnený nemennými charakteristikami A dimenzie a his-
torickým, politickým, sociokultúrnym a ekonomickým dedičstvom dimenzie C. Príkla-
dom môže byť edukačná skúsenosť. Dimenzia B reprezentuje skúsenosť, ktorá už nie je 
viditeľná tak, ako charakteristiky dimenzie A. 

 
Úlohou kariérového poradcu je v zhode s uvádzanou teóriou (P. Arredondo) objavovať štruk-
túry v nepočujúcom jedincovi, ktoré sú aktívne v kariérovom vývine, a dynamicky sa pri-
spôsobovať vývinu a zmenám v miere, ktorou je osoba štruktúrou ovládaná, a ponúkať 
a objavovať identitu kariérového vývinu, ktorá má byť, alebo môže byť aktuálne rozvíjaná.  

Rešpektovanie kultúry Nepočujúcich predpokladá aj uznanie významu posunkového jazyka 
v živote nepočujúcej osoby. Posunkový jazyk sa ukazuje byť prirodzenou a nevyhnutnou 
súčasťou napĺňania cieľov jednotlivých etáp kariérového vývinu nepočujúcich. Je bezbarié-
rovým médiom prístupu k informáciám, sebapoznávaniu, tvorbe kariérových cieľov, získa-
vaniu kompetencií pre svet práce. Posunkový jazyk sa stáva „odovzdávacím“ jazykom v mno-
hých programoch kariérového vývinu. Význam uplatnenia posunkovej reči pre nepočujúcich 
zostáva ešte stále nedocenený a jeho jazyková podstata je často v špeciálnopedagogickej 
praxi spochybňovaná. To so sebou prináša negatívne dôsledky v jej cielenom a programo-
vom uplatnení v prostredí školy.  

Na druhej strane treba rešpektovať význam jazykovej kompetencie nepočujúcich v jazyku 
počujúcich pre porozumenie sveta práce a obrazu sveta práce. Empirické skúsenosti so vzde-
lávaním nepočujúcich na stredných a vysokých školách dokumentujú masívny rozvoj jazy-
kovej kompetencie v jazyku počujúcich v období uvedomenia si potreby a významnosti 
ovládania jazyka počujúcich pre vlastný osobný rozvoj. Práve u vysoko motivovaných nepo-
čujúcich s jasne formulovanými životnými cieľmi je tento nárast jazykovej kompetencie 
významný. Až tak, že vedie nepočujúceho k plnohodnotnej gramotnosti. Znamená to, že 
potenciál nepočujúcich v rozvoji jazykovej kompetencie nie je limitovaný na školský vek, 
ale zahrňuje aj „druhé“ obdobie jej rozvoja jazyka – ranú dospelosť. Toto možno vnímať 
ako špecifikum jazykového vývinu nepočujúcich. Iná situácia je u nepočujúcich s nerozvi-
nutou jazykovou kompetenciou. Tu je vždy potrebné uprednostniť posunkový jazyk nepo-
čujúcich a akceptovať aj prítomnosť tlmočníka posunkovej reči. 

3. Zdôraznenie facilitačnej funkcie kariérového poradenstva pre rozvoj osobnosti 
nepočujúceho. 

Kariérové poradenstvo v podmienkach sluchového postihnutia môže plniť súčasne viacero 
funkcií. Na jednej strane tie, ktoré poznáme z prostredia intaktnej populácie, ako plánovanie  
a rozvoj kariéry, udržiavanie kariérového vývinu, na druhej strane kariérové poradenstvo 
poskytuje nepočujúcim príležitosť na rozvoj schopností a kompetencií, ktoré svojím význa-
mom presahujú prostredie kariéry a práce. Poddimenzovaná participácia nepočujúcich na 
tvorbe väčšinovej kultúry má korene predovšetkým v nízkych kompetenciách potrebných 
na nezávislý život (napr. vyhľadať, spracovať a použiť vhodne informácie, uplatňovať správ-
ne komunikačné vzory vzhľadom na situáciu, správať sa flexibilne, adaptovať sa na zmeny 
v okolí a pod.). Programový rozvoj týchto, i svetu práce bližších kompetencií (vyhľadávanie 
zamestnania, komunikácia počas prijímacieho pohovoru, kontrola nad formou a spôsobom 
tlmočenia z/do posunkovej reči nepočujúcich a pod.), môže byť účinným nástrojom zmien 
vedúcich k rovnocennejšiemu prijímaniu nepočujúcich vo viacerých oblastiach života. Tento 
dvojaký efekt kariérového poradenstva má byť silným argumentom pre jeho implementáciu 
ako jedného z pilierov edukácie nepočujúcich.  
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Kariérové poradenstvo nepočujúcich môže byť efektívne iba v kontexte uplatňovania širších 
požiadaviek na vzdelávacie prostredie. V tomto prostredí, ako uvádza K. A. Jankowski (1999), 
majú nepočujúci:  

• získať základné vedomosti a zručnosti uvedené spravidla v národných štandardoch (jazyk, 
matematika, veda, umenie, ekonómia, zdravie, technológie a ďalšie), 

• dosiahnuť, podľa svojich schopností, čo najplnší repertoár jazykových a komunikačných 
schopností a využiť ich v interakcii s počujúcimi a nepočujúcimi osobami,  

• využívať kritické, kreatívne, a reflexné myslenie so schopnosťou rozhodovať sa a riešiť 
problémy, účinne spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov v životných situáciách 
a zoskupeniach, ktoré odrážajú kultúrne, spoločenské, akademické rôznorodosti,  

• preukázať emočnú inteligenciu cez pozitívny prístup, rešpekt a primerané vzorce správa-
nia voči sebe a ostatným,  

• vytvárať, vylepšovať a „rozbehnúť“ životný plán založený na sebahodnotení a skúsenos-
tiach, ktoré zahŕňajú vedomosti o svojich právach, dostupných zdrojoch a efektívnej seba-
obhajobe (self-advocacy). 

 
Bohato štruktúrované programy v kariérovom poradenstve včlenené do edukačného progra-
mu nepočujúceho žiaka ideálne spĺňajú podmienky i pre rozvoj schopností a funkcií vyme-
dzené K. A. Jankovskim (1999). 

4. Zmeny, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť kariérový vývin nepočujúcich a ich pracovné 
uplatnenie a v konečnom dôsledku zvýšiť ich mieru zamestnanosti.  

Za potrebné považujeme: 

• Zaradiť skupinový program prípravy na svet práce a trhové podmienky do osnov základ-
ných a stredných odborných škôl pre SP. Získavať kompetencie (komunikačné, sociálne  
a pod.) v modelových situáciách formou sociálno-psychologického tréningu (pozri Z. Šedivá, 
1997, 1999). V modelových podmienkach by sa žiaci naučili reagovať tak, aby sa v situá-
ciách, v ktorých sa neskôr vo svete práce reálne ocitnú, správali funkčne. Získali by schop-
nosť zvládať aj náročné situácie, ktoré mnohokrát pôsobia frustrujúco. V súčasnosti sa 
ponúkajú mnohé štruktúrované programy rozvoja kariéry, pre ktoré treba upraviť iba pod-
mienky ich používania, nie samotný obsah alebo štruktúru (tlmočenie, kultúrne premenné 
a pod.).  

• Individualizovať prípravu na povolanie. Vzhľadom na širokú škálu kontextových fakto-
rov ponímať každého sluchovo postihnutého žiaka ako „prípadovú štúdiu“. Dlhodobo  
a individuálne ho sprevádzať na ceste k profesii. Doviesť ho až ku konkrétnej príležitosti 
uplatnenia sa na trhu práce. 

• Do sveta nepočujúcich vniesť zodpovednosť žiaka za výber profesie, rozvíjať vedomie 
zodpovednosti žiaka za seba a budúcu rodinu, za svoju profesijnú dráhu.  

• Neorientovať nepočujúcich žiakov sa na „vhodné“ a „nevhodné“ profesie pre sluchovo 
postihnutých. Doviesť nepočujúceho ku nekonfliktnej konfrontácii svojich možností, obme-
dzení, ale aj silných stránok s kvalifikačnými, kompetenčnými a aj zdravotnými predpo-
kladmi na vykonávanie rôznych povolaní.  

• Vytvárať nové služby v príprave na povolanie (napr. centrá pre integrované vzdelávanie, 
ktoré by v regióne, meste poskytovali služby a servis integrovaným žiakom a podporu pre 
obdobie prechodu od školy do zamestnania). Koordinovať činnosť týchto služieb so služ-
bami, ktoré poskytuje a garantuje štát. 
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• Zapojiť rodičov sluchovo postihnutých žiakov do procesu prípravy na povolanie. Nepri-
pustiť, aby sa rodičia vzdali zodpovednosti za výber povolania v prospech špeciálnej školy, 
resp. delegovali práva výberu povolania na školu.  

• Na stredných školách obsadzovať pozíciu kariérového poradcu a prepojiť poradcov pre 
kariérový vývin v školách s aktívnou politikou trhu práce uskutočňovanou v podmienkach 
regiónu. Spolupracovať so zamestnávateľmi. 

• Opierať sa aktívne o tzv. služby zamestnanosti. 
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DOSLOV 

 „Je iba jediná vec, ktorú nedokážu nepočujúci – počuť.“ 
 

I. King Jordan 
prvý nepočujúci prezident Gallaudetovej univerzity vo Washingtone 

 
Kariérové poradenstvo sa považuje za jednu z najefektívnejších poradenských oblastí vôbec. 
Prestavuje silný potenciál pre osobnostný rozvoj. Učí sebapoznávať, orientovať sa vo svete 
práce, rozhodovať sa, voliť alternatívy, prepájať osobný rozvoj, hodnoty, ciele s podmien-
kami okolitého prostredia. Ak sa sebapoznávanie, formulovanie cieľov, stanovenie priorít, 
hľadanie informácií o svete práce, povolaniach realizuje v podmienkach odlišnej jazykovej 
kompetencie a odlišnej kultúry, ako to poznáme u nepočujúcich, môže byť kariérové pora-
denstvo konfrontované s novými úlohami. Kariérové poradenstvo nie vždy dokáže poňať 
a nájsť východiská, aby sa kariérový potenciál mohol aj u nepočujúceho plne rozvíjať. Nezna-
losť problematiky nepočujúcich môže kariérových poradcov odrádzať od angažovania v tejto 
oblasti.  

Táto publikácia má za cieľ poskytnúť teórii a praxi kariérového poradenstva modelovú pred-
stavu kariérového poradenstva nepočujúcich – teoretických východísk a zásad, bez ktorých 
uplatnenia by kariérové poradenstvo nebolo v prostredí nepočutia efektívne. Súčasne má za 
cieľ dodať odvahu kariérovým poradcom, aby sa začali o nepočujúcich zaujímať a vnímať 
ich ako súčasť populácie, s ktorou sa môžu vo svojej práci stretnúť. Ponúka informácie o sve-
te nepočutia, ktoré by mali byť kariérovým poradcom známe. Naše skúsenosti poukazujú na 
skutočnosť, že porozumenie problematiky nepočujúcich nastáva po spracovaní informácií 
často veľmi rýchlo a sprevádza ho tzv. „aha“ zážitok. Je dobré, ak odborníci, ale aj laici, 
dokážu tento zážitok i emocionálne prežiť – sprevádza ho radosť z poznania, porozumenia,  
uvedomenia si ich nesprávnych predchádzajúcich predstáv o nepočujúcich. Prítomnosť tohto 
poznania a zážitku považujeme za predpoklad vyrovnania sa s existenciou nepočujúcich 
v oblasti kariérového poradenstva. Ak hovoríme o vyrovnaní sa, myslíme na prijatie nepo-
čujúcich ako prirodzenej a rovnocennej súčasti širokej cieľovej populácie.  

Omnoho náročnejšie ako prijať nepočujúcich ako súčasť klientely môže byť pre kariérové 
poradenstvo prijatie myšlienky o poskytovaní kariérového poradenstva samotnými nepoču-
júcimi. Ak publikácia osloví čo len jedného nepočujúceho, ktorý sa začne zaujímať o karié-
rové poradenstvo nepočujúcich, vytvorí sa priestor na uplatnenie filozofie nepočujúci – nepo-
čujúcim, ktorý možno ďalej rozvíjať. O význame poskytovania služieb samotnými nepoču-
júcimi sme sa v publikácii na viacerých miestach zmienili. Nakoniec, nepočutie nevylučuje 
nepočujúceho z uplatnenia sa z profesie kariérového poradcu. Publikácia môže nepočujúcich 
inšpirovať i k etablovaniu sa v pozíciách mentora, v poskytovaní ranej intervencie nepoču-
júcim deťom a počujúcim a nepočujúcim rodičom a ich rodinným príslušníkom. Prostredie 
poradenstva tak poskytuje skutočne široký priestor na uplatnenie sa nepočujúcich.  

Je dôležité zbaviť sa predstavy o limitoch nepočujúcich v oblasti ich kariérového vývinu 
a vytvárať si predstavu o ich pracovnom uplatnení tak, ako si ju vytvárame bežne u počujú-
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cich. Vnútenie predstavy o nepriaznivých východiskových limitoch v oblasti kariérového 
vývinu nepočujúceho dieťaťa a inkorporovanie tejto predstavy rodičom, ktorí sú konfronto-
vaní s existenciou odlišnosti po narodení dieťaťa, je pre kariérový vývin kontraproduktívne. 
R. V. Peavy, autor sociodynamického prístupu v poradenstve, na obálku jednej svojej pub-
likácie k nakreslenej postavičke pripísal: „Nie osoba je problém, problém je problém“ (R. 
V. Peavy, 1999). Nie nepočujúca osoba je problém. Problém je, ako súčasné poznanie o ka-
riérovom vývine, poznanie o nepočujúcich pretaviť do praxe kariérového poradenstva v pros-
pech nepočujúcich bez toho, aby samotní nepočujúci boli vnímaní ako problém pri realizá-
cii kariérového poradenstva.  

Táto publikácia o kariérovom poradenstve nepočujúcich môže byť výzvou na spracovanie 
problematiky kariérového vývinu a kariérového poradenstva aj u iných súčastí populácie – 
ľudí so zdravotným postihnutím, a nielen tých, ktorí sa s postihnutím narodili, ale ktorí sú 
konfrontovaní s vážnymi zdravotnými problémami, resp. postihnutiami v priebehu ich života. 
I tu môže byť kariérové poradenstvo nápomocné, aby potenciál človeka pre adaptáciu bol 
využitý a život človeka bol čo najplnohodnotnejší.  

Publikácia Kariérové poradenstvo a možnosti facilitácie kariérového vývinu nepočujúcich 
nerieši problematiku kariérového poradenstva nepočujúcich komplexne. Nebol to ani zámer 
autora. Niektoré témy kariérového poradenstva neboli zahrnuté do tejto publikácie a čakajú 
na spracovanie. S týmto vedomím túto publikáciu predkladáme odbornej a laickej verejnosti.  
 

Marian Groma 
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