
telesné postihnutie handicap deficity patopsychológia zrakové postihnutie špeciálna pedagogika 
psychológia osôb s postihnutím morálny vývin úspech kochleárny implantát inklúzia psychológia osôb so 
zrakovým postihnutím nepočujúci osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou bariéry vzdelávanie 
reedukácia špecifické vývinové poruchy downov syndróm slabozrakí rečový handicap integrácia 
úspešnosť čiastočná strata sluchu mentálne postihnutie viacnásobné postihnutie individuálny vzdelávací 
program hraničná inteligencia segregácia špeciálna škola školský psychológ telesné postihnutie 
handicap deficity patopsychológia zrakové postihnutie špeciálna pedagogika psychológia osôb 
s postihnutím morálny vývin úspech kochleárny implantát inklúzia psychológia osôb so zrakovým 
postihnutím nepočujúci osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou bariéry vzdelávanie reedukácia 
špecifické vývinové poruchy downov syndróm slabozrakí rečový handicap integrácia úspešnosť 
čiastočná strata sluchu mentálne postihnutie viacnásobné postihnutie individuálny vzdelávací program 
hraničná inteligencia segregácia špeciálna škola školský psychológ telesné postihnutie handicap deficity 
patopsychológia zrakové postihnutie špeciálna pedagogika psychológia osôb s postihnutím morálny 
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hraničná inteligencia segregácia špeciálna škola školský psychológ telesné postihnutie handicap deficity 
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Predhovor 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

dostávate do rúk zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 

v Bratislave 7. 12. 2012 pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave pod názvom „ Patopsychológia – vznik, vývin a.....“ . 

 

Cieľom konferencie, ktorej výstupom je predložený recenzovaný zborník, je poskytnutie  

prehľadu problematiky psychológie ľudí s postihnutím, ktorá  je dlhodobo jednou z kľúčových 

tém výskumov realizovaných tak na našej katedre ako i na iných pracoviskách, kde sa problémy 

ľudí s postihnutím riešia. Nosné témy konferencie boli nasledovné: 

45 rokov skúmania psychológie ľudí s postihnutím na Slovensku 

Patopsychológia v kontexte vied o človeku  

Nové trendy v patopsychológii – interdisciplinarita, multidisciplinarita...  

Patopsychológia v pregraduálnom a celoživotnom vzdelávaní  

 

V predkladanom zborníku sú publikované príspevky medzinárodného kolektívu výskumníkov a 

výskumníčok v oblasti psychológie a patopsychológie ako aj autorov a autoriek z praxe. Pri tejto 

príležitosti sú v ňom prezentované aj čiastkové výsledky  grantovej úlohy VEGA 1/0253/09 

Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím, ktorá bola riešená na 

Katedre psychológie a patopsychológie pod vedením PhDr. M. Gromu, PhD. v r. 2008 - 2012. 

 

 

Veríme, že predkladané príspevky obohatia poznanie našej disciplíny ako v odbornej tak i laickej 

verejnosti. 

        

                 

PhDr. Katarína Cabanová , PhD. 

vedúca Katedry psychológie a patopsychológie 
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Základné teórie L. S. Vygotského vo vzťahu k psychológii ľudí 
s postihnutím  

Ladislav Požár 
 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského; Račianska 59, 813 34  Bratislava; pozar(at)fedu.uniba.sk 

 

Abstrakt:  V príspevku stručne analyzujeme základné teórie L. S. Vygotského. Menovite kultúrno-historickú 
teóriu a jej korene, Vygotského koncept zóny najbližšieho vývinu  a Vygotského názory na pedagogickú 
integráciu/inklúziu žiakov s postihnutím. Východiskom štúdie sú Vygotského práce a súčasne práce vytvorené 
na základe týchto diel v našom regióne. Autor uvádza príčiny zvýšeného záujmu o Vygotského teórie vo svete.  
 

Kľúčové slová: kultúrno-historická teória, zóna najbližšieho vývinu, postihnutie, sociálne potreby, 
integrácia/inklúzia 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Každý, kto číta svetovú psychologickú literatúru si určite všimol, že v ostatných približne dvadsiatich 
rokoch badať zvýšený záujem o Vygotského tvorbu, o jeho teórie, pričom tento záujem badať v podstate na  

celom svete. Osobne som sa s jeho prácami stretol až pri mojich služobných cestách do vtedajšieho ZSSR, kde 
som mal možnosť niektoré jeho práce študovať. Musím však priznať, že vtedy som im ešte nevenoval takú 
pozornosť, akú by si zaslúžili. Pravdepodobne som vtedy ešte „nedozrel“ k úplnému pochopeniu jeho ideí. Dalo 

by sa povedať, že práve dnes, kedy psychológia prešla od čias Vygotského istým vývinom, sme „pripravení“ jeho 
teóriu plne pochopiť. Medzi jeho teóriu a naše chápanie tejto teórie boli vložené isté poznatky, ktoré sa stali, 
v terminológii Vygotského, „nástrojom“, pomocou ktorého môžeme jeho teóriu chápať. V mojich prácach sa 
Vygotského idey začali objavovať až keď som sa hlbšie začal venovať psychológii ľudí s postihnutím.  Vtedy sa mi 
dostala do rúk aj jeho azda prvá štúdia o výchove detí s postihnutím [Vygotskij, 1924] a pochopil som, že sa 
trápim nad vecami, ktoré Vygotský vyriešil už dávno. 

Čím viac sa vzďaľujeme od obdobia, kedy žil a tvoril Vygotský, čím vo väčšej miere sme schopní analyzovať  
nasledujúcu históriu psychológie až do súčasných dní, tým viac si uvedomujeme, že intelektuálny a všeobecno-

duchovný potenciál, ktorý je zahrnutý v jednotlivých ideách Vygotského, v jeho celkovej koncepcii, v celej jeho 

tvorbe a osobnosti, nielen že nie je bezo zvyšku využitý, ale v mnohom ešte nie je ani dostatočne adekvátne 
a v úplnosti odhalený, spoznaný a zhodnotený. Zrejme sa nachádzame, ako píše A. A. Puzyrej [1986]  na prahu 

„druhého zrodenia“ Vygotského a druhého života jeho koncepcie, života, ktorý nám azda prvýkrát odhalí 
skutočný význam a zmysel všetkého, čo v psychológii vykonal. Stačí pozrieť si najnovšie publikácie amerických, 
anglických, francúzskych či nemeckých psychológov, v ktorých autori vychádzajú z jeho diela, pričom sa ich 
usilujú doviesť do reálneho života, ako napr. jeho koncept „zóna najbližšieho vývinu“. Tento jeho koncept  sa 
v ostatnom čase stáva zaujímavým nielen z hľadiska teórie, ale aj z hľadiska jeho praktickej aplikácie. V tejto 

súvislosti by sme mohli uviesť  i práce, ktoré vznikli v našom regióne [pozri napr. Požár, 1985; Mikulajová, 1996; 

Petrová, Pupala, 2008; Petrová, 2008;  Romančíková,  Požár, 2008]. Spomínaná „zóna najbližšieho vývinu“ je 
mimoriadne dôležitá pre psychologickú diagnostiku a pochopenie možností ďalšieho vývinu najmä detí 
s postihnutím. V anglických prekladoch prác Vygotského, sa často používa iná terminológia, než akú používal 
sám Vygotský, čo vedie k tomu, že niektorí odborníci si ani neuvedomujú že ide o Vygotského koncept zóny 
najbližšieho vývinu. Napríklad J. Džuka a I. Kovalčíková píšu o „novom trende“ – tzv. dynamickom testovaní, 
v rámci ktorého „... v prípade nevyriešenia úloh je umožnené učenie ... kedy ukazovateľom potenciálu je počet 
úloh, ktoré je schopná osoba vyriešiť s pomocou...“ [2009, s. 295]. V danom „novom trende“ ide však jednoznačne 
o Vygotského zónu najbližšieho vývinu. Zóne najbližšieho vývinu som už venoval osobitnú štúdiu [pozri: Požár, 
2008], a preto sa tomuto problému nebudem na tomto mieste venovať.  

Je zrejmé že Vygotský v mnohých ohľadoch predstihol svojich súčasníkov, K. Lewina, W. Köhlera, J. Piageta a 

vzdialil sa (pokročil) aj od svojich najbližších spolupracovníkov, spolu s ktorými zakladal novú psychológiu, ako 
bol P. P. Blonský a S. L. Rubinštejn a tiež od svojich najbližších spolupracovníkov a nasledovníkov, ktorých 
vlastne vychoval, akými boli A. R. Lurija a A. N. Leontiev. 
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Kultúrno-historická teória Vygotského 

Kultúrno-historická teória Vygotského zaujíma aj dnes pevné miesto jedného z najsilnejších 
a najperspektívnejších globálnych programov vývinu psychológie. Zrejme ťažko nájdeme  nejaký významnejší 
smer vo svetovej psychológii, ktorý by nepocítil v tej alebo inej podobe vplyv ideí kultúrno-historickej koncepcie 

(často aj bez toho, že by si vedci uvedomili, že ide o koncepciu Vygotského, pretože najmä v 
anglických prekladoch jeho prác sa objavujú, ako som už uviedol, iné pojmy, než ktoré používal Vygotský). 
Kultúrno-historická teória ako keby vychádzala z terajšej, súčasnej svetovej psychológie a najmä z tých oblastí, 
ktoré prežívajú obdobie búrlivého vývinu, oblastí, ktoré majú následky pre budúcnosť celej psychologickej (a 
nielen psychologickej) vedy. Charakteristickou črtou týchto oblastí je tesné spojenie psychologického výskumu 
a psychologickej teórie s rôznymi formami praktickej činnosti zameranej na psychiku, vedomie alebo osobnosť 
človeka, s úlohami organizácie a zamerania tejto praxe. Citeľne sa to prejavuje napr. aj v oblasti pedagogiky 

[pozri napr. Petrová, 2008], logopédie [Mikulajová, 1996], špeciálnej pedagogiky [Romančíková, Požár, 2009, 
Romančíková, 2012] a v ďalších oblastiach. Podľa môjho názoru je táto teória plne uplatniteľná aj pri skúmaní 
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, detí imigrantov a, pochopiteľne, pri skúmaní detí s akýmkoľvek 
druhom postihnutia. 

Základom tejto teórie, jej podstatou je Vygotského „učenie“ o osobitnej, sociálnej znakovej organizácii 
všetkých imanentne ľudských foriem psychiky, alebo, ako ich sám Vygotský nazýval  - „vyšších psychických 
funkcií“, vrátane pamäti. Ak jeho teóriu budeme aplikovať na pamäť (a sám Vygotský práve na príklade pamäti 
tézu o znakovej organizácii ilustroval), potom možno vychádzať z jeho tvrdenia, že špecifikom vyšších, ľudských 
foriem pamäti je skutočnosť, že tieto formy pamäti majú sprostredkovanú štruktúru, pričom  prostriedkom 
organizácie pamäti sú rôzne mnemotechnické pomôcky a prostriedky, teda osobitné znakové systémy, ktoré boli 
spravidla vypracované v histórii a osvojil si ich každý jednotlivý človek v priebehu svojho psychického vývinu. 
Experimenty Vygotského, ktoré uskutočnil pri skúmaní pamäti [Vygotskij 1983: 240-241] jasne svedčia o tom, že 
sprostredkovaná, „kultúrna“, pamäť, ktorá sa realizuje  pomocou istých nástrojov (v uvedených experimentoch 
to boli napr. obrázky, ku ktorým si skúmaná osoba vypracúvala príbeh, pomocou ktorého si v pamäti vybavila 

potrebné slovo), je oveľa efektívnejšia, ako jednoduchá, podľa Vygotského „prirodzená“ alebo „naturálna“ pamäť. 
V tomto príspevku sa obmedzím iba na to, aby som uviedol dva zaujímavé citáty z prác Vygotského a pramene 
kultúrno-historickej teórie Vygotského, keďže aj o tejto teórii som už podrobnejšie písal [Požár, 2012].  Vygotský 
v jednej svojej práci píše: „Môžeme sformulovať všeobecný genetický zákon kultúrneho vývinu v tejto podobe: 

každá funkcia v kultúrnom vývine dieťaťa sa objavuje na scéne dvakrát, v dvoch rovinách, najprv – v sociálnej, 
potom – v psychologickej, najprv medzi ľuďmi, ako kategória interpsychická, potom vo vnútri dieťaťa, ako 
kategória intrapsychická....Máme právo chápať vyslovenú tézu ako zákon, ale, samozrejme, prechod zvonka 

dovnútra transformuje samotný proces, mení jeho štruktúru a funkcie. Za všetkými vyššími funkciami, ich 
vzťahmi stoja geneticky sociálne vzťahy, reálne vzťahy medzi ľuďmi.... Mohli by sme označiť základný výsledok, 
ku ktorému nás vedie história kultúrneho vývinu dieťaťa, ako sociogenézu vyšších foriem správania. Slovo 
„sociálny“, ktoré používame vzhľadom k nášmu predmetu, má veľký význam. Predovšetkým, v najširšom zmysle 
označuje, že všetko kultúrne je sociálne. Kultúra predsa je produktom sociálneho života a spoločenskej činnosti 
človeka, a preto samotné stavanie problému kultúrneho vývinu správania už nás uvádza bezprostredne do 
sociálnej roviny vývinu. Ďalej by bolo možné poukázať na to, že znak, ktorý sa nachádza mimo organizmu, ako 
nástroj, je oddelený od osobnosti a slúži v podstate ako spoločenský orgán alebo sociálny prostriedok. Ešte ďalej, 
mohli by sme povedať, že všetky vyššie funkcie sa utvorili nie v biológii, nie v histórii fylogenézy, ale samotný 
mechanizmus, ktorý leží v základe vyšších psychických funkcií, je zmesou vytvorenou zo sociálneho. Všetky 
vyššie psychické funkcie sú interiorizovanými vzťahmi sociálneho charakteru, základom sociálnej štruktúry 
človeka. Ich zloženie, genetická štruktúra, spôsob činnosti – jedným slovom, celá ich podstata je sociálna; 
dokonca aj vtedy, ak sa menia na psychické procesy, zostáva kvazisociálnou. Človek, aj keď je osamote, uchováva 
si funkciu komunikácie“ [Vygotskij 1983: 145-146]. 

Z ďalšieho citátu je zrejmé, že znak považuje za prostriedok sociálneho vzťahu, keď píše: „Znak prvotne 
vystupuje v správaní dieťaťa ako prostriedok sociálneho vzťahu, ako funkcia interpsychická; keď sa neskôr stáva 
prostriedkom zvládania vlastného správania, iba prenáša sociálny vzťah k subjektu, dovnútra osobnosti. Podľa 
najdôležitejšieho a základného genetického zákona, ku ktorému nás vedie výskum vyšších psychických funkcií, 
každá symbolická činnosť dieťaťa bola kedysi sociálnou formou spolupráce a uchováva si na celej ceste vývinu až 
po jeho najvyššie body sociálny spôsob fungovania. História vyšších psychických funkcií sa tu ukazuje ako 
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história pretvárania prostriedkov sociálneho správania na prostriedky individuálno-psychologickej organizácie“ 
[Vygotskij, 1984 b: 55-56]. 

Bolo by možné uviesť aj  výskumy Vygotského, zamerané na vznik reči a najmä na úlohu reči v činnosti 
človeka v genetickej (vývinovej) rovine. Tieto experimenty je možné nájsť v jeho mimoriadne zaujímavej práci 
„Nástroj a znak vo vývine dieťaťa“ (Vygotskij, 1984 b). Vyžiadalo by si to však veľa priestoru, ktorý nemáme 
v danej štúdii k dispozícii. Napokon časť týchto výskumov možno nájsť v jeho práci „Myslenie a reč“, ktorá je 
nášmu čitateľovi prístupná v českom preklade. 

Aké sú teda premene tejto mimoriadne aktuálnej teórie? Pri podrobnejšej analýze diela L.  S. Vygotského 
zistíme, že pramene jeho kultúrno-historickej teórie možno hľadať už v jeho rannej práci „Psychológia umenia“, 
ktorú obhájil ako dizertačnú prácu.  V uvedenej publikácii sa zameriaval predovšetkým na to, ako vníma 
umelecké dielo čitateľ, čo v danom diele vyvoláva u čitateľa isté emócie – teda na problém psychológie čitateľa, 
problém psychologického pôsobenia umenia.  Pri uvádzaní tohto a ďalších prameňov Vygotského kultúrno-

historickej teórie sa budem opierať o publikáciu A. A. Puzyreja [1986]. 

Puzyrej píše, že „Vygotský sa usiloval pristupovať k tomuto zložitému psychologickému problému 
objektívne, navrhol niektoré metódy analýzy objektívneho faktu – textu umeleckého diela -  a na základe tejto 
analýzy  postúpiť k pochopeniu toho, ako čitateľ dané dielo vníma“ [Puzyrej, 1986; 53]. Je úplne zrejmé, že 
umelecké dielo môže vnímať každý inak, môže v jednotlivých ľuďoch vyvolávať rôzne emócie, dokonca aj úplne 
protichodné. Niekedy dokonca ľudia v čase, keď umelecké dielo vzniklo, nemusia ho vôbec prijať a tobôž chápať. 

Aby sme isté umelecké dielo vo všeobecnosti vnímali a vnímali práve ako umelecké dielo, ako istú umeleckú 
hodnotu, musí mať vnímajúci človek utvorenú vyhranenú psychickú a širšie povedané duchovnú „organizáciu“. 
Iba vo vzťahu k tejto organizácii môže dané umelecké dielo prežívať. Práve túto psychologickú organizáciu, ktorá 
sa nachádza akoby „za“ samotným umeleckým dielom, a existenciu ktorej toto dielo predpokladá, sa Vygotský 
usiloval rekonštruovať v rámci psychológie umenia. Nazdávam sa, že predpokladaná psychologická a duchovná 
organizácia je tým „nástrojom“, ktorý sprostredkúva poznanie a prežívanie umeleckého diela, podobne ako je 
v teórii Vygotského istým nástrojom symbol, anekdota, uzlík na vreckovke atď. Práve preto vidím vo Vygotského 
psychológii umenia jeden z prvých prameňov jeho kultúrno-historickej teórie.        

Za ďalší prameň tejto teórie možno považovať Vygotského analýzu krízy psychológie. Je známe, že hneď 
po vzniku prvej psychologickej koncepcie Wundta, ktorý za predmet tejto vedy považoval vedomie (pričom 
reálne vedomie neskúmal), vznikli ako opozície k jeho psychológii tri základné smery: behaviorizmus, 
geštaltizmus a freudizmus. Všetky sa od seba (a aj od Wundtovej koncepcie) líšili najmä vymedzením predmetu 
psychológie. Možno povedať, že psychológia sa skutočne dostala do krízy. Vygotský už pri tvorbe svojich prvých 
prác v oblasti psychológie umenia dospel k názoru, že vtedajšia psychológia nebola schopná vyriešiť problémy, 
ktoré ho vtedy najviac zaujímali, problémy vedomia, problémy prežívania človeka pri čítaní umeleckého diela. 
Práve preto venoval veľkú pozornosť preskúmaniu uvedených a niektorých ďalších psychologických smerov, 
ktoré v jeho dobe v psychológii prevládali. Tomuto problému venoval osobitné dielo [Vygotskij, 1982]. Cieľom 
tejto jeho práce nebola iba  analýza vtedajších psychologických smerov. Vygotský sa usiloval zistiť i príčiny, 
prečo ku kríze došlo, a najmä, načrtnúť cestu ďalšieho vývinu tejto vedy. Túto krízu považoval predovšetkým za 
metodologickú krízu. V tejto súvislosti Vygotský napísal, že „z takejto metodologickej krízy, zo vzniku potreby 

riadenia jednotlivých disciplín, z nevyhnutnosti – na istom stupni poznania -  kriticky skoordinovať rôznorodé 
údaje, doviesť do istého systému jednotlivé oddelené od seba zákony, pochopiť a overiť výsledky, prečistiť 
metódy a základné pojmy, vybudovať fundamentálne princípy, slovom dať dokopy počiatky a konce poznania – 

z toho sa rodí všeobecná veda“ (tamže, s. 392). Na základe uvedených (a ďalších) úvah začal pracovať na 
vytvorení novej metodológie. Rozpracovanie teoreticko-metodologických základov „novej“ psychológie sa, podľa 
Vygotského, malo začať psychologickou analýzou praktickej, pracovnej činnosti človeka, pretože práve v tejto 

sfére sa skrývajú hlavné zákonitosti a východiskové jednotky psychického života človeka. Tu možno hľadať aj 
korene Vygotského idey o sprostredkovanom charaktere vyšších psychických funkcií. 

Ďalším prameňom kultúrno-historickej teórie je, nesporne, psychológia a pedagogika detí s rôznym 
druhom postihnutia. 

L. S. Vygotský sa veľmi skoro začal zaoberať psychickým vývinom detí s rozličným druhom postihnutia 
(detí nevidiacich, nepočujúcich, detí s mentálnym postihnutím). Už na začiatku 20. rokov 20. storočia sa v jeho 

prácach objavuje na prvý pohľad paradoxná téza. Podľa nej kľúč k riešeniu problému  postihnutia dieťaťa 
spočíva v pochopení toho, že postihnutie je predovšetkým sociálny problém. Táto myšlienka sa v časoch, kedy 
Vygotský žil, zdala byť absolútne nezmyselnou (mimochodom, až v súčasnosti sa reálne problémy, s ktorými sa 
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človek s postihnutím stretáva, takto chápu, pričom pre samotných ľudí s postihnutím sú, podľa našich 
rozhovorov s nimi i podľa výskumov, práve sociálne problémy pre nich tie najťažšie). Podľa Vygotského „každý 
telesný nedostatok, či už je to slepota, hluchota alebo vrodené mentálne postihnutie, nielen že mení vzťahy 
človeka k svetu, ale prejavuje sa predovšetkým na vzťahoch s ľuďmi. Organický defekt alebo nedostatok sa 
realizuje ako sociálna nenormálnosť správania. Dokonca i v rodine je nevidiace alebo nepočujúce dieťa 
predovšetkým zvláštnym, osobitným dieťaťom, voči nemu vzniká mimoriadny, nezvyčajný vzťah, iný ako 
k iným deťom. Jeho nešťastie v prvom rade mení jeho sociálnu pozíciu v rodine. To sa prejavuje nielen v takých 
rodinách, kde sa na také dieťa pozerajú ako na ťažkú príťaž a trest, ale aj v takých rodinách, kde nevidiace dieťa 
obklopujú dvojnásobnou láskou, desaťnásobnou starostlivosťou a nehou. Práve v takých rodinách predstavujú 
tieto zvýšené dávky pozornosti a ľútosti pre dieťa ťažkú záťaž a bariéru, ktorá ho oddeľuje od ostatných detí“ 
[Vygotskij, 1983; 62]. V konečnom dôsledku Vygotský robí záver o sociálnej a nie biologickej podstate procesu 

kompenzácie u detí s postihnutím. Aj tento záver leží v základe kultúrno-historickej teórie. 
Posledný prameň kultúrno-historickej teórie vidím vo výskumoch Vygotského v oblasti vývinovej 

psychológie.  
Aj keď v čase, kedy Vygotský žil, pojem „vývinová psychológia“ ešte neexistoval (sám Vygotský označoval 

túto vedu ako „pedológiu“), výsledky skúmania psychického vývinu dieťaťa boli nesporne dôležitým prameňom 
predmetnej teórie. Vygotský dôsledne skúmal napr. reč, utváranie pojmov atď. dieťaťa v ich histórii, teda v ich 

vývine, čo mu umožnilo formulovať rad významných téz nielen kultúrno-historickej teórie, ale aj ďalších jeho 
ideí, z ktorých by sme mohli uviesť aspoň už spomínaný  pojem „zóna najbližšieho vývinu“. V tejto prednáške sa 
z časových dôvodov nebudem podrobne problémami vývinu dieťaťa zaoberať. Konkrétne výskumy možno nájsť 
najmä v 4. diele zobraných spisov Vygotského [Vygotskij, 1984 a].  Priebežne sa objavujú aj v prácach 
pracovníkov Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK (Andreánsky, Jakabčic, Požár). 
 

Vygotský o školskej integrácii ľudí s postihnutím 

Rád by som uviedol ešte jednu v súčasnosti mimoriadne aktuálnu ideu Vygotského, ktorú vyslovil už v r. 

1924. Ide o problém pedagogickej a sociálnej integrácie detí a ľudí s postihnutím, ktorý je v súčasnosti 
mimoriadne aktuálny prakticky vo všetkých vyspelých krajinách. Ako príklad uvediem jednu z novších  
publikácií [Hick, Kershner and Farrel (eds), 2009], ktorá obsahuje celú kapitolu s názvom „Vygotský a inklúzia“.  

 Vygotský podrobil hlbokej analýze a kritike vtedajšie špeciálne školy predovšetkým v Nemecku a v Rusku, 

pričom si však dobre uvedomoval potrebu špeciálneho vzdelávania.  Vo svojej práci, prvý krát opublikovanej v r. 

1924,  Vygotský napísal: „Špeciálna škola vytvára systematické oddelenie od normálneho prostredia, izoluje 
nevidiaceho a umiestňuje ho do úzkeho, uzatvoreného sveta, kde je všetko prispôsobené postihnutiu, kde je 
všetko na postihnutie rozrátané, kde ho všetko pripomína. Toto umelé prostredie nemá nič spoločné s tým 
normálnym svetom, v ktorom nevidiaci bude musieť žiť. V špeciálnej škole sa veľmi rýchlo vytvára zatuchnutá, 
nemocničná atmosféra, nemocničný režim. Nevidiaci sa pohybuje v úzkom kruhu nevidiacich. V tomto prostredí 
postihnutie všetko podporuje, všetko fixuje nevidiaceho na jeho slepote a „traumatizuje“ ho práve v tomto bode. 

V takej škole nemožno prekonať slepotu, ale naopak sa podporuje a zosilňuje. Nielen že sa v takom prostredí 
nevyvíjajú tie sily nevidiaceho, ktoré by mu pomohli neskôr sa zapojiť do bežného života, ale systematicky 
atrofujú. Duševné zdravie, normálna stavba psychiky sa dezorganizuje a štiepi, zo slepoty sa stáva psychická 
trauma. A čo je najdôležitejšie, špeciálna škola zosilňuje tú „psychológiu separatizmu“, ktorá je u nevidiaceho aj 

tak dostatočne silná“. A ďalej pokračuje. „Aby bolo možné prekonať antisociálnosť špeciálnej školy, bude 
nevyhnutné uskutočniť vedecky podložený experiment spoločného vzdelávania a výchovy nevidiacich 
s vidiacimi, experiment, ktorý má obrovskú budúcnosť. Druhé opatrenie spočíva v tom, aby sa prelomili steny 

našich špeciálnych škôl. Je potrebný tesnejší kontakt s vidiacimi, preniknúť hlbšie do života. Široký styk so 
svetom, založený nie na pasívnom skúmaní, ale na aktívnej a činnostnej účasti v živote. Široká spoločensko-

politická výchova, ktorá nevidiaceho vyvedie z úzkeho kruhu, vymedzenému mu jeho nedostatkom, účasť 
v detskom a mládežníckom hnutí – to sú tie najväčšie páky sociálnej výchovy, pomocou ktorých je možné zapojiť 
obrovské výchovné sily.“ (Vygotskij, 1924). Nazdávam sa, že obe navrhované opatrenia sa práve v súčasnosti 
začínajú úspešne realizovať.“ 

  

Záver 

Je zrejmé, že v jednej prednáške nemožno dopodrobna uviesť všetky fakty a výsledky výskumov 
Vygotského a jeho spolupracovníkov. Uvedené teórie  vyvolávajú aj dnes veľký záujem nielen psychológov, 
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pedagógov, špeciálnych pedagógov, ale aj filozofov, jazykovedcov, kulturológov a pravdepodobne aj odborníkov 
z ďalších vedných oblastí. Mimoriadne dôležité a prínosné sú, podľa môjho názoru, najmä pre psychológiu ľudí 
s postihnutím ako aj pre špeciálnu pedagogiku. Záverom by som chcel krátko uviesť, ako jednu z týchto teórií 
hodnotí známy ruský vedec A. G. Asmolov, ktorý píše, že Vygotského kultúrno-historická teória v mnohých 
smeroch ovplyvnila svetovú vedu. Píše doslova, že „v jeho koncepcii histórie kultúry ako vývinu systému znakov, 
ktoré slúžia na riadenie správania, našlo sa riešenie problému, ktorý znepokojoval antropológov, problém 
vzťahu medzi kultúrou a psychológiou osobnosti. Práve tento okruh ideí Vygotského, rozvinutý jeho školou, má 
v ostatnom čase stále väčší vplyv na svetovú vedu. Najdôležitejšie pokroky sa črtajú pri osvojovaní si systému 
kultúry nasledujúcim pokolením. Vzájomné pôsobenie medzi osobnosťou a spoločnosťou, ktoré vytvára buď 
priaznivé alebo nepriaznivé prostredie pre vývin vlôh (vrátane genetických predispozícií) osobnosti, sa 
v prácach Vygotského a jeho školy začali prvý krát skúmať experimentálne. Odhaľuje sa tu široké spektrum – od 

úplného potlačenia možností osobnosti kolektívom až po všestranný vývin týchto možností vzhľadom k určitým 
sociálnym vrstvám“ [Asmolov, 1996;18-19]. Tieto slová do istej miery naznačujú, prečo neboli v období 
socializmu myšlienky Vygotského propagované, a prečo vlastne k súbornému vydaniu jeho prác došlo V Rusku  

až na začiatku 80. rokov minulého storočia, teda päťdesiat rokov po jeho smrti.  
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Abstrakt:  V príspevku podávame retrospektívny pohľad na význam vzniku Inštitútu špeciálnej a liečebnej 

pedagogiky a v rámci neho aj katedry. Uvádzame ako sa personálne formovalo zloženie katedry od založenia až 
po súčasnosť. Dôraz kladieme tiež na metamorfózy patopsychológie a najmä jej predmetu. 

Kľúčové slová: história Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK,  patopsychológia, človek s postihnutím  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Už pri zbežnom pohľade do histórie nášho odboru vidíme, že koniec 50-tych a 60-te roky 20.  storočia mali 
mimoriadny význam pre rozvoj psychológie v Československu a najmä na Slovensku. Synergia dvoch 
významných momentov, ktorými bolo jednak celkové spoločenské a ideologické uvoľnenie po XX.  zjazde KSSZ  
v r. 1956 ako aj intenzívny nástup novej generácie ambicióznych psychológov (z dnešného pohľadu by sme ich 
mohli nazvať zakladateľskou generáciou psychológie na Slovensku), viedla postupne k vytvoreniu solídnych 
základov pre intenzívnejší rozvoj našej disciplíny v teoretickej ako aj praktickej rovine.  

Odborno-organizačne sa v tomto procese mimoriadne úspešne angažoval najmä Miroslav Bažány (1923-

1998) z iniciatívy, ktorého bola v r. 1957 založená Psychologická výchovná klinika v Bratislave. Bolo to prvé 
zariadenie inštitucionalizovanej psychologickej starostlivosti o deti a mládež vo vtedajšom Československu. .  
V roku 1959 bola otvorená samostatná Katedra  psychológie na Filozofickej fakulte UK a v tom istom roku aj 

Psychologická výchovná klinika v Košiciach. Intenzívny rozvoj psychologickej starostlivosti si vyžadoval 
postupne čoraz viac špeciálne pripravených odborníkov, schopných poskytovať odbornú starostlivosť o deti 

a mládež s rozličnými problémami. Významnú časť tejto klientely tvorili práve deti s rozličnými druhmi 
postihnutia – senzorickými, mentálnymi, telesnými ako aj rečovými.  

V januári 1964 vznikol v Bratislave - opäť z iniciatívy M. Bažányho  Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie ako psychologické a vedecko-výskumné pracovisko. V oblasti patopsychológie mal ústav 
v rámci vtedajšieho Československa celoštátnu pôsobnosť. Vznik VÚDPaP-u bol motivovaný najmä 
skutočnosťou, že na Slovensku neexistovala žiadna vedecká inštitúcia, ktorá by mala vo svojej náplni skúmanie 
detí a mládeže, pričom problematika detí a mládeže s rozličnými druhmi postihnutia bola na úplnom okraji 
výskumných záujmov psychológie. Pri pomenovaní ústavu a najmä v jeho odbornom zameraní sa prvý krát 
objavil pojem patopsychológie v inom chápaní, než bolo dovtedy zaužívané najmä v klinickej psychológii, kde 
sa pod týmto pojmom rozumela psychológia chorých. Výsledky výskumov v tejto oblasti a potreba ich publicity 

viedli v roku 1966 ku založeniu odborného časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý vychádza 
dodnes. 

Postupne narastajúce potreby spoločenskej a najmä špeciálno-pedagogickej praxe viedli k tomu, že pri 
Filozofickej fakulte UK v Bratislave bol v roku 1967 založený  Inštitút špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Pri 

jeho zrode stál opäť M. Bažány, v úzkej spolupráci s  A. Pajdlhauserom. Inštitút zabezpečoval plnohodnotnú 
špecializovanú vysokoškolskú prípravu špeciálnych a liečebných pedagógov. Medzi kmeňové katedry Inštitútu 
patrila od samotného začiatku aj Katedra patopsychológie a sociálnej patológie.  
Vysokoškolská príprava špeciálnych a liečebných pedagógov vyvolala potrebu výučby aj takých psychologických 
predmetov (okrem základnej psychologickej prípravy), ktoré boli v úzkom vzťahu k  jednotlivým druhom 
postihnutia. Popri všeobecnej patopsychológii  to bola patopsychológia zrakovo, sluchovo, mentálne, telesne 
a rečovo postihnutých. Tieto psychologické disciplíny v tom čase v ucelenej podobe neexistovali, z čoho 
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vyplynula mimoriadne dôležitá úloha katedry, ktorou bolo práve formovanie a napĺňanie predmetu 
patopsychológie a jej jednotlivých súčastí. 

Katedru viedol od jej založenia M. Bažány a členmi boli L. Požár, I. Jakabčic, J. Sojka, E. Dvoran a na polovičný 
úväzok aj L. Košč. V roku 1970 sa stal vedúcim katedry L. Požár. Na katedru postupne nastúpili M. Andreánsky, E. 
Uhrová, L. Slobodová, V. Benko. Jednotliví členovia katedry sa špecializovali – L. Požár na patopsychológiu zrakovo 
postihnutých, I. Jakabčic na patopsychológiu mentálne postihnutých, M. Andreánsky na patopsychológiu rečovo 
postihnutých, E. Uhrová na patopsychológiu sluchovo postihnutých a L. Slobodová na patopsychológiu telesne 
postihnutých. V roku 1972 bol IŠLP a spolu s ním aj katedra administratívne preložená na Pedagogickú fakultu UK 
v Trnave a v roku 1976 aj fyzicky.  

V r. 1981 sa naša katedra spojila s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Trnave a spojením týchto dvoch pracovísk vznikla nové pracovisko pod názvom Katedra psychológie 
a patopsychológie, ktorú v tom čase viedol A. Gronský.  Po ňom až do r. 1994 viedol katedru L. Požár, v rokoch 1994 

až 2008 V. Andreánska, potom M. Groma a v súčasnosti od r. 2011 je vedúcou katedry K. Cabanová.  
 V r. 1986 sa Pedagogická fakulta presťahovala z Trnavy do Bratislavy. Postupne sa katedra personálne posilňovala 
– členmi katedry sa stali: M. Glasová, K. Vačková, V. Andreánska, J. Černý, K. Cabanová, L. Ďurič, V  akademickom 

roku 1993/94 bolo na fakulte z iniciatívy L. Ďuriča a L. Požára s aktívnou podporou  vtedajšieho dekana fakulty M. 
Bažányho zahájené štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii s anglickým a nemeckým jazykom, ku ktorým 
pribudli postupne aj iné akademické predmety. 

Od uvedeného  šk. roku zabezpečujú členovia katedry nielen psychologickú  prípravu študentov  všetkých 
pedagogických odborov ale aj výučbu všetkých psychologických disciplín v novom študijnom program. V tomto čase 
na katedru prišli  J. Boroš, E. Brozmanová, D. Kováč, J. Varmuža,  M. Groma. Neskôr sa členmi katedry stali aj 
absolventi nášho odboru a doktorandského štúdia  R. Masaryk,  M. Lemešová, L. Sokolová. 
V súčasnosti má katedra toto zloženie: 
K. Cabanová, vedúca katedry, M. Glasová, B. Šramová, V. Andreánska, M. Groma , M. Andreánsky, K. Vačková, M. 
Lemešová, M. Masaryk, L. Sokolová, J. Halamová, E. Karaffová. Na čiastočný úväzok I. Jakabšic a E. Brozmanová. Ako 

emeritní profesori na katedre pôsobia významné osobnosti slovenskej psychológie L. Požár, D. Kováč a M. Zelina.  

 

Metamorfózy patopsychológie a jej predmetu 

Za najvýznamnejší príspevok nášho pracoviska k rozvoju psychológie na Slovensku považujeme 
vymedzenie predmetu patopsychológie ako novej psychologickej disciplíny. Pretože patopsychológia sa 
postupne stala nedielnou súčasťou vzdelávania a odbornej prípravy budúcich psychológov, špeciálnych 
a liečebných pedagógov, logicky sa ukázala nevyhnutnosť vymedziť predmet tejto psychologickej disciplíny.  

Po prvý krát formuloval predmet patopsychológie L. Košč, ktorý v roku 1974 vydal prvé vysokoškolské 
skriptá pod názvom Všeobecná patopsychológia. Patopsychológiu chápal ako vedu o „psychických anomáliách 
a deficitoch, čiže o hraničných stavoch, vlastnostiach a procesoch osobnosti človeka medzi normálom 
a patológiou, o psychických sprievodných javoch a dôsledkoch akéhokoľvek životného nedostatku (telesnej, 
alebo duševnej choroby, či defektu, resp. sociálneho nedostatku), keď už vybočujú z rámca normy ale ešte 
nedosahujú stupeň alebo kvalitu psychickej abnormality či patológie“. Takéto vymedzenie patopsychológie sa 
však neujalo, pretože ju dostatočne neodlišovalo od príbuznej disciplíny – psychopatológie. Predmet disciplíny 
bol navyše chápaný príliš široko čom svedčí napr. aj to, že kľúčovému pojmu „životný nedostatok“  je možné 
pripísať v týchto intenciách rôznu interpretáciu a význam. Koščovo vymedzenie patopsychológie bolo však 
podnetné a inšpiratívne, lebo vyvolalo odbornú diskusiu na túto tému.  

Na základe diskusií, ktoré prebiehali v odbornej tlači a diskusií na našej katedre, sme sa rozhodli ponechať 
našej psychologickej disciplíne názov patopsychológia s tým, že sme nanovo vymedzili jej predmet. Vyšli sme 
z jednoduchej úvahy: v prvom rade ide o človeka a až v druhom rade o človeka, u ktorého sa vyskytlo určité 
postihnutie. Z toho vyplýva voľný záver, že patopsychológia sa musí zaoberať tým, čím sa zaoberá psychológia vo 
všeobecnosti, ale u presne vymedzenej a definovanej skupiny populácie.  

Patopsychológiu sme chápali (a platí to dodnes) ako psychologickú disciplínu, ktorá sa zameriava na 
skúmanie zákonitostí vývinu a priebehu psychických procesov, stavov a vlastností, celkovej 
štrukturalizácie osobnosti u ľudí s postihnutím a zákonitostí psychickej regulácie ich správania.  
Z takto ponímaného predmetu patopsychológie vzišla potreba vymedziť pojem postihnutie, resp. postihnutý 
jednotlivec. Z psychologického hľadiska za postihnutého jednotlivca považujeme jednotlivca s ťažkosťami 
v sociálnom uplatnení, ktoré vyplývajú z nedostatku, alebo deficitu orgánu, jeho funkcie alebo procesu. Je to 
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jednotlivec, u ktorého sa prejavujú zmeny a charakteristické ťažkosti pri poznávaní okolitého konkrétneho sveta, 

v sociálnom styku a u ktorého sa súčasne prejavujú špecifické osobitosti pri utváraní osobnosti. Takéto 
vymedzenie sa ukázalo ako dosť ťažkopádne a ani spojenie postihnutý jednotlivec nie celkom zodpovedalo 
uvedenému východisku a oprávnene mohlo byť kritizované najmä zo súčasného pohľadu. Preto sme pristúpili 
k revidovaniu tohto pojmu a jednoznačne sme začali presadzovať spojenie človek s postihnutím. Revízii sme 
podrobili aj vymedzenie (definovanie) tohto pojmu: „Človek s postihnutím je človek, u ktorého existuje 

zjavný nedostatok, či deficit orgánu, alebo jeho funkcie, ktorý modifikuje procesy poznávania, 
nadobúdania sociálnych spôsobilostí a ich uplatňovania a u ktorého sa súčasne vyskytujú osobitosti tak 
v genéze ako aj v štruktúre a dynamike osobnosti.“ Nie je teda rozhodujúca samotná existencia nedostatku či 
deficitu, ale jeho priemet do prežívania a správania človeka.    

Na tomto mieste sa patrí spomenúť autorov, ktorí sa podieľali na procese vývinu ponímania a formovania 

predmetu patopsychológie ako i vymedzenia pojmu človek s postihnutím z psychologického hľadiska. Ide 
o dlhoročných kmeňových členov katedry – L. Požár, I. Jakabčic a M. Andreánsky. K diskusiám významným 
spôsobom prispeli aj V. Andreánska a E. Uhrová. Takéto chápanie patopsychológie a vymedzenie jej predmetu 

umožňuje budovať jej ucelený poznatkový systém, jej teóriu a najmä efektívnu aplikáciu poznatkov v praxi. 

Môžeme konštatovať, že takéto chápanie patopsychológie bolo akceptované a platí aj v súčasnosti. Pojem 
patopsychológie sa u nás vžil a  je živý dodnes. Svedčia o tom aj pracoviská, nesúce ho vo svojom názve: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, naša Katedra psychológie a patopsychológie a časopis 
Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 

Napriek tradičnému uplatňovaniu pojmu „patopsychológia“ konštatujeme v posledných rokoch snahu 
nahradiť ho spojením „psychológia ľudí s rozličnými druhmi postihnutia“. Názov patopsychológia predsa len 
ako keby príliš akcentoval „patológiu“ aj to aj v odbornej verejnosti a zvádza k interpretácii psychologických 
osobitostí u postihnutých ľudí ako patologických, čo vôbec nezodpovedá skutočnosti.  
Ako teda chápeme psychológiu ľudí s postihnutím? Môžeme ju považovať za oblasť skúmania takých prejavov, 
ktoré sa vymykajú z rámca bežného posudzovania normy, avšak nedosahujú stupeň patológie či 
abnormality. Na ilustráciu uvedieme príklad: Je normálne byť nevidiacim, nepočujúcim...? Ťažko povedať, že 
áno. Je teda pre to chorý alebo nenormálny? Jednoznačne nie. Je len jednoducho iný...  

Okrem tejto dominantnej úlohy – teda formovania predmetu patopsychológie ako psychológie ľudí 
s postihnutím, pre realizáciu pedagogického procesu bolo treba pripraviť a naplniť jednotlivé učebné predmety. 
Táto aktivita vyústila do vytvorenia prvých učebných textov, čo by nebolo možné bez intenzívnej 
vedeckovýskumnej činnosti v tejto oblasti. Členovia katedry boli permanentne zapojení do riešenia štátnych 
plánov základného výskumu, rezortných plánov výskumu a po r. 1989 do riešenia grantových úloh.  Podrobné 
informácie o tejto činnosti katedry sú uvedené v publikácii - 45 rokov patopsychológie na Pedagogickej fakulte 
UK: tematicko-personálna bibliografia (L. Sokolová, E. Brozmanová eds.), ktorá je súčasťou konferenčných 
materiálov.  

Na záver nám dovoľte s trochou neskromnosti povedať, že bol naštartovaný proces, v rámci ktorého sa do 
centra pozornosti dostal človek s postihnutím. Vytvorili sme základy, na ktorých možno ďalej budovať náš 
odbor. Je to nevyhnutné, pretože napriek deklarovanej humanizácii či už školstva alebo iných sfér spoločenského 
života, nevenuje žiaľ ani psychológia dostatočnú pozornosť problémom človeka s postihnutím.  
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Zástoj Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 
pri kreovaní patopsychológie na Slovensku  

Vladimír Dočkal 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava; 
vladimir.dockal(at)vudpap.sk 

 

Abstrakt:  Termín patopsychológia je v anglickej literatúre temer neznámy, častejšie sa používa v ruštine. Jeho 
význam sa zväčša približne kryje z významom slova psychopatológia. U nás bol po prvýkrát použitý 
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v súvislosti s pomenovaním novovzniknutého výskumného ústavu 
a neskôr jubilujúcej katedry na Univerzite Komenského, kde získal význam psychológia postihnutých. Termín 
patopsychológia nemožno dodnes považovať za ustálený, aj vo Výskumnom ústave detskej psychológie 
a patopsychológie sa používal na označenie rôznych oblastí psychológie. V príspevku budú rozobrané 
najdôležitejšie oblasti súvisiace s patopsychológiou, ktorým sa pracovníci ústavu v priebehu jeho existencie 

venovali: problematika porúch symbolických funkcií, problematika psychického vývinu detí s mentálnym či 
zmyslovým postihnutím atď. 

Kľúčové slová: patopsychológia, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Nadanie a tvorivosť jednotlivcov s postihnutím 

Eva Szobiová 

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského; Gondova 2,  Bratislava; eva.szobiova(at)fphil.uniba.sk 

 

Grantová podpora: VEGA SR č. 1/0392/11 pod názvom „Životný štýl, reziliencia a tvorivosť slovenských 
adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie“ 

 

Abstrakt:  Príbehy a životný štýl tvorcov s rôznymi druhmi postihnutí sú jedinečným dôkazom toho, že tvorivosť 
a nadanie nie je výsadou zdravých ľudí. Naopak, ich kľukaté cesty životom sú svedectvom nezlomnej vôle a 
neúnavného odhodlania, ktoré nedokáže pokoriť ani fyzická bolesť či telesné obmedzenie. Neraz sa stávajú 
povzbudením nielen pre iných ľudí s rôznymi druhmi postihnutia, ale aj pre bežných ľudí v tom, že život 
s fyzickým, zmyslovým či mentálnym postihnutím alebo so sociokultúrnym znevýhodnením môže byť 
plnohodnotným, zmysluplným, šťastným a obdivuhodným.  

Príspevok sa venuje špecifickým psychologickým mechanizmom, ktoré sú relevantné pre jednotlivcov s 

postihnutím a tiež funkciám, aké zohráva u nich nadanie a tvorivosť. Postihnutie môže byť zdrojom špecifických 
kvalít a pozitívnych charakteristík v podobe mimoriadnych prejavov v rôznych oblastiach umenia, vedy, športu, 
výchove, vzdelávaní a ďalších.   

Kľúčové slová: nadanie, tvorivosť, postihnutie, kompenzácia 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V súčasnej spoločnosti sa stávajú čoraz viac uznávanými a preferovanými hodnotami individuálny úspech a 
výkon, na ktoré sa začína klásť dôraz aj vo formálnom a praktickom vzdelávaní. Táto skutočnosť výrazným 
spôsobom vstupuje do života nielen zdravých jednotlivcov, ale aj osôb s postihnutím, ktoré vyžadujú špeciálnu 
starostlivosť.   

Ak si chceme ujasniť, koho považujeme za človeka s postihnutím, tak odpoveď na túto otázku nájdeme 
u viacerých autorov. U nás problematiku postihnutých dlhodobo zanietene rozpracovávali v priebehu viacerých 
desaťročí L. Požár, M. Andreánsky a I. Jakabčic (2007, s. 621), ktorí uvádzajú, že „za jednotlivca s postihnutím 
považujeme človeka, u ktorého existuje zjavný nedostatok či deficit orgánu alebo funkcie, ktorý modifikuje 
procesy poznávania, nadobúdania sociálnych spôsobilostí a ich uplatňovania a u ktorého sa súčasne vyskytujú 
špecifické osobitosti v genéze, štruktúre a dynamike osobnosti“.  Skupina jednotlivcov s postihnutím tvorí  
z hľadiska typu postihnutia, jeho intenzity a konkrétnych prejavov veľmi rôznorodú skupinu (Slowík, 2010). 
Táto nehomogénna skupina je rozdelená do kategórií, ktoré vytvárajú konzistentné charakteristiky daného typu 
postihnutia (telesné, mentálne, postihnutie zraku, sluchu, reči, postihnutie vyplývajúce zo sociokultúrneho 
znevýhodnenia).  Jednotlivci s postihnutím sú okolnosťami nútení čeliť nenormatívne určeným výzvam 
a ťažkostiam v živote. Postihnutie tak býva zdrojom nežiaducej záťaže a stresu, čím prispieva k celkovej 

psychickej a sociálnej zraniteľnosti (Karaffová, 2011).   
M. Pörtner (2009) v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v práci s postihnutými ľuďmi je nevyhnutné dôverovať 

v ich vývinové možnosti, keďže organizmus primárne mobilizuje všetky vnútorné zdroje a rezervy, aby sa čo 
najlepšie prispôsobil novým životným podmienkam. U ľudí s postihnutím je zvlášť dôležité umožniť im, pokiaľ to 
ich schopnosti a možnosti dovoľujú, prevziať zodpovednosť za seba,  keďže to vplýva na kvalitu ich života, pocit 
vlastnej hodnoty, čo následne vedie k ich zvýšenej reziliencii. 

Ako to, že mnohí jednotlivci s postihnutím dokážu vyťažiť zo svojho potenciálu maximum napriek nepriazni 
v akej sa nachádzajú, alebo sú schopní premeniť svoje ťažkosti v silné stránky, na ktorých je možné ďalej stavať? 
Je to pravdepodobne tým, že postihnutie môže byť pre jednotlivca nositeľom špecifických kvalít a pozitívnych 
charakteristík.  

 

Postihnutie ako cesta k výnimočnosti a nadaniu   
 

Našťastie, rôznorodosť ľudskej spoločnosti už v minulosti spôsobovala, že sa zvýšená pozornosť venovala 
akokoľvek výnimočným, neobyčajným  ľuďom, teda tým, ktorí sa odlišujú od iných postihnutím a nadaním. 
V dejinách boli spravidla vnímaní a prijímaní svojím okolím ambivalentne.  Na jednej strane bolo možné badať 
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tendenciu okolia podceňovať a ľutovať ich, alebo na druhej strane ich preceňovať a prisudzovať im mimoriadne 
vlastnosti a schopnosti. Dokladá to aj tvrdenie A. Koestlerovej (1976; podľa: Blažek, Olmrová, 1985, s. 39) o 
dvojakom stereotype v nazeraní na ľudí so zrakovým postihnutím: „slepec – žobrák a slepec – génius“, pričom 
tento stereotyp vyjadruje ich neobyčajnosť v zmysle sociálnom či neobyčajnosť v zmysle mimoriadneho 

uplatnenia individuálnych schopností.  Počas celej ľudskej histórie sa jedincom s postihnutím prisudzovali 

špecifické sociálne role (napr. chorý, pacient, nezamestnaný, žobrák) zatiaľ čo sa z iných rol títo ľudia vylučovali 
(rodič, manžel, športovec, riaditeľ, umelec). Ľudia s postihnutím boli ekonomicky znevýhodňovaní, vzrastala 
u nich nezamestnanosť a finančná núdza, zriedka vstupovali do manželstiev a tiež sa nevzdelávali na 

univerzitách.  Kultúrne stereotypy vo všeobecnosti predstavujú súbor určitých kvalít, ktoré sú prisudzované 
jedincom z toho dôvodu, že patria do určitej sociálnej skupiny a sú používané na ich odlíšenie od ostatných 
sociálnych skupín (Nario-Redmond, 2010).    

Kultúrne stereotypy sa prejavovali aj ako mýty o neobyčajných, výnimočných ľuďoch, ktoré pretrvali 
dodnes. V súvislosti s nadanými sa predpokladalo, že si poradia so všetkými problémami sami, nakoľko im 
príroda ako aj podmienky v ranom detstve pridelili niečo navyše. Preto aj v spoločnosti dlho prevládal názor, že 
nie je potrebné venovať im zvláštnu starostlivosť.   

Potešiteľné je, že inak tomu bolo v prípade ľudí s postihnutím, ktorým sa vďaka láskyplnému prístupu 
zanietených pedagógov (napr. M. Montessori, R. Steiner, F. Bakule) už od začiatku minulého storočia venovala 
mimoriadna výchovná, vzdelávacia  a liečebná starostlivosť aj v rámci originálnych inštitúcií. Ich spoločným 
menovateľom bolo presvedčenie, že majú prijať dieťa také, aké je a slúžiť rozvoju jeho osobnosti, pripravovať ho 
na samostatný život s maximálnym využívaním jeho vlastných možností a schopností.  Pritom kládli dôraz na 
prispôsobenie prostredia potrebám, možnostiam a záujmom dieťaťa, na umeleckú výchovu, tvorivosť 
v rozličných oblastiach života a podporu nadania.  

Možno usudzovať, že východiskom edukácie uvedených prístupov bola predstava, že človek má dispozície 
k prejavom tvorivosti a nadania, len pre ne treba vytvoriť dostatok príležitosti.  Príklady mimoriadne nadaných 
a tvorivých jednotlivcov s postihnutím v rôznych oblastiach dokladajú, že nadanie sa nevyskytuje len u zdravej 

populácie, ale aj u jednotlivcov so senzorickým (zrakovým a sluchovým) postihnutím, telesným alebo aj 
viacnásobným postihnutím, ktorí sú zároveň nadaní.  

Prejavy nadania týchto ľudí bývajú iné ako u ostatných nadaných. Dokladá to aj príbeh hluchonemej 
a nevidiacej Heleny Kellerovej, autorky mnohých úspešných kníh, u ktorej sa vyskytovalo viacnásobné 
postihnutie. Jej životná cesta sprevádzaná neutíchajúcou zvedavosťou vzbudzuje nielen úctu, ale aj obdiv k 
nezdolnosti ako Heleny, tak jej nadanej pedagogičky Anny Sullivanovej (Blažek, Olmrová, 1985).  Nazdávame sa, 
že základom jej mimoriadnych pokrokov vo vývine nebolo len nadanie, ale aj reziliencia, nesmierna vôľa, či 
všímavosť k potrebám iných postihnutých a povzbudzovanie tých, ktorí vzdelávajú nevidiacich.  

Hoci je známe, že mnohí významní vedci a umelci museli v priebehu života čeliť nepriazni spojenej s 
postihnutím, i tak sa možno stretnúť s mýtom, že nadaní predstavujú pravú stranu Gaussovej krivky a postihnutí 
jej opačnú stranu. To by znamenalo, že nadanie sa s postihnutím nespája (Hříbková, 2005). V prípade nadaných 
dyslektikov je však situácia iná – v intelekte sú nadpriemerní, kým v schopnosti čítať sa zaraďujú do 
podpriemeru (Dočkal, 2009).  

Z uvedeného je zrejmé, že poruchy učenia sa nevyhýbajú ani ľuďom s vysokým IQ či osobám s vysoko 

rozvinutými špeciálnymi schopnosťami. Objavujú sa aj v populácii intelektovo nadaných, pričom podľa J. 
Laznibatovej (2003) najčastejšie z nich sú dysgrafia, dysortografia, dyslexia, dyslália a dyskalkúlia.  Š. Portešová 
(2007) rozlišuje tri typy nadaných s poruchami učenia:  

1. Identifikovaní nadaní, ktorí majú jemné prejavy porúch učenia. Ich nadanie je zjavné, zatiaľ čo poruchy 
učenia sú nerozoznané. Vysokými schopnosťami kompenzujú svoje nedostatky. Neskôr dochádza u nich 

k diskrepancii medzi očakávaným a aktuálnym výkonom. 
2. Identifikovaní ako deti s poruchami učenia. Ich nadanie nie je rozpoznané, boli identifikovaní na základe 

závažnej a zjavnej poruchy, ktorá znižuje ich intelektové výkony. Nadanie zostáva neodhalené, školský 
výkon podceňovaný a úspech pripisovaný skôr náhode. 

3. Neidentifikovaní nadaní s poruchami učenia. Ich problémy sú kompenzované a zároveň maskované 
nadaním. Možný súbežný výskyt nadania a poruchy uniká, keďže vzniká dojem, že ich schopnosti sú 
primerané veku - ich výkony zodpovedajú požiadavkám ročníka, ktorý navštevujú. Nie sú zaradení do 
nápravných edukačných programov z dôvodu existujúcej poruchy učenia, ani do akceleračného 
programu určeného pre rozvoj nadania. Nadané deti so špecifickými poruchami učenia sa vyznačujú 
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nadpriemernými kognitívnymi charakteristikami. Disponujú dobrou pamäťou, schopnosťou riešiť 
logické problémy, dobrou slovnou zásobou, vysokou tvorivosťou s rozvinutým divergentným myslením, 
abstraktným uvažovaním, zvedavosťou, dobrými pozorovacími schopnosťami, lepšími výsledkami 
v náročnejších úlohách a pod.  

Okrem spätosti špecifických porúch učenia s nadaním, u nadaných detí sa často hovorí o poruchách správania 
v súvislosti s hyperaktivitou, ktorá môže byť podmienená potrebou stále získavať nové podnety. Výskumy 
potvrdzujú, že nadmerné nabudenie (overexcitability) je prediktorom nadania (Ackerman, 1997). K. Dabrowski 
(podľa: Ackerman, 1997) opísal päť typov „nabudenia“: psychomotorické (prebytok energie sa môže vyjadrovať 
láskou k pohybu, rýchlosťou reči a impulzivitou), zmyslové (zvýšená senzorická citlivosť sa môže prejaviť silným 
zmyslom pre estetiku),  predstavivosti (môže vyústiť do živej predstavivosti, využívania metafor, vizualizácie, 
vynaliezavosti, poetickej tvorivosti a fantazijnosti), intelektové (prejavuje sa vytrvalosťou v kladení otázok, 
túžbou po vedomostiach, skúmaní, schopnosťou teoretickej analýzy a syntézy, nezávislosťou myšlienok, láskou 
k riešeniu problémov), emocionálne (môže zahŕňať hlbšie vzťahy, súcit, cit pre zodpovednosť a záujem o iných). 

Vynikajúca pozornosť venovaná detailom sprevádza senzorickú hypersenzitivitu a hypersystemizáciu ako 
univerzálnu charakteristiku skupiny ľudí, ktorým boli diagnostikované poruchy autistického spektra (Baron-

Cohen, Ashwin, Ashwin, Tavassoli, Chakrabarti, 2010). Niektorí jednotlivci z tejto skupiny sa vyznačujú 
genialitou v jednej oblasti, zatiaľ čo v takmer všetkých ostatných oblastiach zaostávajú. Tento fenomén sa 
označuje ako idiot-savant syndróm (Happé, Frith, 2010). U týchto ľudí badať jedinečné schopnosti, ktoré im 
umožňujú produkovať originálne umelecké diela, keďže autizmus priamo povzbudzuje tvorivé kresbové 
vyjadrenie. Prostredníctvom ich tvorby máme „možnosť cestovať do zvláštneho sveta – podobne, ako keď 
cestujeme do neznámej krajiny, bez akýchkoľvek poznatkov o ich jazyku alebo zvykoch, tu sa rovnako 

zahryzneme do extrémneho zážitku inakosti formou vábivej exotiky, ktorá vytvára zatiaľ nevyslovený intenzívny 
pôžitok.“ (Cardinal, 2010, s. 192). Práve prípadové štúdie výnimočných jedincov, u ktorých sa zaznamenal idiot-

savant syndróm predložil H. Gardner (1999) medzi dôkazmi jeho teórie mnohonásobnej inteligencie.  
Kým J. Whitmorová a C. Maker  v roku 1985 (podľa: Hříbková, 2005) odhadujú, že medzi postihnutými je 

minimálne 2% intelektovo nadaných, L. Porterová (1999) uvádza medzi nadanými 5 až 10% výskyt detí 
s postihnutím. Táto riziková skupina nadaných by mala mať podľa J. Gallaghera (1989; podľa: Hříbková, 2005) 
prioritu v rámci nadanej populácie, nakoľko bez pomoci okolia zostáva jej potenciál latentný a nerozvinie sa. 

I napriek týmto výzvam zostáva oblasť nadania postihnutých výskumne málo pokrytá.  Prípadové štúdie 
sluchovo, zrakovo a pohybovo postihnutých nadaných detí a tiež detí so špeciálnymi poruchami učenia  uvádzajú 
J. Whitmore a C. Maker (1985; podľa: Hříbková, 2005), ktorí zároveň zdôrazňujú pri každom type postihnutia 
potrebu špecifického prístupu v ich výučbe. Preto nie je prekvapením, že o rozvoj poznania spoločného výskytu 
vysokého nadania a postihnutia sa zaslúžili najmä americkí odborníci, ktorí na túto oblasť upozorňujú už od 
sedemdesiatych rokov minulého storočia.  Kým v USA sa tejto téme venuje v súčasnosti značná pozornosť, u nás 
zostáva riešenie problematiky nadaných žiakov s postihnutím mimo priorít školského rezortu (Portešová, 2007; 
Dočkal, 2009). 

 

V americkom kontexte sa stretávame s pojmom „twice – exceptional children“, pod ktorým sa rozumejú deti 

s dvojakou výnimočnosťou, čo sa v americkej proveniencii vzťahuje na nadané deti s poruchami učenia. Deti 
„dvojnásobne výnimočné“ majú na jednej strane výnimočné schopnosti, na druhej strane trpia nejakým typom 
postihnutia. Kombinácia postihnutia a nadania zapríčiňuje, že tieto deti nenachádzajú pochopenie pre svoje 
odlišné vnímanie, myslenie, správanie a špecifické potreby. Spoločným znakom tejto skupiny detí je, že je veľmi 
zložité ich nadanie identifikovať, keďže nadanie a postihnutie sa navzájom maskujú a kompenzujú, a preto tieto 

deti bývajú považované za priemerné.  V angličtine pojem výnimočný znamená nielen nadpriemerný, ale aj líšiaci 
sa od normy opačným smerom.  Preto časopis „Exceptional children“ už od osemdesiatych rokov venuje 
pozornosť obom okruhom - ako nadaným, tak postihnutým jednotlivcom.  

Nadanie u postihnutých zostáva často skryté, neodhalené. Je to spôsobené aj tým, že iba ťažko možno 
porovnávať výkony osôb s výkonmi ďalších, ktoré sa zaraďujú do rovnakej skupiny postihnutých.  Príčiny 
nedostatočnej identifikácie nadania u postihnutých oproti zdravým nadaným spočívajú podľa L. Hříbkovej 
(2005, 2009):  

a) v stereotypných predstavách o tom, že postihnutí patria do populácie subnormných, 
b) v ich oneskorenom vývine, najmä vo verbálnej oblasti, 
c) v nekompletnosti informácií o postihnutom dieťati, zameraných na postihnutie a nie na silné stránky, 
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d) v nedostatku možností prejaviť nadanie v škole vzhľadom na vysokú prevahu verbalizovaných úloh.  
Je zrejmé, že bariéry identifikácie nadania u postihnutých môžu tkvieť aj v stále pretrvávajúcich 

predsudkoch, mýtoch a mylných očakávaniach, ktoré sú nasmerované k ich výkonom a prejavom aj v najbližšom 
okolí (rodina, učitelia). Ide o spochybňovanie faktu, že nadaní s postihnutím vôbec existujú, zakorenenú 
predstavu o ich excelentnom výkone vo všetkých akademických oblastiach, či o manifestovaní postihnutia 
a nadania výhradne v odlišných oblastiach a mnoho ďalších mylných presvedčení (Dočkal, 2005).  

Ľudia s postihnutím často vo svojom snažení o presadenie sa v civilizovanej spoločnosti narážajú na 
predsudky a stereotypy,  ktoré stále existujú v súčasnom svete. Preto štúdie zaoberajúce sa kultúrnymi 
stereotypmi o ľuďoch s postihnutím ukázali, že fyzické postihnutie je ostatnými ľuďmi vnímané a považované za 
centrálnu zložku osobnosti, ktorá je relatívne nekontrolovateľná a predstavuje akýsi nemenný „osud“. Fyzické 
postihnutie predstavuje primárny a ústredný faktor, cez ktorý vnímame a filtrujeme ďalšie informácie o danom 

človeku (Nario-Redmond, 2010). Štúdia, ktorú realizoval Weinberg  (podľa: Nario-Redmond, 2010) poukázala na 
to, že ľudia so senzorickým a fyzickým postihnutím boli zhodne charakterizovaní ako menej inteligentní, 
bojazliví a menej agresívni v porovnaní so zdravými. K prekvapujúcim zisteniam patrilo, že v 27 z 29 znakov 

participanti  výskumu nerozlišovali medzi tými, ktorí mali zrakové, sluchové alebo telesné postihnutie, čo svedčí 
o prítomnosti generalizovaného stereotypu  (Nario-Redmond, 2010). V inej štúdii, ktorú uskutočnili Abrams, 

Jackson  a Claire (podľa: Nario-Redmond, 2010) sa ukázalo, že už deti v školskom veku nedokážu správne 
rozlišovať medzi jedincom s telesným a duševným postihnutím.  Deti pripisovali týmto jednotlivcom vlastnosti  
ako: pomerne priateľský, ťažkopádny vo vyjadrovaní, hlúpy, pričom u oboch postihnutí uvádzali problémy 
s chôdzou.  Z uvedeného vyplýva, že napriek historickému pokroku v prístupe k ľuďom s rôznym typom 
postihnutia stále pretrvávajú stereotypy, ktoré navodzujú okrem iného aj nebezpečenstvo neskorej identifikácie 
ich nadania.   

Nielen ľudia s postihnutím, ale aj zdraví sa usilujú o výnimočnosť a mimoriadne výkony preto, aby 
prekonali city nedostatočnosti a menejcennosti.  Za účinný psychologický mechanizmus, ktorý navodzuje proces 

vyrovnávania sa s rôznym druhom postihnutí považoval Alfred Adler (1995) kompenzáciu.  Vo svojej praxi 

očného a praktického lekára si všimol, že niektorí ľudia s postihnutím dokázali výnimočným spôsobom 
vykompenzovať svoj handicap a stali sa v živote úspešnejšími ako zdraví ľudia (Dreikursová-Fergusonová, 
2005). A. Adler (1999) vo svojej knihe „Porozumenie životu“ uvádza ako príklad takéhoto človeka, básnika 
Gustava Freitaga, ktorý uviedol, že práve vďaka svojmu postihnutiu zraku vidí vo svojej fantázii lepšie ako zdraví 
ľudia vidia svojím zrakom. Výnimočná predstavivosť a fantázia pretavená do literárnej tvorby umožnila G. 
Freitagovi, aby sa stal uznávaným a významným spisovateľom. Literárna tvorba takto predstavuje psychologickú 
kompenzáciu fyziologického deficitu a tvorivosť sa stáva prostriedkom jeho uspokojivého zvládnutia.  

Niektoré z týchto procesov kompenzácie prebiehajú  automaticky, dokonca na úrovni biologickej, keď 
organizmus znovu nadobúda rovnováhu narušenú v dôsledku poškodenia. Táto schopnosť organizmu známa 

pod pojmom plasticita, poukazuje na isté fyziologické schopnosti ľudského tela prevziať, nahradiť alebo zlepšiť 
funkciu oslabených či poškodených častí tela. Prebieha nezávisle od psychologických faktorov jednotlivca 
(Brachfeld, 1999). Napríklad, ak má človek jednu nohu kratšiu ako druhú, chrbtica na to reaguje zakrivením, 
ktoré vyvažuje prítomné telesné postihnutie.  Alebo, ak je postihnutý niektorý zo zmyslov, kompenzácia môže 
prebiehať napr. zjemnením rozlišovacej schopnosti iného zmyslu (hmatu u nevidiaceho) alebo lepšou 
koordináciou ostatných zmyslov a lepšou schopnosťou vyhodnocovať informácie, ktoré z nich pochádzajú (takto 
robila pokroky vyššie uvedená H. Kellerová). M. Groma (2007) v tejto súvislosti uvádza, že u nepočujúcich sa 
vyskytuje viacero kompenzačných mechanizmov.  Jedným z nich je mechanizmus známy ako funkčné 
premiestnenie, ktoré spôsobuje, že kôrové oblasti mozgu pôvodne určené na spracovávanie podnetov 
z intaktného sluchového orgánu, spracovávajú informácie aj z ostatných zmyslových modalít.  

Subjektívna reakcia jednotlivca na organický deficit je rôzna, preto aj spôsob vyrovnávania sa s postihnutím 
je individuálne odlišný. Ak sa jednotlivec v dôsledku telesného postihnutia vzdáva normálneho života, nedokáže 
prekonať svoje fyzické obmedzenie, stane sa funkčne oslabeným a nepevným, hovoríme o pod-kompenzácii 
(Dreikursová-Fergusonová, 2005). Tento druh reakcie sprevádzaný apatiou, neschopnosťou zapojiť sa do 
normálneho života a viacerými psychickými komplikáciami sa častejšie vyskytuje u ľudí so získaným 
zdravotným postihnutím, keď z psychologického hľadiska je proces vyrovnávania sa s touto novou situáciou 
náročnejší. Za najcitlivejšie obdobie z tohto hľadiska sa považuje puberta, nakoľko vtedy je veľká 
pravdepodobnosť zlyhania kompenzačných mechanizmov (Andreánska, 2007).  Druhý typ reakcie na deficit 
nazval A. Adler (1995) hyperkompenzácia. Je spojená s odhodlaním bojovať, prekonať svoj handicap zapojením 
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sa do života. Claparéde (podľa: Brachfelda, 1999) rozlíšil viaceré formy psychologickej kompenzácie: bezpečnú, 
heroickú a fantazijnú. Pre bezpečnú kompenzáciu, nazvanú aj ochrannú, je typické rozhodnutie voliť nové, nižšie 
ciele, o ktorých jednotlivec vie, že ich dosiahne napriek handicapu. Heroická kompenzácia je spojená 
s rozhodnutím cielene prekonávať prekážky, s nezlomnou voľou a nadľudským úsilím plnohodnotne sa zapojiť 
do života aj napriek závažnému postihnutiu. Fantazijná kompenzácia znamená únik do sveta predstáv a fantázie, 
ktorý vo vyhranenej forme môže znemožniť život v prítomnom reálnom svete.  

Je zrejmé, že hyperkompenzácia alebo heroická kompenzácia je spojená so životom tvorivých, nadaných 
a talentovaných ľudí, ktorí dokázali napriek závažným postihnutiam úspešne tvoriť a prinášať diela vyznačujúce 
sa nielen subjektívnou hodnotou, ale prínosné aj objektívne. 

V súvislosti s citom menejcennosti u ľudí s postihnutím Wrutz (podľa: Brachfeld, 1999) akcentuje význam 
rôznych tvorivých úloh a aktivít,  pretože tie ich môžu odpútať od hĺbania nad ťažkosťami vlastného života, ktoré 
môže vyústiť až do závažných duševných problémov spojených so skepsou, pesimizmom a depresiou. 
Prostredníctvom tvorivej činnosti sa môže uľahčiť integrácia jednotlivcov s postihnutím do širšieho sociálneho 
prostredia.  

Ak chápeme postihnutie v kontexte celej osobnosti ako výzvu k odlišnému spracovávaniu informácií, potom 
v prístupe k rozvoju tvorivosti a nadania ľudí s postihnutím považujeme za prínosné sústrediť sa na ich silné 
stránky a pokroky jednotlivca neporovnávať s inými, ale so samým sebou. V tomto ohľade nie sú v našich 
kultúrnych podmienkach dostatočne docenené a uplatňované postupy povzbudzovania, ktoré sú jedným 
z výrazných prínosov individuálnej psychológie.  Práve povzbudzovanie považoval „Adler a nasledovní adleriáni 
za kľúčový aspekt ľudského rastu a vývinu“ (Watts, Pietrzak, 2000, s. 442). Povzbudzovanie znamená dodávanie 
odvahy k tomu, aby jednotlivec mnohokrát skúšal pre neho zložité veci, urobil chybu a predsa to nevzdal; tím sa 
buduje dôvera vo vlastné sily, odvaha skúmať cesty, ktoré sú málokedy krátke a bez prekážok. Povzbudzovanie 
je proces, ktorý sa sústreďuje na úspechy a schopnosti jednotlivca s cieľom vybudovať sebaúctu a sebadôveru vo 
vlastné schopnosti (Dinkmeyer, McKay, 1996).  Znamená to hľadať silné stránky, stavať na tom, čo jednotlivec 

dokáže, čo zvládne, v čom robí čo i len malý pokrok, keďže potrebuje potvrdenie svojich kvalít a aktuálne 
ocenenie nim dosiahnutých výsledkov.  Jednou z najčastejších bariér prejavenia tvorivosti a nadania je zbaviť 
jednotlivca (či s alebo bez postihnutia) odvahy robiť chyby, ktoré sú prirodzenou súčasťou učenia a skúšania 
nových vecí.  

Významný slovenský výtvarný umelec po prekonaní cievnej mozgovej príhody s jej následkami v podobe 

získaného zdravotného handicapu sa po niekoľkých mesiacoch opäť vracia na scénu, na ktorej zotrval až dodnes. 
Hoci pravá polovica jeho tela bola úplne paralyzovaná a umelec bol pravák, dôsledná rehabilitácia, cvičenie a 
nezlomná vôľa mu umožnili vrátiť sa do umeleckého života. „...bol vždy tvrdý a odhodlaný človek, ktorého len tak 

niečo nezlomí, všetci sme verili tomu, že sa opäť vráti na scénu“ tak ho charakterizoval jeden z jeho žiakov 
(Cíbiková, 2011, s. 38). Medzi typické osobnostné vlastnosti tohto umelca patrí odvaha, vytrvalosť, 
cieľavedomosť, snaživosť, aktivita, inovatívnosť, široké spektrum záujmov, tendencia riskovať, vnútorná motivácia 
sprevádzaná silou a energiou vytrvať v tvorivej činnosti aj v náročných podmienkach, vysoká sebaúcta a výnimočná 
sebadisciplína, schopnosť uplatniť sa v početnej konkurencii, asertivita pri obhajovaní vlastných myšlienok, 
nekonformnosť, nezávislosť od mienky iných a ďalšie. Iste aj tieto osobnostné vlastnosti tvorcu umožnili, aby 
umelec v súčasnosti naďalej aktívne tvoril, vystavoval, organizoval umelecké sympóziá, zaujímal sa o štúdium 
nových technológií vi výtvarnom umení (Cíbiková, 2011). 

Povštimnutiahodný príbeh umelca, ktorý prekonal cievnu mozgovú príhodu a jej následkom získal 
zdravotný handicap, je jedinečným príkladom toho, ako môže byť túžba tvoriť a prekonať všetky telesné 
prekážky zdrojom vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami v snahe vrátiť sa do milovaného sveta 
umenia.  
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Abstrakt:  Príspevok analyzuje špecifiká náplne práce školského psychológa na špeciálnej základnej škole. 
Zameriava sa najmä na poradenskú prácu s rodinou, vyrovnávanie sa rodičov s diagnózou dieťaťa a formovanie 

ich vzájomnej spolupráce so školou. Sústreďuje sa na prácu školského psychológa v kontexte súčasných 
požiadaviek na výkon jeho profesie. 

Kľúčové slová: školský psychológ, žiaci s mentálnym postihnutím, špeciálna základná škola  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Náplň práce školského psychológa na Špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) je rovnaká ako náplň práce školského 
psychológa na akejkoľvek inej škole. Je upravená zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch, ktorý schválila SNR 24. júna 2009. Podľa neho školský psychológ vykonáva odborné činnosti 
v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho a skupinového poradenstva, psychoterapie, 
prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách 
a školských zariadeniach. Vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, 
partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným 
zástupcom a pedagogickým zamestnancom. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských 
zariadení.  

Už len tento rámcový výpočet povinností školského psychológa kladie mimoriadne vysoké nároky na jeho 
odbornú pripravenosť. Aj keď je náplň práce školského psychológa na ŠZŠ zhodná s náplňou práce školského 

psychológa na bežnej škole, jeho konkrétna činnosť má množstvo špecifík. Tieto špecifiká sú v priamom vzťahu 
ku druhu postihnutia – v našom prípade ku mentálnemu postihnutiu. Špecifiká práce školského psychológa na 
ŠZŠ  sa týkajú všetkých cieľových skupín, ktorým školský psychológ poskytuje svoje služby. Sú to: 

· Žiaci - školský psychológ s nimi pracuje individuálne alebo skupinovo a to na rovine  diagnostickej, 

preventívnej, psychokorektívnej a poradenskej činnosti. 

· Pedagogickí pracovníci, ktorým poskytuje konzultačno-poradenské služby. 

· Rodičia, resp. zákonní zástupcovia, ktorým sa tiež poskytujú konzultačno-poradenské služby. 
V našom príspevku sa zameriame na niektoré tieto špecifiká v jednotlivých oblastiach pôsobenia školského 

psychológa.  
Aj keď zákon hovorí o orientačnej psychologickej diagnostike (čo však máme pod ňou konkrétne rozumieť, 

nie je v zákone uvedené), školský psychológ musí často krát vykonávať komplexnú psychologickú diagnostiku 
žiakov. Jej cieľom nie je stanovenie diagnózy, ale musí ju uskutočňovať pre potreby výchovnovzdelávacieho 
procesu. Posudky, ktoré škola dostáva z centier poradenstva majú v mnohých prípadoch globálny charakter. 
Diagnostika je zameraná výlučne na to, či je možné prijať záver, že ide o žiaka s mentálnym  postihnutím 
a odporučiť jeho vzdelávanie v ŠZŠ. V takto zameraných posudkoch nie je dostatok informácií napr. pre 
zostavenie kvalitného individuálneho  výchovnovzdelávacieho programu pre konkrétneho žiaka. 

Vzhľadom na to, že ide o žiakov s mentálnym postihnutím, je nevyhnutné vedieť, čo je najväčšou brzdou ich 
napredovania, stanoviť prioritné oblasti, na ktoré je potrebné v danom období zamerať komplexnú 
výchovnovzdelávaciu starostlivosť. Potrebné je poznať nielen slabé stránky žiaka ale i jeho silné stránky, o ktoré 
sa môžeme v budúcnosti oprieť.     

Zostaviť kvalitný individuálny vzdelávací program bez podrobného psychologického obrazu žiaka totiž nie je 
možné. Na rozdiel od psychológa v centre poradenstva má školský psychológ veľkú výhodu v tom, že svoje 
diagnostické zistenia môže konfrontovať a overovať ich platnosť dlhodobo v konkrétnych činnostiach žiaka.    
V súvislosti s psychologickou diagnostikou detí, žiakov s mentálnym postihnutím sa v krátkosti dotkneme tej 
činnosti psychológov v centrách poradenstva, ktorá sa týka zaraďovania žiakov z rómskeho etnika do 
príslušného typu školy (bežnej či ŠZŠ). Z úst odborníkov či „kvázi odborníkov“ sa valí kritika na túto činnosť. 
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Dokonca jeden z takýchto „expertov“ na špeciálne školstvo nedávno vyslovil jednoznačný názor, že centrá 
špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré sú zo zákona oprávnené vykonávať túto činnosť vedome a umele 

„vyrábajú“ žiakova pre ŠZŠ, keďže sú pri nich zriaďované a majú rovnaké vedenie. Podľa nášho názoru ide o 
absurdné konštatovanie, pretože argumenty, ktorými je táto skutočnosť dokumentovaná, sú prinajmenšom 
diskutabilné.  Objektívne ale musíme priznať, že u časti žiakov môže dôjsť k omylu a záver, že ide o dieťa 
s mentálnym postihnutím, nemusí byť vždy pravdivý. Je to možné najmä v tých prípadoch, kde k oneskoreniu 

psychického vývinu (dokonca v miere, zodpovedajúcej mentálnemu postihnutiu) dochádza vplyvom 
nepriaznivých faktorov najmä sociálneho prostredia, bez zodpovedajúceho neurologického nálezu. Sú  ale tieto 
pochybenia výsledkom zámernej diagnostickej činnosti psychológov týchto zariadení? V drvivej väčšine určite 
nie. Skôr ich môžeme pripísať stavu, aký je v tejto oblasti na Slovensku. Môžeme totiž obrazne povedať, že  čo 
psychológ, to iný možný názor na vymedzenie a chápanie mentálneho postihnutia (mentálnej retardácie). Na 
Slovensku neexistuje napr. záväzná definícia mentálneho postihnutia, ktorá by jednoznačne dávala základný 
rámec najmä  pre psychologickú diagnostickú činnosť, to znamená na ktoré oblasti musí byť táto zameraná a  čo 
všetko musí obsahovať. Preto napr. pre mnohých psychológov je intelekt a jeho znížená úroveň plne 
postačujúcim dôvodom pre prijatie záveru, že ide o dieťa, žiaka s mentálnym postihnutím, čo je zo súčasného 
pohľadu neprijateľné.   

Na základe skúseností jednej z autoriek toho príspevku, ktorá pracuje ako školská psychologička na ŠZŠ 
môžeme konštatovať, že problémy psychologickej diagnostiky mentálneho postihnutia, ktoré uvádzajú Jakabčic, 
I., Andreánska, V. (2002) pretrvávajú aj v súčasnosti. Uvedieme niektoré z nich: 

· Závery sú prijímané na základe jednorazového vyšetrení, ktoré sa dominantne týka len intelektu 

· Nedostatočne sú  zohľadňované oblasti adaptívneho správania 

· Do úvahy sa berie len aktuálna úroveň vývinu, ktorá je porovnávaná s normou pre daný vek a neberie sa 

do úvahy aj kontext rovesníkov, ktorí pochádzajú z rovnakého kultúrneho, lingvistického prostredia 
a to aj v tých prípadoch, kedy je to nevyhnutné. 

V týchto súvislostiach chceme pripomenúť, že problémy s výchovou a vzdelávaním detí s mentálnym 
postihnutím, ktoré sú príslušníkmi rómskeho etnika sa často generalizujú a paradoxne ústia do návrhov na 
zrušenie špeciálnych škôl. Autori týchto návrhov ani nerozlišujú názov špeciálna škola a špeciálna základná 
škola, čo tiež svedčí o úrovni ich „odbornosti“. Mylne predpokladajú, že  integrované (inkluzívne) vzdelávanie 
automaticky vyrieši všetky problémy a že pre všetkých žiakov s rôznymi druhmi postihnutia je to najlepší 
spôsob ich výchovy a vzdelávania. 

Veľmi dôležitou zložkou práce školského psychológa na ŠZŠ ako aj iných psychológov, ktorí pracujú 
s postihnutými žiakmi je oblasť poradenstva, najmä kariérneho poradenstva, ktoré vrcholí voľbou povolania. 
V tejto oblasti naráža psychológ na mnohé problémy. Je zrejmé, že všeobecné poznatky poradenstva 
a poradenstva pre intaktnú populáciu nie je možné automaticky aplikovať v prípade žiakov s postihnutím, 
najmä nie u žiakov s mentálnym postihnutím. Okrem toho u žiakov s mentálnym postihnutím existuje rad 
ďalších brzdiacich faktorov tak teoretickej ako i praktickej povahy. Podľa Jakabčica (2002), Jakabčica, Chudej 
(2007) medzi ne patria:  

· Nedostatočne rozpracovaná teória profesijného vývinu mentálne postihnutých, ktorý nekopíruje 
priebeh vývinu u intaktnej populácie (Jakabčic, Szarka, 2002).  

· Nedostatok vhodných diagnostických nástrojov,  

· Absencia profesiogramov  jednotlivých povolaní, vhodných pre mentálne postihnutých  

· Pomerne úzka paleta ponúkaných povolaní pre MP 

· Nezáujem žiakov o prípravu na povolanie  

· Kontraproduktívny vplyv rodiny a sociálneho prostredia atď.     
Ako sme už spomenuli psychológ, či školský psychológ podľa uvedeného zákona vykonáva odborné 

činnosti aj pre rodičov, resp. zákonných zástupcov. V prípade MP sa stretáva s veľmi rôznorodými rodinami, 
v ktorých sa vyskytuje nielen celá známa plejáda postojov a z nich vyplývajúcich výchovných postupov, ale 
i očakávaní vo vzťahu ku svojmu postihnutému dieťaťu. Predstavy rodičov o možnostiach dieťaťa sa pohybujú 
od reálnych až po celkom iracionálne. Stretáva sa ďalej s rodinami, kde sa vyskytuje množstvo sociálno-

patologických javov. Toto všetko kladie vysoké požiadavky na prácu psychológa a jeho komunikáciu s rodinou. 

Z časových dôvodov nie je možné uviesť všetky špecifiká práce školského psychológa či psychológa, ktorý 
pracuje s ľuďmi s postihnutím. Ale už aj tieto skutočnosti, ktoré sme uviedli, nás oprávňujú položiť si otázku: Je 
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príprava psychológov – či už graduálna, alebo postgraduálna, pre túto oblasť dostatočne kvalitná?   Ak si 
preštudujeme študijné programy fakúlt, ktoré realizujú jednoodborovú výučbu  psychológie, musíme 
konštatovať, že tejto oblasti je venovaná len minimálna pozornosť. Na niektorých fakultách nie je ani jeden 
predmet, týkajúci sa psychológie postihnutých, na iných ide len o jeden predmet – patopsychológiu v rozsahu 

dvoch hodín týždenne v jednom semestri. Tento predmet je zaradený do skupiny povinne voliteľných či 
voliteľných predmetov, čo znamená, že študent si ho vôbec nemusí zaradiť do svojho študijného plánu. Znamená 
to, že opustí svoju alma mater len s minimom vedomostí, týkajúcich sa problémov človeka s postihnutím a práce 
v tejto oblasti. Taktiež ponuka možností vzdelávania v postgraduálnych formách pre túto oblasť je skoro 
neexistujúca. Je to dosť nepochopiteľné, pretože absolvent odboru psychológia pri nástupe do rozličných oblastí 
praxe sa s touto skupinou populácie určite stretne.  

Vyššie uvedený zákon uviedol do života aj kategóriu začínajúci pedagogický, odborný zamestnanec. Tento 
vykonáva odbornú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického či odborného zamestnanca. V našom 

prípade je to psychológ s prvou alebo druhou atestáciou, ktorý pracuje v príslušnom zariadení. Začínajúci 
zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie, ktoré sa realizuje podľa Rámcového programu 
adaptačného vzdelávania (smernica MŠ č. 19/2009) Ak si však preštudujeme tento program len ťažko si vieme 
predstaviť, že začínajúceho odborného zamestnanca plnohodnotne pripraví pre kvalitnú prácu.  
O tom, že príprave psychológov pre prácu s ľuďmi s postihnutím, v našom prípade s MP nie je venovaná 
dostatočná pozornosť, svedčia aj výsledky výskumu, ktorý v rámci rigoróznej práce "Mentálne postihnutie z 
pohľadu psychológov poradenských zariadení na Slovensku" realizovala spoluautorka tohto príspevku B. 
Čaplová s psychológmi, ktorí pracujú v poradenských zariadeniach. Na ich základe môžeme povedať, že existujú 
značné diferencie vo vymedzení a chápaní mentálneho postihnutia. Dokonca sa vyskytli aj extrémne názory, že 
mentálne postihnutie je duševná choroba. Značná časť psychológov (cca 50%) nepovažuje za potrebné mať 
k dispozícii definíciu MP, dokonca ju považujú za prekážku diagnostickej činnosti. S týmto je spojená aj značná 
terminologická nejednotnosť. Rozličné sú názory na príčiny a možnú dobu vzniku MP, trvalosti či dočasnosti 
stavu. Zhoda nie je ani v tom, a akých hľadísk je potrebné vychádzať pri vymedzení MP. Netýka sa to len 
začínajúcich psychológov ale i psychológov, ktorí už roky pracujú v týchto zariadeniach.  Už je naozaj na čase, aby 
sa tejto problematike venovala primeraná pozornosť, vniesol sa do nej poriadok a názory sa zjednotili . Taktiež 
v príprave psychológov, či už na základnej ako i postgraduálnej  úrovni treba urgentne venovať tejto 
problematike zodpovedajúci priestor.  

Správna diagnostika je kľúčovou pre ďalší vývin dieťaťa. Vážnu ujmu môže utrpieť tak dieťa,  u ktorého 
sme veľmi neskoro zistili, že má mentálne postihnutie a nevenovali sme mu primeranú starostlivosť, ako i dieťa 
u ktorého mylne vyslovili záver, že mentálne postihnuté je a podľa toho sme sa k nemu správali.           
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Abstrakt:  Práca prináša poznatky o výchove v rodinách s dieťaťom s telesným, zrakovým a sluchovým 
postihnutím z pohľadu dieťaťa. Použitý bol dotazník PBQ – Parent Behavior Questionnaire autorov A. C. 

Devereuxa a V. Bronfenbrennera. V príspevku sa zameriavame na dve zo štrnástich premenných /zhovievavé 
a odmietavé správanie/. Výskumnú vzorku tvorilo 32 detí s telesným, 43 detí so zrakovým, 32 detí so sluchovým 
postihnutím a 150 detí intaktných. Výsledky ukázali viacero rozdielov jednak medzi matkami a otcami a tiež 
medzi deťmi s postihnutím a rovesníkmi. 
 

Kľúčové slová: zhovievavé správanie rodičov, odmietavé správanie rodičov,deti s telesným postihnutím, deti so 
zrakovým postihnutím, deti so sluchovým postihnutím 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Narodenie dieťaťa s postihnutím je určite pre rodinu veľkou zmenou, znamenajúcou často krát až neúnosnú 
záťaž majúcou za následok narušenie štruktúry a fungovania rodiny. Je evidentné, že zasiahne všetkých jej 
členov. Ako je často krát popisované v literatúre – rodina prechádza určitými fázami vyrovnávania sa s touto 

skutočnosťou – od šoku a popierania cez fázu bezmocnosti po postupnú adaptáciu a vyrovnávanie sa 
s problémom až po fázu realistického pokoja.  

To, aký bude priebeh a aká bude úspešnosť tohto adaptačného procesu závisí od viacerých faktorov. 
V literatúre (Slaninková, 2008, Říčan a kol. 2006) sú najčastejšie spomínané tieto: 

- Čas kedy sa objavili prvé príznaky a čas, kedy bola stanovená diagnóza,  
- Druh a závažnosť postihnutia, 

- Etiológia postihnutia, 

- Individuálna charakteristika dieťaťa s postihnutím, 

- Individuálne charakteristiky ostatných členov rodiny, 

- Štruktúra a organizácia rodinného systému a kvalita vzťahov v rodine, 

- Vývinová fáza, v ktorej sa rodina nachádza, 

- Vulnerabilita rodiny – zraniteľnosť, 
- Reziliencia – schopnosť odolávať ťažkostiam, prispôsobiť sa, zregenerovať, 
- Širšia rodina a prostredie. 

Možno povedať, že adaptácia na túto závažnú životnú situáciu je multifaktoriálne podmienená a len ťažko 
možno predvídať jej priebeh. Napriek tomu sa v literatúre stretávame s určitou typológiou postojov 
a výchovných štýlov rodičov k svojim deťom s postihnutím. (Bardiovský, Požár, 2011, Říčan a kol., 2006, 

Vagnerová, 2004, Potočárová, 2008, Groma, M., Šimková, Ľ., Profant, M. ,Kabátová Z., Šimko, Š., Seginko, K., 2003, 
Tirpák, 2010 a i.)  Najčastejšie sa stretávame so štýlmi: 

Demokratický, integračný, harmonický výchovný štýl, autoritársky alebo autokratický výchovný štýl, 
liberálny, zhovievavý alebo permisívny výchovný štýl, zanedbávajúci, ambivalentný, perfekcionistický, dôsledný, 
odmietavý (otvorená alebo skrytá forma) a hyperprotektívny. V rodinách s postihnutými deťmi je väčšie riziko 
prevahy niektorého nežiaduceho výchovného štýlu – ambivalentný – nejednotná výchova rodičov, otvorenou 
alebo skrytou formou odmietania a hyperprotektivitou, kedy sa dieťa stáva stredobodom pozornosti 

a starostlivosti. 

Je nepochybné, že úloha matky a otca v rodinách s dieťaťom s postihnutím má svoje špecifiká, že matka sa 
stáva hlavnou osobou vo výchove a preberá tak väčšiu zodpovednosť za ďalší rozvoj dieťaťa (Vágnerová, 
Krejčová, Strnadová, 2009). Otcovia sa vo vzťahu s svojim deťom s postihnutím prejavujú zdržanlivejšie, 
nedávajú tak najavo svoje city a skôr sa zaujímajú o budúcnosť svojho dieťaťa s postihnutím, o to, aký sociálny 
a vzdelanostný status dosiahnu (Prevendárová, 1998, Vágnerová, Krejčová, Strnadová, 2009). 
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Výskum 

Cieľom nášho výskumu bolo získať odpoveď na otázku – „Ako vnímajú deti s postihnutím zhovievavé 
a odmietavé správanie svojich otcov a matiek?“ 

Použili sme dotazník „Parent Behavior Questionnaire“ (PBQ) zostavený E .C Devereuxom, V. Bronfenbrennerom. 

Dotazník PBQ je zostavený z 30 otázok, týkajúcich sa správania rodičov k dieťaťu v bežných situáciách. Dieťa vo 
svojich odpovediach zvlášť hodnotí správanie matky a zvlášť správanie otca na 5 stupňovej škále s možnosťami 
výberu – veľmi často, často, občas, zriedkakedy a nikdy. Odpovede  sa bodujú od 5 po 1 bod. Otázky v dotazníku 
sýtia 14 premenných a pomocou faktorovej analýzy autori definovali 3 faktory – láska, trestanie a odmietanie. Zo 

14-tich premenných sme v tomto príspevku analyzovali dve – odmietavé a zhovievavé správanie. 
Výskumná vzorka: Do výskumu boli zaradení žiaci 2. stupňa špeciálnych základných škôl -  43 detí so zrakovým 
postihnutím (22 chlapcov a 21 dievčat), 32 detí s telesným postihnutím (15 chlapcov a 17 dievčat), 32 detí so 
sluchovým postihnutím (15 chlapcov a 17 dievčat) a 150 intaktných rovesníkov (79 chlapcov a 71 dievčat) 
žiakov bežných základných škôl.  
 

Výsledky 

Ako prvé sme hodnotili zhovievavé správanie otcov u všetkých skupín probandov. V tabuľke 1 a na obrázku 
1 vidíme, že intaktní rovesníci hodnotili otca ako viac zhovievavého, skupina detí so sluchovým postihnutím ako 
najmenej zhovievavého. 

 Z porovnania medzi chlapcami a dievčatami vyplýva, že zhovievavé správanie otca hodnotia všetky skupiny 
chlapcov veľmi podobne a že dievčatá výrazne otca vnímajú ako viac zhovievavého. Najpozitívnejšie vníma otca 
skupina dievčat s telesným postihnutím. Tento trend sme nezaznamenali iba v skupine dievčat so sluchovým 
postihnutím, ktoré hodnotili otca výrazne najnižšie.  
 

Tabuľka 1 Zhovievavé správanie – otec 

  všetci chlapci dievčatá 

ZP 5,81 5,57 6,05 

TP 6 5,53 6,41 

SP 5,46 5,64 5,33 

INT. 6,04 5,84 6,27 

 

Obrázok 1 Zhovievavé správanie - otec 

 
 

Podobne sme analyzovali aj odmietavé správanie otca. V tabuľke 2 vidíme priemery hodnotenia ako vidia 
odmietavé správanie otca všetky podskupiny probandov. Z porovnania celých skupín vyplýva, že ako najmenej 
odmietavé správanie otca videli deti so sluchovým postihnutím a ako najviac odmietavé deti so zrakovým 
postihnutím. Hodnotenie detí s telesným postihnutím a intaktných bolo veľmi podobné.  

Z porovnania z hľadiska pohlavia je vidno, že dievčatá hodnotia otca pozitívnejšie t.j. ako menej 
odmietavého ako chlapci – s výnimkou dievčat so zrakovým postihnutím, kde naopak chlapci vidia otca ako 
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mierne menej odmietavého. Najvýraznejší rozdiel je medzi hodnotením chlapcov a dievčat s telesným 
postihnutím.   

 

Tabuľka 2 Odmietavé správanie - otec 

  všetci chlapci dievčatá 

ZP 4,72 4,57 4,86 

TP 4,25 5,07 3,53 

SP 4,09 4,12 4 

INT. 4,23 4,48 3,96 

 

 

Obrázok 2 Odmietavé správanie - otec 

 
 

 

V tabuľke 3 sú výsledky hodnotenia zhovievavého správania matiek ako ho vidia deti. Ako najmenej 
zhovievavé videli matky deti so zrakovým postihnutím a ako najviac zhovievavé skupina detí s telesným 
postihnutím. 

 

 

 

Tabuľka 3 Zhovievavé správanie - matka 

  všetci chlapci dievčatá 

ZP 5,81 6,09 5,52 

TP 6,09 6 6,12 

SP 5,84 5,88 5,8 

INT. 5,99 6,06 5,9 

 

 

 

Ak sa pozrieme na výsledky z hľadiska porovnania chlapcov a dievčat, tak chlapci (okrem skupiny 

s telesným postihnutím) vidia matku ako viac zhovievavú. Najvýraznejší rozdiel je v skupine detí so zrakovým 
postihnutím. 
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Obrázok 3 Zhovievavé správanie - matka 

 
 

Tabuľka 4 Odmietavé správanie - matka 

  všetci chlapci dievčatá 

ZP 5,3 5,73 4,86 

TP 5,69 5,73 5,65 

SP 4,22 4,24 4,2 

INT. 4,56 4,35 4,79 

 

 

Obrázok 4 Odmietavé správanie – matka 

 
 

 

Z hodnotenia odmietavého správania matiek je vidno pomerne veľký rozptyl výsledkov. Deti s telesným 
postihnutím vnímajú matku ako výrazne najviac odmietavú a skupina detí so sluchovým postihnutím ako 
najmenej odmietavú.     

Najväčšie rozdiely z hľadiska pohlavia sú v skupine detí so zrakovým postihnutím, kde chlapci výrazne 
hodnotia matku ako odmietavejšiu ako dievčatá. Tento trend sa ukázal u všetkých skupín detí s postihnutím. 
V skupine intaktných naopak dievčatá vidia matku ako viac odmietavú. Z porovnania zhovievavého správania 
otcov a matiek vidíme relatívne vyrovnané hodnotenia.  
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Tabuľka 5 Zhovievavé a odmietavé správanie – porovnanie otcov a matiek. 

Zhovievavé správanie odmietavé správanie 

  otec matka   otec matka 

ZP 5,81 5,81 ZP 4,72 5,3 

TP 6 6,09 TP 4,25 5,69 

SP 5,46 5,84 SP 4,09 4,22 

INT. 6,04 5,99 INT. 4,23 4,56 

 

V skupine detí s telesným a sluchovým postihnutím mierne v prospech matiek a v skupine intaktných 
rovesníkov mierne v prospech otcov. Z porovnania odmietavého správania vychádza hodnotenie v neprospech 

matiek u všetkých sledovaných skupín, najvýraznejšie v skupinách detí s telesným a zrakovým postihnutím. 

 

Obrázok 5 Zhovievavé správanie otec - matka 

 
 

Obrázok 6 Odmietavé správanie otec - matka 

 
 

Z výsledkov sa ukazuje, že chlapci všetkých sledovaných skupín vidia matku ako zhovievavejšiu. U dievčat je 
trend opačný, ako viac zhovievavého vidia otca, s výnimkou dievčat so sluchovým postihnutím, ktoré vnímajú 
naopak otca ako menej zhovievavého. 
 

Tabuľka 6 Porovnanie zhovievavého správania otcov a matiek chlapcami a dievčatami 

  zhovievavé správanie otec - matka   

   chlapci     dievčatá   

  otec matka   otec matka 

ZP 5,57 6,09 ZP 6,05 5,52 

TP 5,53 6 TP 6,41 6,12 

SP 5,64 5,88 SP 5,33 5,8 

INT. 5,84 6,06 INT. 6,27 5,9 
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Z výsledkov sa ukazuje, že chlapci všetkých sledovaných skupín vidia matku ako zhovievavejšiu. U dievčat je 
trend opačný, ako viac zhovievavého vidia otca, s výnimkou dievčat so sluchovým postihnutím, ktoré vnímajú 
naopak otca ako menej zhovievavého. 
 

Obrázok 7 Porovnanie zhovievavého správania otcov a matiek chlapcami a dievčatami 

 
 

Tabuľka 7 Porovnanie odmietavého správania otcov a matiek chlapcami a dievčatami 

  odmietavé správanie otec - matka   

  chlapci     dievčatá   

  otec matka   otec matka 

ZP 4,57 5,73 ZP 4,86 4,86 

TP 5,07 5,73 TP 3,53 5,65 

SP 4,12 4,24 SP 4 4,2 

INT. 4,48 4,35 INT. 3,96 4,79 

 

Obrázok 8 Porovnanie odmietavého správania otcov a matiek chlapcami a dievčatami 

 
 

Pri hodnotení odmietavého správania otca a matky z hľadiska pohlavia vidíme, že chlapci s postihnutím 
hodnotia matku ako viac odmietavú – najvýraznejší rozdiel je v skupine chlapcov so zrakovým postihnutím. 
Chlapci – intaktní rovesníci naopak ako mierne viac odmietavého hodnotia otca. Z hodnotenia dievčat vyplýva, že 
(okrem dievčat so zrakovým postihnutím, kde je rovnako hodnotia odmietavé správanie oboch rodičov) dievčatá 
vidia matku ako viac odmietavú, v skupine dievčat s telesným postihnutím dokonca veľmi výrazne. 
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Závery 

Môžeme konštatovať, že skutočne sa ukazujú určité rozdiely vo vnímaní zhovievavého a odmietavého 
správania otcov a matiek deťmi s postihnutím. Všetky skupiny detí s postihnutím hodnotili otcov ako viac 

zhovievavých ako ich intaktní rovesníci, zároveň ale tiež ako viac odmietavých okrem skupiny sluchovo 
postihnutých. Matky okrem skupiny detí s telesným postihnutím hodnotia ako menej zhovievavé a tiež ako viac 
odmietavé (tiež okrem detí s telesným postihnutím). 

Z porovnania hodnotenia otcov a matiek u detí so zrakovým postihnutím je hodnotenie totožné, ako viac 
zhovievavé matky vidia deti s telesným a sluchovým postihnutím a v rovesníckej skupine je to naopak. Pri 
odmietavom správaní jednoznačne všetky skupiny detí hodnotia matky ako odmietavejšie než otcov.  
Z porovnania hodnotení chlapcov a dievčat – všetci chlapci vidia matky ako viac zhovievavé než otcov, dievčatá 
naopak (okrem skupiny so sluchovým postihnutím) vidia otcov ako viac zhovievavých. V hodnotení odmietavého 
správania – všetky skupiny chlapcov s postihnutím hodnotia matku ako viac odmietavú na rozdiel od intaktných 
rovesníkov a podobne všetky skupiny dievčat (okrem dievčat so zrakovým postihnutím, kde je zhoda) tiež 
hodnotia matku ako odmietavejšiu. 

Výsledky hodnotenia zhovievavého a odmietajúceho správania našich respondentov ovplyvnilo viacero 
faktorov. Jedným z nich je určite pubertálne obdobie, kedy vzťahy k rodičom sú určite komplikovanejšie 
a vyhranenejšie. U skupín detí s postihnutím do procesu hodnotenia vstupuje aj miera dosiahnutej 
samostatnosti. Obdobie, ktoré prežívajú je aj obdobím odpútavania sa od rodiny a príklonu viac k rovesníkom. 
U detí s postihnutím tento proces je zložitejší. V neposlednom rade výsledky môžu byť ovplyvnené aj faktom, že 
časť detí s postihnutím je na internáte a čo je tiež nezanedbateľné tiež faktom väčšej heterogenity skupín. 
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Abstrakt:  V súčasnej domácej a zahraničnej literatúre sa stretávame so zdôrazňovaním nevyhnutnosti 
spolupráce rodiny a školy a jej prínosu pre samotné dieťa. Okrem značných pozitív  do popredia vstupujú i 
informácie o zlyhávaní a nedostatočnosti tejto spolupráce či o nemožnosti nadviazať s rodičmi detí akýkoľvek 
kontakt. Cieľom nášho príspevku je ponúknuť pohľad na spoluprácu školy a rodiny, pričom sa zameriavame na 
rodiny s mentálne postihnutým dieťaťom. Pomocou pološtrukturovaných rozhovorov s učiteľkami pracujúcimi 
na špeciálnej základnej škole mapujeme túto problematiku a identifikujeme možnosti a bariéry spolupráce 
učiteľa s rodičmi. 
 

Kľúčové slová: spolupráca, rodina, škola, mentálne postihnutie 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Existuje celý rad výskumov potvrdzujúcich význam spolupráce rodiny a školy a jej vplyvu na školské 
výsledky detí, ich úspešnosť v škole či prežívanú pohodu (Raffaele, Knoff, 1999; Gajdošová, 2010; Edwards, Da 

Fonte, 2012; Bryan, Henry, 2012). Dobrá spolupráca zvyšuje motiváciu k učeniu, študijnú výkonnosť detí 
a zlepšuje tiež disciplínu v procese výchovy a vzdelávania. Môže prebiehať na rôznych úrovniach a rozmanitými 
formami - od systematického poskytovania informácií rodičom o dianí v škole až po vzájomné vzdelávanie 
rodičov a učiteľov a realizovať sa prostredníctvom klasických rodičovských združení alebo netradičnými 
a alternatívnymi aktivitami (Chalupová, Suchožová, Ustohalová, 2007). Pravdou však zostáva, že ak má byť 
cieľom učiteľov a školy dlhodobo a zreteľne ovplyvňovať životy svojich žiakov či študentov, nemôže sa to udiať 
bez dôležitého partnera školy, akým je rodič. Každé dieťa je súčasťou malého sociálneho systému – rodiny, ktorá 
je neodlučiteľná od prirodzenosti dieťaťa, a ktorá ho dlhodobo obklopuje, usmerňuje a vychováva. Pre efektívne 
vzdelávanie a výchovu je preto podstatné rozumieť tomu, ako v tomto prostredí dieťa funguje. Tieto informácie 
získavame nielen od dieťaťa samotného, ale najmä prostredníctvom kontaktov s rodičmi detí. Učitelia by mali 
prostredníctvom fungujúcej spolupráce a partnerstva pomáhať rodičom podporovať a akcentovať potreby ich 
detí. Výnimkou nie sú ani rodiny, ktoré sú niečím odlišné.  
 

Spolupráca rodiny a školy 

Podľa Edwardsa a Da Fonteho (2012) musí byť počas celého pobytu dieťaťa v škole prioritou učiteľa 
nájdenie úspešného spôsobu kooperácie s rodinou. Výhod, ktoré spolupráca a následne partnerstvo prináša, nie 
je málo. Partnerstvo školy a rodiny vytvára prostredie, vzťahy a skúsenosti, ktoré redukujú možné riziká, 
zlepšujú školskú klímu či napomáhajú reziliencii detí a dospievajúcich. Spolupráca zameraná na posilnenie 
silných stránok rodiny a dieťaťa môže docieliť napríklad utvorenie puta k škole, rozvoj sociálnych kompetencií, 
zlepšenie školskej klímy a pod. Cieľavedomá spolupráca aktivizuje nielen vzdelávacie príležitosti  žiakov, znižuje 
ich rizikové správanie a pozdvihuje ich šance k úspechu, ale povzbudzuje aj vzdelávacie aktivity učiteľov. Tí majú 
možnosť zistiť niečo o zdrojoch vedomostí svojich žiakov, budovať vzťahy so žiakmi ostatných učiteľov, vrátane 
rodičov a iných dospelých, ktorí deti ovplyvňujú v iných sférach ich života (Bryan, Henry, 2012). I keď štúdie 
poukazujú jednoznačne na výhody a prínosy spolupráce školy a rodiny, často sa stretávame  s kritikou jej 

nedostatočnosti nielen zo strany učiteľov ale i rodičov.  
Z pohľadu školy je spolupráca zo strany rodičov intenzívna najmä na prvom stupni povinnej školskej 

dochádzky a neskôr klesá. Výskumy zároveň vykazujú pozitívnejšiu angažovanosť skôr „bohatších“ komunít, 
pričom pre „slabšie“ situované rodiny je charakteristická tendencia spolupracovať až v situáciách riešenia 
výchovno-vzdelávacích problémov ich detí. Menej zainteresovaní sú tiež rodičia vychovávajúci dieťa bez 
partnera, rodičia zamestnaní inde ako v mieste bydliska, rodičia žijúci ďaleko od školy a otcovia (Suchožová, 
Šándorová, 2007). Až 79% opýtaných rodičov by rado častejšie hovorilo s triednym učiteľov svojho dieťaťa a 
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70% by privítalo, keby im učiteľ ukázal, ako môžu svojmu dieťaťu pomôcť v domácom prostredí s učením. 
Opýtaní rodičia boli ochotní stráviť 60 minút bežného dňa pomocou dieťaťu pri plnení školských povinností 
(Kliewe, Schreiber, Wignanek, 2006). Prekážky teda nie sú len na strane rodičov. Čo teda stojí v ceste vzájomnej 
spolupráci? Rodičia škole vyčítajú, že sa drží, pokiaľ ide o vzájomnú spoluprácu, v úzadí. J. Majerčíková (2011) sa 
domnieva, že na to existuje niekoľko dôvodov. Učitelia sú podľa nej zvyknutí pracovať bez rodičov a to je dôvod, 
prečo ich nevnímajú ako partnerov, ktorí by mohli prispieť a skvalitniť prácu s dieťaťom. Ďalšími dôvodmi je 
fakt, že učitelia nemajú v pracovných zmluvách jasne zadefinovanú povinnosť pracovať s rodičmi, pričom samo 
vedenie školy často spoluprácu s rodičmi len proklamuje. Nemenej dôležitá je i skutočnosť, že sa učitelia cítia byť 
rodičmi ohrození a obávajú sa, že by im v rámci spolupráce a partnerstva vstupovali do didaktických 
a metodických záležitostí či na nich mali prílišné očakávania. Škola tak na rodičov pôsobí ako príliš uzavretý 
systém, ktorý je neprehľadný, a ktorý však tak ako samotná rodina má právo na „súkromie“ a utajenie niektorých 
problémov (Suchožová, Šándorová, 2007). Vzájomné strachy a nedobré skúsenosti tak často brzdia možnú 
spoluprácu.  
 

Špecifiká spolupráce s niektorými typmi rodín 

Zaujímavé sú tiež poznatky týkajúce sa spolupráce školy s rodinami, ktorých situácia je v rámci 
vzdelávacieho systému v niečom špecifická. Najmä v zahraničnej literatúre sa stretávame s výskumami 
venujúcimi sa spolupráci škôl s rodinami, ktoré sa niektorými charakteristikami odlišujú od väčšinovej 
predstavy typickej rodiny. Osobitosti takýchto rodín, akými môžu byť ekonomické či sociálne znevýhodnenie, 
postihnutie dieťaťa, kultúrna odlišnosť a pod., predznamenávajú aj rozdiely vo vzájomnom kontakte 
a komunikácii so školou. Pozitívny partnerský vzťah medzi školou a rodinou sa tak javí byť v takýchto prípadoch 
obzvlásť dôležitý. Nanešťastie práve tieto vzťahy sa nadväzujú ťažko a bývajú mnohokrát komplikované, 
v niektorých prípadoch dokonca o vzťahu nemožno ani hovoriť.  

Dôvodov, ktoré takúto spoluprácu sťažujú, môže byť mnoho. U rodín znevýhodnených ekonomicky 
a sociálne možno hovoriť podľa L. M. Raffaeleho a H. M. Knoffa (1999) o štyroch najčastejších. Tým prvým je 
negatívny zážitok samotných rodičov so školou počas ich školskej dochádzky. Takéto nastavenie vychádza 
z predpokladu, že keďže rodičia sami nezažili v škole úspech, nemožno od učiteľov ich detí očakávať, že budú 
mať na srdci ich najlepší záujem. Zároveň vnímajú samých seba v kontakte s učiteľom ako „iných“ a nevidia nič, 
čo by mohli formálnemu systému vzdelávania ich dieťaťa ponúknuť. Tretím uvádzaným dôvodom je stále 
prevládajúca tradičná byrokracia v školách, v ktorej sa necítia byť silní a zorientovaní. Tým posledným dôvodom 
narúšajúcim a brzdiacim spoluprácu je nekompatibilita ich hodnôt s hodnotami školského personálu (riaditeľa, 
učiteľov, vychovávateľov) a vnímané neakceptovanie a neprijímanie možných odlišností. Na tieto ťažkosti však 
existujú riešenia. Okrem návrhov na zmeny v organizačných pomeroch školy, je nimi tiež zameranie skôr na silné 
stránky detí, rodín a komunity, v ktorej dieťa vyrastá. Zameranie na zdatnosť, odolnosť a silu je úspešnejšie ako 
orientácia na deficity (Bryan, Henry, 2012). Mnohokrát však tak ako rodičom i personálu školy chýbajú zručnosti 
a spôsobilosti pre efektívnu interakciu  a zároveň príležitosti pre zmysluplnú komunikáciu. Naďalej 
tak spolupráci s takýmito rodinami prekážajú psychologické a kultúrne bariéry, ktoré limitujú vzájomné 
pochopenie a odhalenie očakávaní. Treba si tiež uvedomiť, že každá rodina, či už tradične marginalizovaná, 
vylúčená alebo ťažko dostupná, má rôzne rozsiahlu kapacitu pre budovanie spolupráce a proces partnerstva 

ovplyvňujú aj také faktory, akými sú socioekonomický status rodiny, vzdelanie rodičov, homogénnosť školy či jej 
lokalita. 

Domáce prostredie a zaangažovanosť rodiny do vzdelávania dieťaťa, ktoré má nejakú poruchu, postihnutie 
alebo znevýhodnenie, má podľa L. Dysona (2010) signifikantný efekt na jeho ďalší vývin. Aj toto tvrdenie 
poukazuje na dôležitosť spolupráce školy s rodinou, s pomocou ktorej škola získava možnosť nahliadnuť do 
fungovania dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí a zároveň identifikovať potreby samotnej rodiny, ktorá dieťaťu 
poskytuje podporu v mimoškolskom prostredí. To napomáha redukcii stresorov, ktoré sa viažu na výchovu 
takýchto detí a podpore vyššej úrovne zdravia rodiny a jej nastavenia (Edwards, Da Fonte, 2012). Najsilnejšími 
a najpevnejšími prediktormi zapojenia rodičov do vzdelávania ich detí, či už doma alebo v škole, je podľa 
výskumov (bez rozdielu príslušnosti k etnickej skupine) to, ako rodič vníma pozvanie k spolupráci zo strany 
učiteľa a dieťaťa. Na druhom mieste sú faktory ako osobné motívy rodiča (vnímanie rodičovskej roly, efektívnosť 
rodiča pomôcť úspechu v škole) či premenné, ktoré sa týkajú životného kontextu rodiča, napríklad jeho zručnosti 
a vedomosti, čas a energia či kultúra rodiny (Walker, Schenker, Hoover-Dempsey, 2010). 
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Súčasná metaanalýza efektov angažovanosti rodičov detí s postihnutím na ich úspešnosť (bez ohľadu na 
postihnutie) indikuje, že určité typy pribúdajúcej rodičovskej angažovanosti korelujú s pribúdajúcim úspechom 
a rozvojom detí. Analýza A. A. Trainora (2011) tiež ukázala, že rasa, etnická príslušnosť, socioekonomický status 
a postihnutie vytvárajú najvýznamnejší vplyv na zvolený prístup rodičov k obhajovaniu záujmov ich detí, pričom 
autor identifikoval štyri takéto prístupy (niektorí z rodičov využívali viacero z nich). Rodičia s nižším 
socioekonomickým statusom častejšie ako rodičia s vyšším socioekonomickým statusom volili prístup 
intuitívnych advokátov, ktorý spočíva v obhajovaní záujmov svojho dieťaťa voči učiteľom na základe informácií 
o individuálnom dieťati z pozície „Ja poznám svoje dieťa!“. Tento typ informácií sa však často stretával 
s neúspechom a učitelia ho často ignorovali. Niektorí rodičia preto včlenili do obhajoby záujmov svojich detí 
odborné poznatky o postihnutí a vystupovali voči učiteľom z pozície expertov na postihnutie. Takýto prístup však 
hodnotili samotní rodičia ako limitujúci, nakoľko zapríčiňoval nazeranie učiteľa na postihnutie dieťaťa skôr ako 
na deficit. Malá skupina rodičov skombinovala jedinečné silné stránky svojho dieťaťa so špeciálno-

pedagogickými vedomosťami o postihnutí a vystupovala v pozícii stratégov. Títo rodičia zdôrazňovali 
komunikáciu ako nástroj úspechu. Uprednostňovali tiež rôzne formy zapojenia sa do diania v škole s cieľom 
zviditeľniť sa a i takýmto spôsobom zvýhodniť svoje dieťa v kontakte s učiteľom. Posledným prístupom, ktorí si 
volili niektorí z rodičov, bol prístup agentov pre systémovú zmenu. Títo rodičia vnímajú to, čo robia, ako osobnú 
misiu s cieľom vytvoriť jednoduchšiu cestu k férovému zaobchádzaniu a kvalitnému vzdelávaniu nielen pre seba, 
ale aj pre ostatných rodičov detí s postihnutím. 
 

Charakteristika výskumu 

I keď je spolupráca školy a rodiny frekventovanou témou, zameranie na rodiny so špecifickými 
charakteristikami, akými sú napríklad i rodiny detí s postihnutím, nie je ešte dostatočne preskúmané 
a adekvátne spracované. Výskum, ktorý sme realizovali v priebehu mesiaca október 2012 na Špeciálnej základnej 
škole Žehrianska v Bratislave, mal za cieľ zmapovať postoje a skúsenosti učiteliek špeciálnej základnej školy na 

komunikáciu a spoluprácu s rodinami, ktorých deti túto školu navštevujú. Výskum je akousi sondou do 
problematiky spolupráce s rodinami detí s mentálnym postihnutím v rámci jednej špeciálnej základnej školy, 
a preto si nekladie nárok na úplnosť a zovšeobecniteľnosť získaných údajov. Ponúka skôr užitočné informácie 
a zároveň podnety a námety na ďalšie výskumné šetrenia. Domnievame sa však, že prenesiteľnosť získaných 
údajov je možná najmä v prípade škôl s podobnými charakteristikami a osobitosťami, aké má nami sledovaná 
škola. Tá je jedinou špeciálnou základnou školou pre deti s mentálnym postihnutím v bratislavskej mestskej časti 
Petržalka. V súčasnosti vychováva a vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym 
postihnutím v kombinácii s iným postihnutím v dvadsiatichdvoch triedach a štyroch oddeleniach ŠKD.  Pracuje s 
132 žiakmi s ľahším i ťažším mentálnym postihnutím a deťmi postihnutými autizmom. Vnútorné členenie 
vzdelávacieho procesu prebieha podľa stupňa mentálneho postihnutia žiaka. Vo variante A sa vzdelávajú žiaci s 
ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, vo variante B žiaci so stredným a vo variante C žiaci s ťažkým alebo 
hlbokým stupňom mentálneho postihnutia s viacnásobným postihnutím. 

V rámci výskumu sme uskutočnili sedem individuálnych pološtrukturovaných interview s učiteľkami 
pracujúcimi v rôznych variantoch a s rôznou dĺžkou praxe (bližšie informácie o jednotlivých učiteľkách sa 
nachádzajú v Tabuľke č. 1).  
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Tab. 1 Prehľad informácií o účastníčkach rozhovorov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pološtrukturované interview nám umožnilo skombinovať istú nami pripravenú štrukturovanosť sledovanej 
témy s voľnou a prirodzenou komunikáciou. Zvolená metóda tiež umožnila klásť doplňujúce otázky i v miestach 

interview s vyššou mierou štrukturovanosti a zároveň vyťažiť čo najviac z tém, ktoré prinášali samotné učiteľky. 
V rámci rozhovorov boli stanovené tri hlavné oblasti, v rámci ktorých boli zoskupené jednotlivé otázky. Prvou 
oblasťou boli informácie o rodine a rodičoch (napr. Z akých rodín pochádzajú deti, s ktorými pracujete? Akí sú ich 
rodičia?), druhou spôsoby a formy spolupráce (napr. Ako sa rodičia informujú o štúdiu svojho dieťaťa?) a treťou 
samotný obsah tejto spolupráce, jej priebeh a spôsoby komunikácie (napr. Čo identifikujete ako ťažkosti pri 
spolupráci? Ako si ich vysvetľujete? Čo očakávate od rodičov?). 

Získané údaje sme analyzovali metódou kontrastov a porovnávania (Miovský, 2006). Najprv sme 

zoskupovali a konceptualizovali vyjadrenia učiteliek do trsov, v rámci ktorých boli vyhľadávané určité opakujúce 
sa témy. Postupnou analýzou ďalších údajov boli tieto témy dopĺňané a sýtené, čím sa vytvárala istá štruktúra 
významových kategórií. Pre každú vytvorenú kategóriu bola typická určitá téma, ktorá danú významovú 
kategóriu vystihovala. Ďalším krokom analýzy bolo odlíšenie charakteristík daných významových kategórií 
v kontexte prostredia, tj. v rámci jednotlivých variantov. V texte dokumentujeme výsledky doslovnými citáciami 
učiteliek,  ktoré sú pre prehľadnosť označené kódmi a písané kurzívou (viď Tab. 1).  

 

Spolupráca a komunikácia s rodičmi detí s mentálnym postihnutím z pohľadu učitelek 

Všetky učiteľky, ktoré sa nášho výskumu zúčastnili, vyzdvihujú dôležitosť spolupráce a otvorenej 

komunikácie medzi školou, učiteľom a rodičmi detí s mentálnym či viacnásobným postihnutím. Od rodičov, 
samotných detí či z psychologických posudkov a správ majú mnoho informácií o fungovaní rodín, s ktorými 
pracujú a tieto informácie si dopĺňajú pravidelne pozorovaniami dieťaťa počas práce v škole, v osobnom 

kontakte s rodičmi (ktorý je v prípade niektorých rodín každodenný – osobne prichádzajú s deťmi do školy a po 

skončení školy ich vyzdvihujú) či informáciami získanými od rodičov prostredníctvom telefonického alebo 
mailového kontaktu. Prístupnosť týchto informácií však závisí najmä od samotných rodín.  

Niekedy sú v kontakte s učiteľkou aktívni rodičia. Učiteľku priebežne informujú o aktuálnom stave 
a prežívaní dieťaťa. Inokedy je hlavnou iniciátorkou kontaktu učiteľka: Dokonca som bola aj na osobnej návšteve 
u žiaka doma, lebo dlho nebol v škole a nemali sme informácie, čo sa deje, tak som išla za ním domov (U6). 

Vyhľadávanie údajov o dieťati, osobné návštevy rodín, komunikácia s rodičmi pomocou odkazového zošitka či 
žiackej knižky alebo internetových portálov súvisí s dôležitosťou, akú učiteľky prikladajú informáciám o dieťati 
a jeho rodine. Všetkých sedem učiteliek považuje tieto informácie pre svoju prácu za významné 

a charakterizujú ich ako nápomocné, smerodajné či veľmi dôležité. Na základe nich prispôsobujú a  menia 

naplánovanú prácu s dieťaťom, dokážu lepšie pochopiť niektoré prejavy správania dieťaťa či jeho prežívanie 
a adekvátnejšie na nich reagovať: Je to smerodajné. Viem, aká je situácia v rodine a to sa prenáša na dieťa. Vnímam 
tieto informácie cez náladu dieťaťa. Napríklad ak je dieťa jedináčik, vyžaduje si viac pozornosti, celého človeka len 

Kód 
učiteľky 

Dĺžka praxe v 
rokoch 

Variant ŠZŠ 

U1 4 C 

U2 5 A, B 

U3 20 A, B 

U4 35 A 

U5 3 C 

U6 36 A 

U7 1 A, B, C 
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pre seba. Ak sa dieťa pohybuje v prostredí, kde je viac ľudí, tak túto potrebu nemá takú silnú. Ďalej sú informácie 
nápomocné aj pri vzdelávaní, niečo sa dá vysvetliť cez rodinných príslušníkov, vtedy je vhodné poznať zloženie 
rodiny (U1). 

Rodiny a rodičia, s ktorých deťmi opytované učiteľky pracujú, sú veľmi rôznorodé: Každé dieťa je 
individuálne a platí to dvojnásobne pri deťoch s mentálnym postihnutím. Čo dieťa, to iný prípad, iný prístup rodičov, 
iné sociálne podmienky... (U7). Pre jasnejšie vymedzenie rodín vzhľadom na spoluprácu rodičov so školou 
využívali učiteľky vo svojich výpovediach niekoľko kritérií, napr. druh a závažnosť postihnutia dieťaťa, 
starostlivosť rodiny o dieťa, funkčnosť a úplnosť rodiny. Najčastejšie však rozdeľovali spoluprácu s rodinami 

na základe sociálneho a ekonomického zázemia rodiny či rodiča.   

Rodičov tak možno rozdeliť na základe získaných údajov do troch skupín, a to podľa miery ich zapojenia. 

1. Aktívni rodičia sami a pravidelne nadväzujú kontakt s učiteľkou svojho dieťaťa ale i s inými učiteľmi 
a učiteľkami či vedením školy. Títo rodičia sa zapájajú do školských i mimoškolských aktivít svojich detí, hľadajú 
pre školu sponzorov, sú aktívni v občianskom združení školy a pod. Do starostlivosti o dieťa s postihnutím sa 
podľa učiteliek v rámci takýchto rodín často zapájajú aj súrodenci detí či širšia rodina, s dieťaťom pracujú podľa 
pokynov učiteľky i v domácom prostredí. Táto skupina rodičov však neostáva iba na úrovni svojich vlastných 
detí a úrovni školy, no spája a kontaktuje sa s ostatnými rodičmi podobne postihnutých detí, vymieňajú si 
navzájom informácie a radia si: Rodičia komunikujú aj medzi sebou navzájom, využívajú na to aj priestor školy. 
Chceli, aby ich deti boli priateľmi aj mimo školy, tak aj oni medzi sebou udržiavajú kontakt (U6). Učiteľky takéto 
iniciatívy rodičov vnímajú pozitívne a podporujú ich. Prínosom pre vzájomnú spoluprácu s učiteľkami je i fakt, že 
v triedach špeciálnej základnej školy majú učiteľky menší počet detí, čo umožňuje vytváranie bližších vzťahov 
s rodičmi a udržiavanie pravidelnejšieho kontaktu. Pre rodičov je následne i jednoduchšie získať prehľad o iných 
deťoch a ich rodinách a komunikovať medzi sebou navzájom.  
2. V skupine pasívnych rodičov možno rozlíšiť tri podskupiny. Prvú tvoria podľa učiteliek tí, ktorí sami síce 
kontakt neiniciujú, no po vyzvaní učiteliek prídu či splnia jej požiadavky a pokyny. Dôvodov, prečo títo rodičia 
sami a pravidelne nekontaktujú školu, je niekoľko a učiteľky hovoria o napríklad o nedostatočnej finančnej 
situácii, pracovnom zaťažení rodičov, nízkom vzdelaní či veľkej vzdialenosti bydliska rodiny od školy: Niekedy mi 

rodičia napíšu list, lebo nemajú kredit, prístup na internet a nemôžu sa dostaviť (U6). Druhou podskupinou sú 
pasívni rodičia, ktorí síce na žiadosť o spoluprácu učiteliek reagujú, no dohodnuté postupy práce s dieťaťom 
následne doma nedodržiavajú: Sú naklonení spolupráci - teoreticky hovoria o tom, no minimálne prakticky 
aplikujú svoju snahu (U2). Tretiu podskupinu zastupujú rodičia, ktorí často nereagujú ani na vyzvanie učiteľky 
a so školou nedodržiavajú takmer žiadny kontakt: Niektorí rodičia nerešpektujú školu ako vzdelávacie zariadenie. 
Škola je pre nich odloženie dieťaťa, detský kútik, stráženie na tri hodiny. Vždy keď škola niečo chce, tak potom 
reagujú podráždene (U1). V skupine pasívnych rodičov prevládajú rodičia a rodiny zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, často bývalí žiaci špeciálnej základnej školy, ktorí sú v súčasnosti už rodičmi. Komunikácia s touto 

skupinou rodičov je často náročná, nakoľko je vzdelanie či všeobecné rozumové schopnosti rodičov na veľmi 
nízkej úrovni: Často je podľa mňa prekážka mentálna úroveň niektorých rodičov a z toho vyplývajúce pochopenie 
podstaty problému. Preto si musím dávať pozor, vyjadrovať sa čo najjednoduchšie, aby sme sa vzájomne pochopili 
(U7). 

3. Tretiu skupinu zastupujú rodičia nestotožnení s postihnutím dieťaťa, ktorí ťažko znášajú situáciu, v ktorej 

sa ich dieťa a oni sami ocitajú. Dôsledkom neprijatia postihnutia  je podľa učiteliek často malá informovanosť 
rodičov o vývine a možnostiach stimulácie dieťaťa (napriek tomu, že sú rodičia mnohokrát vysoko vzdelaní 
a dobre situovaní), apatia a fixácia na zdravé dieťa: Keď neprijímajú rodičia danú situáciu a nepochopia limity 
a kvality svojho dieťaťa, nemajú dieťa kam posunúť a nevedia, čo je dôležité, čo majú povedať učiteľovi, aké 
informácie. Nevedia zhodnotiť progres a regres (U5). Rodičia, ktorí spadajú do tejto skupiny, sú učiteľkami 
označovaní aj ako problémoví, nakoľko sú neochotní pracovať s dieťaťom a snažiť sa o zlepšenie jeho stavu. 
Často si nepriznávajú fakt, že ich dieťa má problém. 

Zaujímalo nás tiež, o aké informácie majú rodičia detí s mentálnym postihnutím záujem, ak už teda 
dochádza ku komunikácii s učiteľkou, pričom sme zistili rozdiely medzi jednotlivými variantmi. Informácie, 
o ktoré majú záujem rodičia detí navštevujúcich A a B variant sa líšia vzhľadom na príslušnosť k jednej z troch 

vyššie uvádzaných skupín. Aktívni rodičia si pýtajú informácie o vzdelávacích výsledkoch svojich detí, ich 
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správaní, zaujíma ich aj postavenie dieťaťa v škole, jeho usilovnosť a sústredenosť na požadované aktivity, 
pýtajú si i odporúčania pre ďalšiu prácu s dieťaťom doma a možnosti prekonávania neúspechu či sa orientujú na 
ďalšiu budúcnosť svojich detí. Dôležité sú pre nich tiež informácie o fungovaní dieťaťa v škole, ktoré následne 
porovnávajú s tým, ako sa dieťa prejavuje v domácom prostredí. Naopak pasívni rodičia často zotrvávajú len pri 
žiadosti o informácie týkajúce sa pracovných pomôcok či mimoškolských aktivít detí. Učiteľky pracujúce vo 
variante C uvádzajú, že rodičia sa zaujímajú najmä o priebeh denných činností a ich obsah, pričom úplne 
absentuje z ich strany žiadosť o informácie ohľadom vzdelávacích aktivít, čím sa líšia od rodičov, ktorých deti 
navštevujú variant A alebo B: Zaujímajú sa o to, aký malo dieťa deň, či bolo všetko v poriadku so zdravotným 
stavom. Pri informáciách o štúdiu sú prekvapení, že tú informáciu vôbec dostali (U5). S učiteľkami často konzultujú 
negatívne a netypické prejavy správania, zdravotné ťažkosti (epilepsia, gastroenterologické  a ortopedické 
problémy), kompenzačné pomôcky, sociálne a opatrovateľské príspevky. 

Všetky opýtané učiteľky aj napriek rôznorodej úrovni kontaktov s rodičmi hovoria o pozitívnom postoji 
rodičov k ich pozícii a päť zo siedmych používa aj na opísanie svojej pozície pojem rešpekt. Rodičia podľa 
učiteliek rešpektujú ich pozíciu a postavenie a riadia sa podľa ich pokynov a nariadení: Rodičia ma vnímajú 
ako človeka, ktorý sa venuje ich deťom a pracuje s ich dieťaťom a nech už dieťa rozvíjam v akomkoľvek smere, berú 
to rodičia ako niečo pozitívne pre svoje dieťa (U1). Učiteľky by privítali, aby bol kontakt s rodičmi častejší, 
intenzívnejší a pravidelnejší. Želali by si, aby rodičia zabezpečili pravidelnosť pobytu dieťaťa v škole a potrebné 
pracovné pomôcky, adekvátne sa venovali práci s dieťaťom v domácom prostredí a zaujímali sa o každodenné 
úspechy i neúspechy svojho dieťaťa. Je pre nich tiež dôležité, aby prijímali dieťa také, aké je či aby nebrali na 
ľahkú váhu ich odporúčania a nezatajovali niektoré potrebné informácie, ako napr. zdravotný stav: Ideálni 
rodičia by sa posunuli od ústnej spolupráce k niečomu konkrétnemu. Robili by s dieťaťom viac doma, aby dieťa po 
víkende neprišlo do školy s tým, že zabudlo, čo sa naučilo cez týždeň (U1). 

Záver 

V súlade s doterajšími poznatkami i náš výskum ukázal, že spolupráca medzi rodinou a školou je z pohľadu 
učiteliek veľmi dôležitá. Poznatky o rodine a aktuálne informácie o dieťati vytvárajú cennú základňu pre prácu 
učiteliek s deťmi s mentálnym či viacnásobným postihnutím a umožňujú adekvátne reagovať na zmeny v ich 

prežívaní a správaní. I keď je participácia rodičov na vzdelávaní detí podľa A. A. Trainora (2011) pilierom 
špeciálnej edukácie, líši sa intenzitou zapojenia jednotlivých rodín a rodičov. Na základe výpovedí učiteliek nášho 
výskumu rozlišujeme podľa intenzity zapojenia rodičov, ktorí sú aktívni, potom tých, ktorých postavenie 
k spolupráci je skôr pasívne a tiež rodičov, ktorí nie sú stotožnení s postihnutím svojho dieťaťa. Rodičia sa tiež 
medzi sebou líšia vzhľadom na informácie, ktoré požadujú od učiteliek. V tejto oblasti sme našli rozdiely medzi 
rodičmi, ktorých deti navštevujú variant A alebo B a rodičmi detí zaradených do variantu C. Táto skupina rodičov 
sa podľa vyjadrení učiteliek spravidla zaujíma najmä o informácie týkajúce sa denných činností dieťaťa 
a prehliada informácie o realizovaných vzdelávacích aktivitách. Pozitívnym výsledkom však je, že všetky učiteľky 
vnímajú rešpektovanie a pozitívne prijímanie ich pozície a odbornosti zo strany rodičov. Privítali by však častejší 
a intenzívnejší kontakt a väčšiu angažovanosť rodičov v rámci domácej prípravy a stimulácie detí.  

Faktom však zostáva, že napriek aktívnym rodičom, je veľká časť rodičov skôr pasívna. Škola a učitelia 
by mali byť preto zrejme tými osobami, ktoré budú kontakty iniciovať a zefektívňovať i vzdelávacie 
a poradenské procesy namierené k rodičom. Ich nemenej náročným cieľom by však tiež malo byť pomôcť 
rodičom stáť na vlastných nohách aj bez ich pomoci a závislosti na škole či učiteľovi. 
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Abstrakt:  V príspevku sa zaoberáme významnou osobnosťou patopsychológie na Slovensku profesorom 
Ladislavom Požárom. Je považovaný za zakladateľa  vedného odboru na Slovensku – patopsychológie, t.j. 
psychológie ľudí s rozličným druhom postihnutia. Výskumne a publikačne sa zaoberá psychológiou jednotlivcov 
s rozličným druhom postihnutia, najmä zrakovým a problémami školskej a sociálnej integrácie jednotlivcov so 
zmyslovým, telesným a  mentálnym postihnutím. 

Kľúčové slová: patopsychológia, jednotlivec s postihnutím, školská a sociálna integrácia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Profesor Ladislav Požár je významnou osobnosťou slovenskej psychológie, zakladateľom a priekopníkom 
patopsychológie na Slovensku, t. j. psychológie ľudí s rozličným druhom postihnutia.  Z psychologického hľadiska 
vymedzil v spolupráci s dr. Andreánskym a dr. Jakabčicom pojem „človek s postihnutím“, pričom v tomto 
vymedzení vychádza z hlavných problémov človeka s postihnutím a osobitostí poznávania okolitého sveta.  

Profesor Ladislav Požár realizuje množstvo vedeckej práce v slovenskej psychologickej i pedagogickej obci, 

je členom v rôznych vedeckých i odborných komisií. Výskumne a publikačne sa zaoberá psychológiou 
jednotlivcov s rozličným druhom postihnutia, najmä zrakovým, a problémami školskej a sociálnej integrácie 
jednotlivcov so zmyslovým, telesným a mentálnym postihnutím. 
 

Curriculum Vitae profesora Požára 

Profesor Ladislav Požár sa narodil 26. 5. 1931 v Znojme v rodine pivovarského robotníka. Povinnú školskú 
dochádzku  ukončil v mešťanskej škole v Mlečiciach u Zbiroha. Ako uvádza Kudláčová (2011), tak po skončení 
povinnej školskej dochádzky išiel doVarnsdorfu, kde sa vyučil v n.p. ELITE za pletiara. Neskôr pracoval v tomto 
podniku ako vychovávateľ v Domovoch mládeže, a práve tam si uvedomil nevyhnutnosť získať primerané 
vzdelanie. Maturoval na robotníckej prípravke v Mariánskych Lázniach v r. 1951. Postúpil na Palackého 
univerzitu v Olomouci, kde začal študovať matematiku - fyziku a po úspešnom ukončení 1. ročníka išiel študovať 
pedagogiku a psychológiu do vtedajšieho Leningradu. Štúdia úspešne ukončil v r. 1957 a bol prijatý najskôr na 
Vysokú školu pedagogickú v Bratislave a po jej zrušení na Katedru psychológie Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského. Tam získal akademický titul PhDr. a vedeckú hodnosť kandidáta psychologických vied (oboje v r. 
1968). Spočiatku sa zaoberal psychológiou práce a inžinierskou psychológiou.  

Ako ďalej uvádza autorka, tak v r. 1966 prestúpil na Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
a začal sa zaoberať psychológiou zrakovo postihnutých. V r. 1967 prešiel do novovytvoreného Inštitútu 
špeciálnej a liečebnej pedagogiky pri FF UK na Katedru patopsychológie a sociálnej patológie, ktorú od r. 1968 
viedol nepretržite (aj keď pod rôznymi názvami) 25 rokov. V r. 1976 habilitoval a získal vedecko-pedagogický 
titul docenta psychológie a v r. 1981 bol vymenovaný za profesora psychológie. Tento titul mu bol v r. 1991 

odobratý (zrušili zákon, podľa ktorého ho získal), a preto sa v nových podmienkach znovu uchádzal o titul 
profesora, ktorý v r. 1993 aj získal a stal sa tak prvým profesorom psychológie vymenovaným v Slovenskej 
republike. 

V roku 2005 mu bol udelený čestný titul emeritného profesora UK v Bratislave. V súčasnosti je emeritným 
profesorom Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave a taktiež pracuje na Katedre 
pedagogických štúdií PdF Trnavskej univerzity v Trnave. Odborne sa venuje najmä jednotlivcom so 
zrakovým postihnutím  a problematikou  integrácie ľudí s postihnutím. 

Okrem iného je i členom: 
v Vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, 
v členom Moskovskej akadémie pedagogických a sociálnych vied, 
v členom Rady expertov podniku Psychodiagnostika, a.s. (vydáva psychodiagnostické metódy), 
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v členom redakčnej rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa a časopisu EFETA. 
v člen doktorandskej komisie z odboru psychológie na FFTU v Trnave. 

 

Vedecká činnosť 

Ako sme už spomínali v úvode, prof. Požár je považovaný za zakladateľa nového vedného odboru na 
Slovensku – patopsychológie – psychológie ľudí s postihnutím. Patopsychológia sa začala rozvíjať vo 
Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a neskôr na Katedre patopsychológie a sociálnej 
patológie a  v rámci IŠLP FF UK, ktorá bola založená v roku 1967. O pár rokov neskôr bola administratívne 
začlenená na Pedagogickú fakultu UK v Trnave. Od 80-tych rokov sa zlúčila s Katedrou psychológie PdF UK 
a vznikla Katedra psychológie a patopsychológie, ktorá  bola v r. 1986 spolu s celou Pedagogickou fakultou 

premiestnená do Bratislavy, kde funguje dodnes. 
Profesor Požár spolu svojími spolupracovníkmi dr. Andreánskym a dr. Jakabčicom vypracovali vlastné 

vymedzenie a definíciu patopsychológie, ktorú chápu ako ,,psychologickú disciplínu, ktorá sa zameriava na 
skúmanie zákonitostí špecifického vývinu psychických procesov, stavov a vlastností, celkovej štrukturácie 
osobnosti postihnutých a zákonitostí psychickej regulácie ich správania“ (Požár, Andreánsky, 1992, in: Požár, 
2003). 

Z psychologického hľadiska vymedzil pojem človek s postihnutím. Autor za jedinca s postihnutím 
považuje ,,jedinca s ťažkosťami v sociálnom uplatnení, ktoré vyplývajú z nedostatku alebo deficitu orgánu, jeho 

funkcie alebo procesu. Je to jedinec, u ktorého sa prejavujú zmeny a charakteristické ťažkosti pri poznávaní 
okolitého sveta, v sociálnom styku, a u ktorého sa súčasne prejavujú špecifické osobitosti pri utváraní jeho 
osobnosti (Požár, 1984). 

Prvá publikácia s pojmom ,,patopsychológia“ v názve boli vysokoškolské skriptá profesora Požára - 

,,Patopsychológia zrakovo chybných“, ktorá bola vydaná v r 1972. 

Ako uvádza Kudláčová (2011) vo svojom príspevku, ktorý bol venovaný profesorovi Požárovi k životnému 
jubileu, tak jeho vedeckú školu možno charakterizovať nasledovne: 

1. Teoreticky vychádza najmä z teórií dvoch významných vedcov: z teórie Vygotského o sociálnej 
podmienenosti psychiky a sociálnych dôsledkoch postihnutia; a z teórie Adlera o komplexe 

menejcennosti a z neho vyplývajúcej sekundárnej kompenzácie a prekompenzácie. 
2. Podstatou jeho školy je, že pri skúmaní osobitostí psychiky ľudí s postihnutím nevychádza z toho, čo 

je u nich odlišné od intaktných jedincov, ale z toho, čo majú spoločné, čo majú s postihnutím 
uchované. Práve tam vidí východisko ich skúmania a rozvíjania. 

3. Z poznania psychiky, a najmä osobnosti ľudí s postihnutím, odvodzuje psychologické východiská 
úspešnej školskej a sociálnej integrácie a touto svojou teóriou ovplyvňuje špeciálnopedagogickú 

prax. 

4. V ostatom čase sa pokúša na základe poznania psychických osobitostí jedincov s postihnutím, najmä 
jedincov u ktorých absentujú alebo sú silne poškodené dva základné dištančné zmysly – teda 

u jedincov slepohluchých – preniknúť do podstaty utvárania psychiky v norme. Ide najmä o vyššie 
kognitívne procesy. Vyriešenie tejto problematiky je prínosom aj do všeobecnej psychológie, keďže 
na základe poznania špecifík patológie umožňuje lepšie pochopiť normu.  

 

Pojem patopsychológia sa teda na Slovensku vžil. Napriek tomu sa  v posledných rokoch snažili autori 
Požár, Jakabčic, Andreánsky nahradiť ho pojmom ,,psychológia jednotlivcov s rozličnými druhmi postihnutia“, 
skrátene ,,psychológia postihnutých“. Názov patopsychológia ako keby príliš akcentoval ,,patológiu“ a zvádza 
k interpretácii všetkých psychologických osobitostí ako patologických, čo vôbec nezodpovedá skutočnosti. 
Psychológiu jednotlivcov s postihnutím môžeme považovať za oblasť skúmania takých prejavov, ktoré sa 
vymykajú z rámca bežného posudzovania normy, avšak nedosahujú stupeň patológie. Príklad: Je normálne byť 
nevidiacim, nepočujúcim? Ťažko odpovedať áno. Je teda za to nenormálny? Jednoznačne nie,  je iný. 

Je potrebné spomenúť, že profesor Požár mal rad priateľov, pričom išlo o žiakov a pokračovateľov L. S. 

Vygotského (prof. A. N. Ananiev, prof. B. F. Lomov, prof. V. V. Davydov, prof. A. G. Kovalev, prof. K. M. Gurevič, 
poznal sa aj s prof. A. R. Lurijom a radom ďalších), ktorí významne ovplyvnili celú jeho vedeckú prácu. V tomto 

smere treba spomenúť aj doc. PhDr. Miroslava Bažányho, CSc. a prof. T. Pardela, prof. D. Kováča, DrSc., ktorí ho 
takisto pozitívne ovplyvnili. 
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Publikačná činnosť 

Popri vedeckej práci je mimoriadne bohatá profesorova publikačná činnosť, ktorej obsahom sú výsledky 
vlastnej vedeckovýskumnej práce i bohaté pedagogické skúsenosti. Je autorom vyše 100 vedeckých a odborných 
štúdií, ktoré boli uverejnené doma i v zahraničí, taktiež napísal viacero významných monografií, z toho jednu 

v zahraničí ,,Psichologija anomaľnych dete i podrostov – patopsichologija“, ktorá bola vydaná v Moskve v r. 1996. 

Uvádzame niekoľko jeho významných vedeckých prác: 
Ø Patopsychológia zrakovo chybných (Požár, z roku 1972) 

Sú to vysokoškolské skriptá, v ktorých sa prvýkrát v histórii Slovenska objavuje pojem 

,,patopsychológia“. 
Ø Patopsychológia (Poruchy učenia a správania) (Košč, Marko, Požár, vydaná v SPN v Bratislave r. 

1975) 

Učebnica je určená pre vysokoškolských študentov špeciálnej a liečebnej pedagogiky, zainteresovaných 
odborníkov i ostatným záujemcom. Predstavuje výber prác, ktoré tvoria ucelený úvod do problematiky 
patopsychológie so špeciálnym zameraním na problémy učenia a správania u detí. Autori (1975, st.265) 
v učebnici kladú dôraz na to, že ,,ku každému chybnému dieťaťu treba pristupovať individuálne“. 
Nemožno dať jednotný a konečný námet či poučku týkajúcu sa psychológie telesne chybných a ich 

školskej problematiky. 
Ø Morálny vývin postihnutých detí a mládeže (Požár a kol., vydaná  UK v Bratislave r. 1990) 

Publikácia je svojim obsahom výnimočná a prejavili o ňu mimoriadny záujem i odborníci v Čechách. 
Profesor Požár a kol.  (1990) dávajú v nej do pozornosti dôležitosť mravnej výchovy. Ako  uvádzajú 
v uvedenej publikácii (1990, st. 7) ,,ak sa nám totiž podarí z postihnutých detí vychovať čestných, 
nezištných, altruistických ľudí, ak ich ako takých bude vnímať spoločnosť, potom urobíme veľmi veľa 
nielen pre sociálnu kompenzáciu ich  možno považovať za dôležitý krok k tomu, aby naša spoločnosť, 
alebo lepšie povedané široká verejnosť, adekvátne chápala potreby postihnutých a aby sa začala 
o problémy širšie zaujímať.“ 

Ø Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku ( Požár, vydané PdF TU r.2000) 

Publikácia sa zameriava na psychologické problémy detí a mládeže s poruchami zraku. Je zameraná 
najmä na nevidiacich s slabozrakých, ale aj na jedincov s poruchami binokulárneho vnímania 
(tupozrakých a škuľavých). Osobitná pozornosť je venovaná aj slepohluchým, teda jedincom so 
súčasnou poruchou zraku a sluchu. Záverečná kapitola je  venovaná aj problému školskej a sociálnej 
integrácie (Požár, 2000). Publikácia je špecifická tým, že je určená nielen pre študentov, ale užitočné 
informácie si nájdu i rodičia detí so zrakovým postihnutím a všetci ľudia, ktorí chcú ľudom so zrakovým 
postihnutím reálne pomáhať. 

Ø Patopsychológia. Psychológia jedincov s rôznym druhom postihnutia (Požár, vydané UK Bratislava 
r. 2003) 

V učebnici sa profesor  Požár (2003) pokúsil zhrnúť a systematizovať poznatky z oblasti psychológie 
jedincov s postihnutím, pričom sa sústredil na tie psychické osobitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť 
u jedincov s ktorýmkoľvek druhom postihnutia (zrakového, sluchového, telesného, mentálneho atď). 
Zdôrazňuje, že tieto osobitosti sa môžu vyskytnúť, čo neznamená, že sa nevyhnutne vyskytnú. To záleží 
v najväčšej miere od výchovy týchto jedincov, od postojov spoločnosti k nim a v neposlednom rade i od 

niektorých osobnostných, vôľových, emocionálnych, charakterových a ďalších vlastností daného 
konkrétneho jedinca. 

Ø Základy psychológie ľudí s postihnuhnutím (Požár, vydané Typi Universitas Tyrnaviensis,  r. 2007) 

Publikácia poskytuje poznatky o psychológii jednotlivcov s rozličným druhom postihnutia. Osobitná 
pozornosť je venovaná pojmu kompenzácia a cit, resp. komplex menejcennosti. Autor sa tiež zaoberá 
problémom normality a abnormality. Kapitola o morálnom vývine postihnutých je založená 
predovšetkým na výskumoch, ktoré sa realizovali na Katedre psychológie a patopsychológie. 

Ø Základy psychológie ľudí so zrakovým postihnutím (Požár, vydané Z-F LINGUA Bratislava,   r. 2012) 

Ako uvádza autor (2012, st.6) ,,cieľom tejto publikácie nie je podať vyčerpávajúce poznatky 
z psychológie ľudí so zrakovým postihnutím.“ Uvádza iba tie najdôležitejšie, ktoré by si mal uvedomiť 
každý, kto sa s ľuďmi so zrakovým postihnutím stretáva a najmä kto s nimi bezprostredne pracuje. 
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Ocenenia 

Profesor Požár získal veľa významných ocenení, uvádzame iba niektoré z nich: 

VÚDPaP – riaditeľ vyslovuje poďakovanie Prof. PhDr. Ladislavovi Požárovi, CSc. 
za dlhoročnú odbornú spoluprácu s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie 

Dubová 19. apríla 1994 

 

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV udeľuje prof. PhDr. Ladislavovi Požárovi, CSc. 

najvyššie psychologické vyznamenanie na Slovensku Medailu prof. Jurovského 

Bratislava 2009 

 

Journaliste-Studio Bratislava, Klub vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov pod 
odborným gestorstvom SAV a Zväzu slovenských vedeckotechnických společnosti udeľujú 

v rámci oceňovania „Vedec roka SR 2006“ Čestné uznanie prof. PhDr. Ladislavovi Požárovi, CSc. 

z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za to, že je považovaný za zakladateľa nového vedného 
odboru na Slovensku – patopsychológie, t. j. psychológie ľudí s rozličným druhom postihnutia. Z psychologického 
hľadiska vymedzil pojem „človek s postihnutím“, pričom v tomto vymedzení vychádza z hlavných problémov 
postihnutého človeka a osobitostí poznávania okolitého sveta. 
Bratislava 2. apríla 2007 

 

Vedenie Pedagogickej fakulty UK pri príležitosti osláv 40. výročia denného štúdia špeciálnej pedagogiky na PdF 

UK udeľuje Prof. PhDr. Ladislavovi Požárovi, CSc. 
Zlatú medailu PdF UK ako znak uznania za dlhoročnú a obetavú prácu pri rozvoji vedy, výskumu a výučby na PdF 
UK. Bratislava 15. 11. 2007 

 

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje prof. PhDr. Ladislavovi Požárovi, CSc. 
najvyššie univerzitné vyznamenanie – cenu Antona Hajduka 

Záver 

Na záver si dovoľujeme konštatovať, že profesor Ladislav Požár sa určite nezmazateľne zapísal do histórie 
slovenskej psychológie, pedagogiky a predovšetkým do patopsychológie.  Jeho osoba je spojením psychológie 
a psychológie jedincov s postihnutím, pretože ako uviedol na vlastnej prednáške o Vygotského diele: ,,v prvom 

rade je psychológia človeka, až potom jej zameranie na iných (postihnutých), je v prvom rade človek, až potom 
človek s postihnutím.“ 

Príspevok si dovoľujeme uzavrieť jeho citátom, ktorý vypovedá o výnimočnosti jeho osobnosti: ,,Hodnota 
človeka predsa nie je určovaná tým, či dobre vidí, počuje, chodí atď., ale predovšetkým tým, aký je to človek, aká 
je jeho morálka, aké sú jeho vnútorné pohnútky“ (Požár, 1985). 
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Abstrakt:  V príspevku sa venujeme vplyvu predstáv o úspechu na život osôb s telesným postihnutím, reálne 
očakávania, chápanie úspechu, vnútornej a výkonovej motivácie. Výsledky sme zisťovali formou analýzy 
odpovedí respondentov s telesným postihnutím. 
 

Kľúčové slová: jednotlivci s telesným postihnutím, úspech, motivácia 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dnešná demokratická spoločnosť zaručuje všetkým svojim občanom rovnaké práva (pri súčasnom plnení si 
ich občianskych povinností) bez rozdielu, ktoré smerujú k tomu, aby každý občan spoločnosti mohol žiť 
plnohodnotným životom a aktívne sa zúčastňovať na verejnom dianí. Spoločnosť však nie je tvorená len 
majoritnou väčšinou, ale žije v nej aj viacero skupín obyvateľov, rôznych minorít, ktoré sa v priebehu vývoja 
spoločnosti museli stretávať s rôznym znevýhodnením, alebo boli v dôsledku svojej odlišnosti odsunutí na okraj 
záujmu. Jednu z týchto skupín tvoria aj ľudia s telesným postihnutím. Práva a povinnosti sú im dnes zaručené - 

rovnako ako ostatným občanom,  Listinou základných práv a slobôd, a tiež Chartou práv ľudí s telesným 
postihnutím. V nej čítame: „Postihnutí majú plné právo na samostatný a nezávislý spôsob života, aký si sami zvolia. 

Majú právo sa začleniť do spoločenského života, majú právo na splnenie všetkých svojich prianí a túžob. Je preto 
povinnosťou spoločnosti napomáhať týmto spoluobčanom žiť normálny život“ (Charta práv ľudí s telesným 
postihnutím, 2005). 

Ľudia s telesným postihnutím sa musia v priebehu svojho života vyrovnávať s rôznymi prekážkami a 
obmedzeniami, ktoré sú dané ich zníženou pohybovou schopnosťou. Tieto prekážky obmedzujú samostatnosť 
človeka, jeho nezávislosť a do istej miery mu bránia žiť plnohodnotným životom v rovnakej miere ako žije 
intaktný človek. 

Harčaríková (2011) vymedzuje  telesné postihnutie  „ako trvalú kvalitatívnu a kvantitatívnu zmenu 
v schopnosti vykonávať pohyb v dôsledku narušenia pohybového, nosného aparátu ako aj v dôsledku poruchy 
nervového aparátu, pričom stupeň závažnosti tejto zmeny môže mať charakter od ľahkého až po ťažký, resp. až po 
úplnú neschopnosť“ ( s. 38). 

V reprezentatívnom psychologickom slovníku Hartl, Hartlová (2000) je telesné postihnutie chápané  
„postihnutie, ktoré bráni mobilite, pracovnej činnosti. Za telesne postihnú osobu možno považovať jedinca chybami 
pohybového (svaly), nosného (kostra) a nervového ústrojenstva, ktoré sú príčinou poruchy jeho pohyblivosti .“ (s. 
442). Podobne chápe telesné postihnutie aj Andreánska (2007). 

 

Skupinu jednotlivcov s telesným postihnutím možno podľa  Krhutovej (2005) rozdeliť do dvoch podskupín. 
Môže ísť o: 

· Chronické ochorenie, ktoré predstavuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, vedúci k nechcenému 
utlmeniu fyzických aktivít a spôsobuje degeneratívne zmeny v nosnej a motorickej aparatúre človeka. 

· Telesné postihnutie, pri ktorom ide o obmedzenie hybnosti až znemožnenie pohybu a dysfunkciu 
motorickej koordinácie v súvislosti s poškodením,  či funkčnou poruchou nosného a hybného aparátu, 

amputáciou či deformáciou časti motorického systému. 
V literatúre na môžeme stretnúť s viacerými kategorizáciami telesného postihnutia.  Grňa (2004) uvádza 

tieto druhy: 

· Paraparéza – postihnutie dolných končatín s tendenciou obnovenia citlivosti a pohyblivosti. 

· Paraplégia – postihnutie dolných končatín a časti hrudníka, ktoré je trvalého charakteru. 

· Kvadruparéza (tiež tetraparéza) – postihnutie horných i dolných končatín, vyvolané poškodením 
miechy v oblasti krčnej chrbtice, s tendenciou obnovenia citlivosti i hybnosti. 
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· Kvadruplégia (tiež tetraplégia) – trvalé postihnutie končatín i hrudníka, vyvolané závažným 
poškodením miechy v krčnej oblasti; vo väčšine prípadov nastáva čiastočné obnovenie pohyblivosti i 
citlivosti horných končatín, závislé od miesta a rozsahu poškodenia miechy. 

· Hemiparéza/plégia – jednostranné (polovičné) ochrnutie tela v dôsledku narušenia mozgu po 
mozgovej príhode, operácii alebo úraze. 

Vančová (1999) delí telesné postihnutia  na:  

· dedičné – ktoré sa vyskytujú u viacerých členov rodiny a ak sa v minulosti v tom istom rode dokázateľne 
prejavovali. Dediť sa môžu náchylnosť i odolnosť voči chorobám i k telesným deformitám; 

· vrodené - sú také, ktoré vznikli v období vnútromaternicového života, počas pôrodu, krátko po 
narodení. Ich príčiny môžu byť rôzne onemocnenia matky počas tehotenstva, napr. rubeola, vplyv liekov 
v prvých mesiacoch tehotenstva, chyby vnútornej sekrécie, ožiarenie, nedostatok vitamínov v potrave, 
alkohol, drogy, sociálne podmienky; 

· získané - spôsobené úrazom, ochorením, chorobami, ktoré negatívne pôsobia na pohybový aparát. Môžu 
vzniknúť v ktoromkoľvek veku a môžu mať rôzne stupne závažnosti. 

 

Ak chceme priblížiť problematiku úspechu a životných cieľov nejakej vzorky ľudí, vidíme, že tieto 
vychádzajú hlavne z toho, aké majú konkrétni ľudia celkové nazeranie na svet a postoj voči nemu. Táto 
problematika vyžaduje sondu do osobnosti príslušného jednotlivca, jeho sociálneho zázemia, či duchovnej 
orientácie. Je preto pochopiteľne náročné, aby sme obsiahli všetky aspekty tejto témy u zdravého človeka a o to 

zložitejšie je potom obsiahnuť všetko, čo možno povedať k tejto téme u ľudí s telesným postihnutím. Čím a ako 

sa odlišuje osobnosť telesne postihnutého a zdravého človeka?   
Podľa Požára (1996) je pre poznanie osobnosti telesne postihnutého jedinca potrebné vedieť, v ktorom 

vývinovom období k postihnutiu došlo. Je totiž pravdepodobné, že ak ku nemu došlo v neskoršom vývinovom 
štádiu, môžu sa u neho objaviť rôzne stavy, odlišné od stavov vyskytujúcich sa u jedincov s postihnutím, 
získaným v skoršom veku alebo od narodenia. Ide napríklad o depresívne stavy, citovú labilitu, neurotické 
reakcie, až suicidálne tendencie.  Koubeková  (2004) upozorňuje, že osobnostné premenné ako významné 
moderátory zvládania umožňujú i napriek nepriaznivým životným podmienkam a poškodenému zdraviu 
prežívať pohodu a šťastie.  

Ak sa vrátime k našej téme, ktorou je vnímanie úspechu a úspešnosti, priblížime si chápanie samotného 
pojmu úspech. Mohli by sme ho definovať ako kladný výsledok nejakého úsilia, zdar v aktivite jedinca, pričom 
tento výsledok nemusí byť vždy práve spoločensky akceptovateľný. Problematika vnímania úspechu a jeho 

skúmanie je dôležitý fenomén, pretože to, ako vnímame úspech, aký postoj k nemu zaujmeme, ovplyvňuje nielen 
budovanie výkonového životného štýlu jedinca, ale aj jeho samotné výkonové konanie, čo mu umožňuje lepšie 
uplatnenie sa v spoločnosti.  

Úspech a neúspech ako pojmy sa používajú v rôznych súvislostiach ako: 

· kladné alebo záporné spoločenské hodnotenie v podobe obdivu, slávy či odsúdenia 

· samotný výsledok činnosti (úspešne – neúspešne vyriešená úloha). 
„Na prežívaní úspechu a neúspechu sa podieľajú viaceré činitele, pričom môžeme povedať, že z hľadiska 

osobnosti jedinca je najdôležitejšie subjektívne hodnotenie činnosti, či činnosť bola úspešná, alebo nie“ (Sejčová, 
2007, s. 68). Dôležitým motivačným činiteľom, ktorý ovplyvňuje činnosť je záujem. Bez vnútorného záujmu o 
nejakú činnosť nemožno očakávať, že v nej jedinec dosiahne dobrý výsledok a tak uspokojí svoje výkonové 
potreby či naplní snahu byť úspešný. Z hľadiska výkonovej motivácie je dôležitý harmonický vzťah viacerých 
typov potrieb – tak výkonových, ako aj sociálnych a poznávacích. 

V súvislosti s úspešnosťou a ľuďmi s postihnutím je dôležité poznať aj rôzne typy osobností z hľadiska toho, 
ako reagujú na úspech vo všeobecnosti. Sejčová (2007, s. 79) 

uvádza tieto typy: 
Jedinci motivovaní úspechom - potrebujú úspech, zlý výkon ich odradí. Sú aktívni a zapájajú sa do výkonových 
úloh a ich riešenia. Vyžadujú častejšie motivovanie úspechom  pre výkon nejakej činnosti. 
Jedinci motivovaní neúspechom – sú charakteristickí tým, že neúspech u nich vyvolá zmobilizovanie síl na 
vyriešenie úlohy a zlepšenia sa v činnosti, neúspech ich neodradí a neznechutí. 
Jedinci demotivovaní úspechom – na nich pôsobí úspech demotivačne z viacerých príčin. Nechuť na výkonové 
úlohy vyplýva: napr. zo strachu, že stratia priazeň preferenčných hodnotiteľov, napr. kamarátov.  
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Jedinci demotivovaní neúspechom do ďalšej činnosti - ich prežitý neúspech odradí, stratia chuť do práce, 
unikajú od náročnejších úloh, od učenia, stávajú sa pasívnymi. 

Kategórie úspechu  
Úspech môže byť viazaný na viaceré oblasti života. V rovine všeobecno-výkonovej úspešnosti je to potreba 

niečo dokázať, získať nejaké ocenenie, vyhrať súťaž a pod.  

Pri školskej úspešnosti (dostať dobrú známku, dostať sa na školu, zlepšiť sa v prospechu, byť dobrým 
odborníkom), materiálnej úspešnosti (mať chatu, vlastniť veľa peňazí, dom, mať auto a pod.), úspešnosti 
v sociálnych vzťahoch (nájsť si priateľa, priateľku; rozumieť si s rodičmi; zlepšiť si vzťahy v rodine, mať deti 
a dobrého životného partnera atď.). Pričom je rozdiel, či bude človek zameraný na dosahovanie dobrých výkonov 
v školskom prostredí alebo na sociálnu, či materiálnu úspešnosť.  

Iné kategórie úspechu  sú napr.  akademický úspech alebo spoločenský úspech. 
1.) osobný úspech – ide o dosiahnutie vnútorného zadosťučinenia v živote, ktoré nezávisí od uznania v 
spoločnosti 
2.) verejný úspech – rozumieme dosiahnutie prospechu, postavenia alebo bohatstva, ktoré je uznávané 
spoločnosťou 

3.) osobno-verejný úspech – ide o kombináciu prvých dvoch už spomínaných kategórií úspechu. Menovaný autor 
ho charakterizuje ako dosiahnutie vnútornej spokojnosti so spoločenským uznaním. 

Vo svojej publikácií  používajú Bitter a kol. (2007) slovné spojenie „pracovný úspech“ resp. „pracovná 
úspešnosť“ a podrobnejšie sa zaoberajú s pracovným uplatnením ľudí s telesným postihnutím, pri ktorej dôležitú 
úlohu zohráva tzv. Zväz TP mládeže, ktorý bol založený na Mokrohájskej ulici v Bratislave v r. 1991 a jeho cieľom 
je integrovať mladých zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti. O jeho aktivitách, úspechoch a cieľoch sa 
môžeme podrobnejšie dočítať v publikácií od Bittera a kol. z roku 2007 (pozri Zoznam použitej literatúry). 
Slovo „úspech“ zaraďujeme medzi bežné slová, ktoré podľa Gavoru (2007) a Plhákovej (2007) patria do 
prirodzeného jazyka. Pri definovaní samotného slova „úspech“ však narazíme na viacero problémov. V mnohých 
prípadoch sa pojmy prelínajú s inými pojmovými kategóriami.  
Groma, Andreánsky a Andreánska (2009) uvádzajú, že pod pojmom úspech sa spravidla rozumie priaznivé alebo 
prosperujúce ukončenie pokusov alebo snaženia, dosiahnutie bohatstva, postavenia, uznania, získanie slávy, 
dosiahnutie úspešného výkonu či výsledok aktivity. 
  

Problém 

V našom prieskume sme sa zamerali na zistenie, či jestvuje rozdiel v ponímaní úspechu medzi  telesne 

postihnutými jednotlivcami, ktorí sa aktívne venujú športovej činnosti a tými, ktorí nešportujú. 
 

Výskumná vzorka 

Respondenti boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili 14 študenti nadstavbového 
pomaturitného štúdia a 3. ročníka gymnázia Spojenej školy pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej ulici 
v Bratislave vo veku od 18 rokov do 31 rokov. 

Druhú skupinu tvorili 13 študenti rôznych tried tejto školy, od bežných študentov až po pracujúcich 
absolventov školy, sústredených v poobedňajšom paralympijskom tíme. To znamená zoskupenie študentov, 
alebo bývalých absolventov školy, ktorí pravidelne športujú a dosahujú úspechy v športovej oblasti. Ich vek sa 
pohybuje od 18 do 34 rokov.  

Spolu tvorilo vzorku 27 ľudí s telesným postihnutím, z toho 7 žien a 21 mužov. 
 

Použitá metóda 

Relevantné údaje sme získali z cielených interview. Jednotlivé otázky sme rozdelili do nasledujúcich skupín 
a respondenti mohli produkovať aj viac odpovedí. Zaujímali nás: 

· životné ciele, 

· súčasné ciele, 

· chápanie pojmu úspech. 
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Životné ciele 

V tejto skupine otázok zo 14 odpovedajúcich nešportovcov 6 vo svojich odpovediach uviedli ako 

svoj životný cieľ dostať sa na, alebo ukončiť vysokú školu, 5 respondentov udalo tiež založenie si rodiny. 2 
uviedli ako svoj životný cieľ cestovanie, prácu s ľuďmi (1), osamostatnenie sa, „dokázať, že aj napriek 
handicapu môžem viesť normálny život“. 

V skupine športovcov na 1. mieste v počte odpovedí by sme mohli uviesť oblasť úspechu v športe 
(5), ktorý respondenti uviedli ako jedinú odpoveď, bez toho, že by k tomu ešte niečo pridali. 5 

respondentov udáva samostatný život, 4 spájajú úspech v športe s osobným životom.   Spolu 9 odpovedí sa 
zameriavalo na šport.  

 

Súčasné ciele 

Ako najčastejšie odpovede uvádzali nešportovci: doštudovanie (8), potom možnosť dostať sa na VŠ (2), 
zamestnať sa (1), zlepšenie študijných výsledkov (1), nadobudnutie životnej rovnováhy (1) zlepšenie sa v šerme 
(1), naplnenie potreby lásky (1). V skupine športovcov boli tieto odpovede: doštudovanie (5), úspech v športe 
(4), štúdium (3), dostať sa na letné paralympijské hry (2). 
 

Chápanie pojmu úspech 

Keď sme sa ďalej pýtali, čo pod pojmom úspech naši respondenti rozumejú, chápu dostali sme takéto 
odpovede: V skupine  nešportovcov bolo najviac odpovedí zameraných na oblasť práce, školy, osobného života 
ale aj záujmov (10 respondentov), práca (3), ukončenie školy (2), záujmov - športu (2), osobný život (2), peniaze 
(1). V skupina športovcov najviac odpovedí bolo zameraných opäť na oblasť športu (5), na cieľ (2) a na spojitosť 
so slovom práca (2), spokojnosť so sebou (1), obrovský pokrok u človeka (1), emócie, radosť (1). 

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že vykonávaná činnosť významne ovplyvňuje voľbu tak významu pojmu 
úspechu ako i poradie jednotlivých priorít. Z toho by mohli vyplynúť aj možné odporúčania pre napĺňanie 
mimoškolskej či mimopracovnej aktivity. V prípade ľudí s telesným postihnutím samozrejme všetko záleží od 
možností, ktoré im ich postihnutie poskytuje alebo ich limituje. Pozitívna je skutočnosť, že prekonávanie 
telesného handicapu sa úspešne realizuje práve v oblasti, ktorá je ním najviac postihnutá – v telesnej aktivite.   

V tejto súvislosti si môžeme na záver pripomenúť slová Frankla (2006), ktorý pripomína, že  „život vyzýva 
človeka, aby napĺňal v každej chvíli iný druh hodnôt. Raz má človek obohacovať svet svojou činnosťou, teda 
realizovať kreatívne hodnoty, inokedy obohacovať seba svojimi zážitkami a tak napĺňať zážitkové hodnoty. Niekedy 

zase ostáva priestor iba pre realizáciu postojových hodnôt. Takto človek v rôznych životných situáciách, ktoré sú pre 
neho výzvou, hľadá a nachádza možnosti realizácie tej alebo onej hodnoty.“ To čo platí pre napĺňanie hodnôt, platí 
v plnej miere aj pre napĺňanie života zmysluplnými aktivitami, tak dôležitými pre každého z nás a pre našich 
handicapovaných spoluobčanov zvlášť.  
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Abstrakt:  Doterajšie výsledky výskumov sociálnej reprezentácie ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti 
poukazujú, že úspech nie je bežne asociovaný s človekom s postihnutím. S využitím voľne štruktúrovaného 
rozhovoru sme výskumne mapovali všeobecnú a individuálnu rovinu vnímania úspechu a faktorov, ktoré úspech 
determinovali u  úspešných ľudí so zrakovým, sluchovým, telesným a mentálnym postihnutím. Kvalitatívna 
analýza sa zameriava na zastúpenie vnímania osobnostných faktorov, motivácie, úsilia, kognitívnych faktorov 
a podmienok prostredia ako determinantov úspechu. Výsledky môžu byť nápomocné pri vytváraní podmienok 
pre dosahovanie úspechu v rôznych životných priestoroch človeka so zdravotným postihnutím.  
 

Kľúčové slová: úspech, ľudia s telesným, zrakovým, sluchovým a mentálnym postihnutím 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

V našom príspevku chceme priblížiť niektoré výsledky  výskumného projektu  „Kognitívne versus sociálne 
predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím“, zamerané na vnímanie úspechu úspešnými ľuďmi s postihnutím, 
ako aj na vnímanie determinantov úspechu samotnými úspešnými ľuďmi s postihnutím.    

Úspech nepatrí k definovaným pojmom žiadnej vednej disciplíny, hoci je frekventovaný nielen v médiách, 
ale aj v motivačnej a vedeckej literatúre. Súčasťou kultúry, ktorej sme členmi, je i potreba dosiahnuť úspech, 
zažiť úspech, a pokiaľ možno, byť i dlhodobo úspešný. V psychologickej literatúre často o úspechu vypovedajú 
štúdie zamerané na odhalenie determinatov úspechu, faktorov úspechu, či na jednotlivé oblasti , kde sa úspech 
môže realizovať (škola, rodina, práca, kultúra, šport a pod.).  

Pod pojmom „úspech“ sa spravidla  rozumie priaznivé alebo prosperujúce ukončenie  snaženia, dosiahnutie 
bohatstva, postavenia, uznania, získanie slávy, dosiahnutie úspešného výkonu, výsledok aktivity. J. Plamínek 
(2010) považuje úspech za stav, keď bolo dosiahnuté to, čo má byť dosiahnuté. K úspechu môže viesť vhodná 
voľba očakávaní alebo úsilia ovplyvniť realitu (tamtiež). Úspech sa teda najčastejšie spája s  dosiahnutím cieľa 
a sprevádzajú ho spokojnosť a pocit naplnenia.  

Úspech môže mať dimenziu osobnú, ale aj spoločenskú. N. Darvas (in Gupta, 2006) delí úspech do troch 

kategórií - osobný úspech, verejný úspech a osobno-verejný úspech. Osobný úspech definuje ako dosiahnutie 
vnútornej satisfakcie vo vlastnom živote, ktorá nie je  závislá od uznania v spoločnosti, verejný úspech ako 
dosiahnutie  bohatstva, prospechu, alebo  postavenia všeobecne uznávanými spoločnosťou  a osobno-verejný 
úspech, ako dosiahnutie vnútornej spokojnosti so spoločenským uznaním (tamtiež). Spoločenské hodnotenie 
výkonu a úspechu môže pôsobiť motivačne  (Sejčová, 2007).  

Vymedzenie determinantov úspechu nie je jednotné. Viacerí autori hľadajú kľúčové determinanty úspechu, 
ktoré transformujú do návodov a rád, ako je možné úspech dosiahnuť (napr. S. R. Covey, 1994; E. H. Sinclair, 
2008; J. Plamínek, 2010). Druhá skupina autorov, pátrajúcich po determinantoch  úspechu, vychádza z exaktných 
výskumov. Tie poukazujú, že na úspechu sa podieľajú tak interné, ako aj externé faktory. J. Franklin (2008) 
medzi vonkajšie faktory zaraďuje geografické prostredie, bariéry pre vstup a participáciu, kultúrnu 
infraštruktúru, peniaze, príležitosti a šťastie, dobré vzdelanie, rodinný pôvod, sociálnu podporu, vzťahy – 

konexie, príklady a inšpirácie a vedenie inými. K vnútorným faktorom radí zdravie, inteligenciu, spôsobilosti, 
zručnosti, osobnosť, charakter, kompetencie, kognitívne procesy (pozornosť, logické myslenie, rozhodovanie), 
presvedčenia, hodnoty, postoje, očakávania, a taktiež aj afektívnu a behaviorálnu kontrolu. 
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Úspech a ľudia s postihnutím 

Tradičná psychológia ľudí s postihnutím tradične dlhodobo kreovala obraz o postihnutých cez prizmu ich 
postihnutia  (Groma, Andreánsky, Andreánska, 2009). Obraz ľudskej psychiky človeka s postihnutím, skladajúci 
sa predovšetkým z deficitov, nevytvára ideálne podmienky na spájanie človeka s postihnutím s kategóriami ako 
úspech.  

V rámci nášho výskumného projektu sa realizovali čiastkové výskumy zamerané na reprezentáciu úspechu 
s použitím kvantitatívnych aj kvalitatívnych metód: dotazníkov, sémantického diferenciálu, voľných asociácií, 
fókusových skupín. Výsledky ukázali, že vnímanie úspechu ľudí s postihnutím bežnou populáciou predpokladá 
menšie možnosti úspešnosti pri postihnutí. Pritom motivácia, poznávacie schopnosti a akceptácia postihnutia sa 
pokladajú za faktory, ktoré umožňujú ľuďom s postihnutím prekonávať obmedzenia a dosahovať úspechy 
(Bartošová, 2011; Masaryk, 2010; Uhrová, 2010). 

Vnímanie úspechu samotnými ľuďmi s postihnutím sa odlišuje podľa druhu postihnutia. Ľudia s telesným 
postihnutím vyjadrovali, že úspech závisí hlavne od motivácie. Vonkajšie podmienky a druh postihnutia hrajú 
minimálnu úlohu (Uhrová, 2010). Ľudia so zrakovým postihnutím naznačili frustráciu z obmedzených možností 
realizácie svojich záujmov a v dôsledku toho črtu „neúspešnosti“ (Fabián, 2010). Ľudia s mentálnym postihnutím 
spájali úspešnosť človeka so znakmi vytrvalosti, usilovnosti, schopnosti pracovať (Jariabková, Andreánsky, 
Andreánska, 2011). 

V prezentovanom výskume sme sa zamerali na úspešných ľudí s rozličnými druhmi postihnutia s cieľom 
poodhaliť faktory podmieňujúce úspech. Analýza faktorov úspešnosti u človeka s postihnutím predpokladá širšiu 
analýzu kognitívneho a sociálneho potenciálu jednotlivca a faktorov  prostredia  človeka s postihnutím (fyzické, 
spoločenské  a vzťahové prostredie, v ktorom ľudia s postihnutím žijú), individuálne a bezprostredné okolie 
jednotlivca, formálne a neformálne spoločenské štruktúry, služby, prístupy, ako aj analýzu osobných faktorov, 
charakteristík, ktoré nie sú súčasťou jeho zdravotného stavu alebo zdravotných podmienok (pohlavie, životný 
štýl, zvyklosti, štýl zvládania situácií, udalosti v minulosti, udalosti v súčasnosti a pod.).   

 

Metóda a výskumná vzorka 

Výskumu sa zúčastnilo 5 participantov so zrakovým postihnutím, 5 participantov so sluchovým 
postihnutím, 4 participanti s telesným postihnutím a 3 participanti s mentálnym postihnutím. Kritériom výberu 
participantov bolo dosiahnutie, resp. dosahovanie  úspechu a považovanie participantov blízkym aj širším 
okolím za úspešných ľudí, napriek prítomnosti postihnutia.  Úspechy participantov možno zaradiť do kategórie 
osobných úspechov a osobno-verejných úspechov (osobný úspech, pracovný úspech, akademický úspech, úspech 
v sebarealizačných aktivitách). Vek participantov bol v rozsahu 28 – 55 rokov.  

Použili sme pološtruktúrovaný rozhovor s tematickými okruhmi zameranými na individuálnu históriu 
participanta, na jeho pohľad na úspech vo všeobecnej rovine a na jeho osobné zážitky a skúsenosti týkajúce sa 
vlastného úspechu. 

 

Výsledky 

Ľudia so zrakovým postihnutím 

Úspešnosť osôb so zrakovým postihnutím sa navonok väčšinou spája s uplatnením sa v rovine osobnej, 

akademickej či pracovnej. Avšak pri hlbšej analýze sú v rovnakej miere pre celkovú úspešnosť dôležitým 
predpokladom aj schopnosť adaptovať sa na funkčné a sociálne dôsledky svojho postihnutia, psychická 
odolnosť, osvojenie zručností podporujúcich čo najnezávislejší život (napr. priestorová orientácia a samostatný 
pohyb, sebaobslužné zručnosti, počítačová a braillovská gramotnosť). Vyššie uvedené charakteristiky tvorili aj 
kritériá pre výber participantov pre účely nášho výskumu. 

Z analýz výpovedí týkajúcich sa individuálnej histórie vyplýva, že veľký význam pre formovanie „úspešnej“ 
osobnosti zohráva v živote nevidiacich a slabozrakých: rodina (predovšetkým miera akceptácie postihnutia 
rodičmi a uplatňované výchovné štýly), škola (priestor pre sebarealizáciu a pre vytvorenie sociálnych 
kontaktov), zamestnanie (uplatnenie sa a pocit začlenenosti do „normálneho“ života). 

Pokiaľ ide o samotný úspech a jeho vymedzenie, vo všeobecnej rovine tento pojem evokoval u participantov 

istú celkovú životnú harmóniu, pričom významná bola súhra úspechu v kariére a osobnom živote. Na otázku 
koho považujú participanti za úspešného človeka sa vo väčšine odpovedí  nachádzalo odvolávanie sa na verejne 
známe osobnosti (napr. športovci), ale aj na kolegov zo zamestnania. Nebolo výnimočné ani spomenutie osoby 
s rovnakým druhom postihnutia, ktorá vyniká v nejakej menej tradičnej profesii z pohľadu ľudí so zrakovým 
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postihnutím (napr. nevidiaci novinár). Z výpovedí možno zovšeobecniť aj nasledovné determinanty, pri splnení 
ktorých sa iná osoba s postihnutím považuje za úspešnú: akceptácia („ ..Proste veľa ľudí, ktorých postretne tento 
problém neskôr, tak tam nastáva ten problém, že veľa ľudí sa s tým nedokáže vyrovnať, a to je potom to meradlo 

úspešnosti.“); motivácia („Keď mám nejaký cieľ, snažím sa k nemu dopracovať a dobojovať rôznymi cestami. 
Naštartujem vtedy aj svoju pevnú vôľu a vnútorné presvedčenie.“);  sebadeterminácia („myslím si, že veľa spraví, 
keď človek skúša, proste že sa hneď nevzdá... niekedy sa ale v tom cítim tak nefér, že mám pocit, že my sa 
musíme snažiť oveľa viac než tí ostatní len na to, aby sme mali obyčajnú robotu - toto je z pohľadu bežných ľudí 
taký úplne štandardný úspech.“); samostatnosť („..I keď väčšinou to tak býva, že to tá rodina zoberie úplne 
z takého iného pohľadu a zavrú človeka, keď sa stane handicapovaný, do takej zlatej klietky. Všetko mu 
pripravia, urobia, odvedú, no ale toto naozaj nie je dáky krok k samostatnosti ...“); psychická odolnosť („Z človeka 
to musí samotného ísť, že by chcel niečo zmeniť. Lebo nie každá zmena sa udeje do týždňa, alebo do roka alebo 
do dvoch. Niektorá zmena môže trvať aj 5 rokov alebo 10.“)  

Pri reflexiách na tému vlastného úspechu sa vyplavovali najmä rôzne akademické výsledky (napr. 
ukončenie vysokej školy), vnútorná spokojnosť ako aj pozitívne myslenie a humor („Život je aj tak pekný. Je síce 
trocha tmavší alebo obmedzenejší, ale určite je to super!“). Vo všeobecnosti však bol úspech považovaný hlavne 
za určitú externú „kvalitu“ človeka, ktorú pomenúva predovšetkým okolie. Taktiež úspech nebol meradlom na 
ďalšie hodnotenie iných ľudí. Možno konštatovať, že hoci pri hodnotení vlastných úspechov participantami so 
zrakovým postihnutím výrazne prevažuje kognitívna rovina, pri pomenovaní prediktorov úspechu u ľudí 
s rovnakým druhom postihnutia do popredia výrazne vystupujú osobnostné charakteristiky (vytrvalosť, 
pravidelná práca na sebe a odvaha) a sociálne faktory (vplyv rodiny a najbližšieho sociálneho prostredia). 
 

 Ľudia s telesným postihnutím 

V predstavách ľudí s telesným postihnutím je úspechom práca, sláva, spokojnosť. Úspešný človek je 
spokojný so svojím životom, spokojný s tým čo robí, v akej situácii sa nachádza, i v situáciách pokiaľ ho stretnú aj 
ťažké a náročné chvíle. Úspešného človeka charakterizuje komunikatívnosť, odvaha a manažérske schopnosti, 
dobré nápady. Respondenti vyzdvihujú u úspešných ľudí aj charakterové vlastnosti, serióznosť, skromnosť. 
Úspešnej osobe pripisujú respondenti s telesným postihnutím schopnosť absorbovať nepriaznivé situácie 
(„pokiaľ ho stretnú aj nejaké ťažké chvíle, tak dokáže tie chvíle tak kvázi absorbovať, že ho to nepoloží“). 
Úspešný človek by mal hlavne byť cieľavedomý a mal by sa snažiť, nikdy to nevzdávať. Úspech je vo všeobecnej 

rovine podľa ľudí s postihnutím podmienený predovšetkým cieľavedomosťou, snahou, úsilím, sebapoznaním.  
Individuálny úspech sa u ľudí s telesným postihnutím spája s náročnou životnou situáciou, so schopnosťou 

čeliť problémom, schopnosťou prispôsobiť sa („ ...úspech je, že keď hoci sedíš na vozíku a ľudia proste vidia, že 
tie okolnosti nie sú priaznivé, ale ty si dokážeš nájsť nejaký, taký systém v tom a proste nielenže sa tváriš, ale ty 
si šťastná“), alebo so získaním väčšej miery autonómie („pre mňa bol veľký úspech to, že som si urobila vodičák... 
to mi dalo takú slobodu, to naozaj... tiež zohnať vlastne peniaze na auto, to bol tiež veľký úspech a nájsť prácu, 
ktorá ma naozaj baví, napĺňa, ... v neposlednom rade je to osamostatnenie sa od rodičov“).  Úspech človeka 
s telesným postihnutím je prekonanie osobných bariér, napr. strachu. Často sa však aj u ľudí objavujú príklady 
osobných úspechov, ktoré možno nájsť aj v bežnej populácii (pracovať, mať radosť z práce, byť spokojný), ale aj 
dosiahnutie výkonu. Výkon je často posudzovaný cez prizmu postihnutia, napr. účasť na ambilympiáde  
(súťažnej prehliadke pracovných schopností a zručnosti zdravotne postihnutých ľudí), či pobyt v krajine, ktorá 
takéto podujatie organizovala (napr. Japonsko). Takéto úspechy ich napĺňajú (naplnenie očakávaného, 
vytýčeného cieľa), ale uvedomujú si ich krátkodobosť, pominuteľnosť. Vlastný úspech ľudia s telesným 
postihnutím spájajú s vonkajšími determinantami (s poskytnutím podpory, nasmerovaním, poskytnutím pomoci, 
prítomnosťou blízkeho človeka). Z vnútorných determinantov úspechu prevažuje schopnosť odolávať záťaži, 
prijatie podmienok existencie, schopnosť „začať od nuly“, aktivizácia.  
 

Ľudia so sluchovým postihnutím 

Úspech je všeobecne u nepočujúcich respondentov prezentovaný nie iba ako jednorázová udalosť („úspech 
nie iba skončenie školy, to predstavuje iba prvý krok, druhý krok znamená  urobiť dobrú vec.“). Nepočujúci 
respondenti rozlišujú  úspech  krátkodobý, a tiež drobný úspech  („zaparkovať, viesť auto na dialnici dobrá vec – 

má tiež význam, aj  to je úspech“). Úspech ako taký je vnímaný aj ako víťazstvo, šťastie, láska, rodina, žitie, často 
aj ako pracovný úspech. Úspech je skončiť školu, nájsť zamestnanie, prácu, rozvíjať kariéru, mať dobre platenú 
prácu, odovzdávať vedomosti. 
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Osobný úspech u ľudí s poruchou sluchu je získanie vzdelania (VŠ, vedecko-pedagogická hodnosť) napriek 
problémom, ťažkostiam, komunikačným, bariéram. Úspech sa subjektívne prežíval ako hlboký pocit uspokojenia, 
prelomenie bariér a predsudkov voči ľuďom s postihnutím, úľava, naplnenie, radosť. K úspechu doviedlo ľudí 
s poruchou sluchu  úsilie „robiť všetko, aby sa podarilo“, motivácia pri podpore okolia. Úspešné osoby 
zdôrazňovali talent, neuvádzali však iné špecifické kognitívne schopnosti ako determinanty úspechu. Cesta za 
vzdelaním bola u úspešných ľudí s poruchou sluchu náročná a nie vždy priamočiara. Kariérová sebarealizácia 
ako cieľ motivuje aj ľudí s poruchou sluchu. Naplnenie cieľov sa spája s osobnou spokojnosťou, poznaním, 
bohatou životnou skúsenosťou, ale často aj s prácou pre dobro iných ľudí  s postihnutím. Úspech nepočujúcich je 
úspechom osobným, ale aj osobno-verejným. Aj keď úspešné osoby so sluchovým postihnutím sú v komunite 

nepočujúcich a prostredí, ktoré poskytuje  starostlivosť o nepočujúcich verejne známe osoby, sami úspech 
zaraďujú do kategórie osobných úspechov. 

V individuálnej histórii úspešných ľudí so sluchovým postihnutím možno nájsť niektoré spoločné činitele, 
ktoré mohli vytvárať podmienky priaznivé pre dosiahnutie úspechu v neskoršom období ich života (vysoká 
miera angažovanosti rodiny, vynakladanie značnej miery úsilia na dosiahnutie výkonu, prítomnosť osoby, ktorá  
dokázala nepočujúcim porozumieť, povzbudiť, dať životné krédo, viesť k sebadeterminácii. U jedného  
respondenta, úpešného človeka s nedoslýchavosťou, sa motivujúcou stala snaha integrovať sa do väčšinovej 
počujúcej spoločnosti. U všetkých úspešných ľudí so sluchovým postihnutím pozorovať v ich životnej histórii 
sebadisciplínu, potrebu sebaaktualizácie.   
 

Ľudia s mentálnym postihnutím 

Úspešnosť ľudí s mentálnym postihnutím sa zväčša spája s mierou ich zaradenia do aktivít  bežnej 
populácie. Z analýzy životnej situácie úspešných ľudí s mentálnym postihnutím vyplývajú ako dôležité vonkajšie 
podmienky - rodinné zázemie a príležitosti, ktoré pre ľudí s mentálnym postihnutím vytvára spoločnosť. 
Rozhovory sme uskutočnili s ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorí vykonávali, alebo vykonávajú určitú formu 
zamestnania a ktorí sú úspešní v záujmových aktivitách. Úspešne reprezentujú v športe na špeciálnych 
olympiádach a v umeleckých činnostiach. 

Výpovede samotných ľudí s mentálnym postihnutím potvrdzujú význam podpory rodiny pre uplatnenie sa 
v pracovných a záujmových aktivitách (napr. sprevádzanie na tréningy, podujatia). Ako veľmi významné 
v životných príbehoch ľudí s mentálnym postihnutím sa ukazuje blízke sociálne prostredie. Charakter prístupu 
a postojov ľudí v blízkom sociálnom okolí môže, vzhľadom väčšiu zraniteľnosť ľudí s mentálnym postihnutím, 
ovplyvňovať a formovať ich sebadôveru a motivácie pravdepodobne vo väčšej miere než u bežnej populácie.   

Pri posudzovaní úspechu ľudia s mentálnym postihnutím uvádzajú ako príklady úspešných ľudí mediálne 
známe a populárne osobnosti - športovcov, spevákov. Za determinanty ich úspechu pokladajú „dobrý výkon, 
...lebo trénovali, ...mali dobré pesničky, ktoré sa hrávajú v rádiách“. Vo všeobecnej rovine uvádzajú tiež 
kognitívne charakteristiky. Úspešný človek je vedec, technik, lebo „má na to hlavu“. Úspešní sú žiaci, ktorí sa 
zúčastňujú matematických, fyzikálnych olympiád.  

Na individuálnej úrovni sa ako determinanty úspechu javia: motivačné a osobnostné faktory - snaha, úsilie, 
sústredenosť, vytrvalosť („Keď si poviem, že niečo dokážem...“, „treba veľa energie vynaložiť, aby sa to zadarilo“, 
„Keď človek trénuje, sústredí sa na to a potom to ide...“);  sociálna podpora a ústretovosť („učitelia boli super... mi 
pomáhali“, „trénerka ma povzbudzovala, že proste ty to dokážeš, si v tom dobrá, tak v tom pokračuj...“). 

Prežívanie vlastného úspechu sa spája so sociálnou odozvou a akceptáciou  („Je to dobrý pocit, treba si to 
zaslúžiť... reprezentujem Slovenskú republiku.“,  “...práve bol veľký úspech, že som mohol tam pracovať, že tí 
ľudia mňa mali radi...“,  „Diváci sa potešia.., tlieskajú nám... máme z toho radosť všetci“).  

Celkovo z rozhovorov s ľuďmi s mentálnym postihnutím o úspechu vyplýva význam akceptácie bežnou 
väčšinovou spoločnosťou. Takáto akceptácia podporuje sebadôveru  a vnútornú spokojnosť ľudí s mentálnym 
postihnutím. 
 

Záver 

Ukazuje sa, že človek s postihnutím má osvojenú kategóriu úspechu v súlade so súčasným spoločenským 
diskurzom. Vo všeobecnej rovine chápania úspechu sú spoločné črty s intaktnou populáciou, kedy medzi 
determinantmi sa zdôrazňujú najmä: motivácia, osobnostné charakteristiky, vytrvalosť a ctižiadostivosť. 

Avšak prezentované výsledky  naznačujú, že existujú aj špecifické determinanty vzťahujúce sa 
k jednotlivým typom postihnutia. Zatiaľ čo u ľudí so sluchovým postihnutím má veľký význam  
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sebadeterminácia, sebarealizácia, vlastné naprogramovanie a osoba podporujúca jeho osobnostný rast, u ľudí so 
zrakovým a telesným postihnutím je kľúčová miera akceptácie funkčných a sociálnych dôsledkov svojho 
postihnutia a dosiahnutie dostatočnej samostatnosti. Celková autonómia a sila viazaná na schopnosť prekonávať 
dôsledky postihnutia a s tým súvisiace bariéry sú prediktormi úspešnosti osôb s telesným postihnutím 
a zrakovým postihnutím. Pre úspech u ľudí s mentálnym postihnutím  je významná sociálna podpora a ocenenie 
zo strany okolia, spoločnosti. Celkovo možno konštatovať, že úspech ľudí s akýmkoľvek druhom postihnutia je 
významne podmieňovaný sociálnymi i kognitívnymi faktormi a výrazne súvisí s prežívaním príjemných pocitov, 
vnútornej spokojnosti a životnej harmónie. 
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Grantová podpora: VEGA 1/0253/09 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím 

 

Abstrakt:  Aktuálne výskumy potvrdzujú súvislosť psychickej odolnosti ľudí s postihnutím s predpokladom pre 
úspešné začlenenie sa do spoločnosti a životnú spokojnosť. V tejto pilotnej štúdii sa zameriavame na mapovanie 
faktorov psychickej odolnosti u nevidiacich a slabozrakých mladých dospelých a dospelých. Dáta boli získané 
formou CYRM dotazníka, spracované pomocou štatistických metód. Analýza sa zameriava na rôzne činitele 
podporujúce psychickú odolnosť, pričom  jednou z premenných je aj obdobie vzniku zrakového postihnutia. 
Výsledky môžu byť užitočné pre profesionálov pracujúcich v oblasti priamej podpory osôb so zrakovým 
postihnutím.   

Kľúčové slová: psychická odolnosť, zrakové postihnutie, faktory  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Teoretické východiská  
Vo vzťahu medzi zdravím, chronickým ochorením, či postihnutím sa uplatňujú okrem osobnostných 

a sociálnych premenných skupiny faktorov, ktoré môžu lokalizáciu jednotlivca na škále medzi zdravím 
a ochorením i ďalší vývin tejto lokalizácie výrazne ovplyvniť. Prvú skupinu uvedených faktorov súhrne 
predstavuje vulnerabilita – zraniteľnosť, dispozícia reagovať funkčnou poruchou pod vplyvom stresu, druhú 
skupinu predstavuje reziliencia – odolnosť či nezdolnosť voči pôsobiacim stresorom. Z hľadiska vymedzenia 
pojmu vulnerabilita (pôvodne z lat. vulnero – raniť, ublížiť, angl. vulnerability – zraniteľnosť) vystupuje v roli 

významného determinantu zdravia. Na biologickej úrovni môže mať biologický podklad, na psychickej úrovni sa 
môže v dôsledku vplyvu stresorov a súvisiace navodenie prežitku nízkej či nulovej kontroly nad vývinom 
situácie, bezmocnosť a beznádej zvýšiť vulnerabilitu jednotlivca voči niektorým duševným a za určitých 
okolností pravdepodobne i telesným chorobám (Luthar, 2008). Problematike vulnerability a jej zdrojov sa 

systematicky venuje D. H. Barlow (Barlow, 2004), ktorý predstavil koncepciu trojakej vulnerability v zmysle 

troch vzájomne sa ovplyvňujúcich kategórií sklonu či náchylnosti k rozvoju úzkostných porúch.  
Protipólom vulnerability je reziliencia – psychická odolnosť, umožňujúca človeku efektívnejšie vzdorovať 

nepriaznivým podmienkam. V literatúre, ktorá sa zaoberá problematikou reziliencie sa prejavuje veľká 
variabilita v definíciách reziliencie a zároveň malý konsenzus ohľadom samotného obsahu pojmu (Ungar et al., 
2005b; MacLean, 2004). Prejavom rozličných prístupov ku chápaniu reziliencie je obsiahle množstvo rôznych 
nástrojov určených k meraniu individuálnej reziliencie, ktoré sa používajú v zahraničí. 

V priebehu posledných rokov bola odolnosť v odbornej literatúre definovaná vo vývinovej psychológii, 
sociálnej práci a sociológii. V súčasnosti sa do popredia dostali dve príručky, ktoré poskytujú užitočné a 
komplexné zhodnotenia do diskusie k danej téme (Goldstein, Brooks, 2006; Ungar, 2005b). Rozmanité definície 
odolnosti a celkový vývin psychologického základu reziliencie podáva prehľadne Luthans, Vogelgesang a Lester 

(2006), kde podľa rozličných prístupov možno zhrnúť existenciu troch hlavných trendov v opise toho, čo 
obsahuje pojem odolnosť (populárna odolnosť, skutočná odolnosť, naočkovaná odolnosť).  

Medzi koncepcie psychickej odolnosti je dnes v psychológii a v medicíne zaradená celá rada modelov 
a prístupov. Všeobecne sú to koncepcie obsahujúce určité protektívne prvky vo vzťahu k osobnej pohode, kvalite 

života a k zdraviu. Psychická odolnosť môže byť vnímaná ako relatívne stály a zároveň situačne podmienený 
osobnostný rys alebo ako interakcia mnohých procesov, ktoré vo vývoji odolnosť utvárajú (Břicháček, 2003). 
Odvíja sa od určitých charakteristík osobnosti, ktoré závisia na vrodených dispozíciách i vplyvov vonkajšieho 
prostredia.  
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S. Lutharová (Luthar, 2008) odporučila vyjadriť termín reziliencie pre dynamický proces, ktorým 
jednotlivec dosahuje pozitívnu adaptáciu pri nepriaznivých okolnostiach. Pre označenie osobnostného rysu 
výraz resiliency – ego-resiliency J. Blocka alebo resiliency ako vnútorné, seba-naprávajúce schopnosti v ponímaní 
Wernerovej a Smithovej (podľa Kebza 2005). Takto chápaná resiliency nepredpokladá podľa Lutharovej, 
Cicchettihi a Beckerovej (2000) vystavenie nepriaznivým okolnostiam.  

V angličtine sa procesuálny charakter reziliencie označuje používaním v tvare adjektíva – resilient 

adaptation, resilient pattern. Konceptualizácia reziliencie sa utvárala na pozadí výskumu stresu ako je uvedené 
v terminológii Lutharovej, Cicchettiho a Beckerovej (2000), ktorí sa venujú kritickým poznámkam ku konštruktu 
reziliencie ale aj pokynom pre výskum odolnosti.  

Etymologickým základom pojmu reziliencia je latinské „salire“ – odpružiť, vyskočiť, vynoriť sa a „resilire“ – 

odskočiť, skočiť späť. Reziliencia chápaná ako schopnosť získať sily, zotaviť sa, vrátiť sa pružne do pôvodnej 
podoby (Luthar, 2008). Odolnosť (z angl. slova immunity, resistance, „rezist“– odolávať, „sturdy“ – odolný). 

V relevantnej odbornej literatúre je v poslednej dobe vedená pomerne rozsiahla diskusia ohľadne 
vymedzenia psychickej odolnosti v zmysle reziliencie. Definície reziliencie môžu byť široko aplikovateľné 
napriek podmienkam prostredia, kultúry alebo sú naopak zásadne ovplyvnené špecifickosťou týchto podmienok 
(Masten, Reed, 2002; Luthar, Cicchetti, Becker, 2000; Ungar, 2008). Zdá sa, že určitá principiálna zhoda panuje 
v ponímaní psychickej odolnosti – reziliencie ako mnohovrstevnej a multifaktoriálne podmienenej, 
viacrozmernej premennej a charakterizovanej v zmysle komplexnej dispozície, čo umožňuje človeku rozvíjať 
kompetencie v nepriaznivých životných podmienkach (Luthar, 2008). Pri utváraní reziliencie sa uplatňuje vplyv 
vzájomne podmienených vnútorných a vonkajších faktorov, založených primárne v osobnosti a dotváraných 
interakčnými väzbami s faktormi prostredia (Kumpfer, Summerhays, 2006).  

Niektorí autori rozlišujú medzi skutočnou – autentickou odolnosťou, ktorá je založená na reálnych 
intrapersonálnych a interpersonálnych predpokladoch a dispozíciách. A zdanlivá odolnosť – pseudoreziliencia, 

ktorá je spojená so špecifickým účelovým správaním, rovnako ako s behaviorálnou demonštráciou niektorých 
vlastností, ktoré sú vplyvom zdanlivých, či skutočných požiadaviek prostredia v rôznych kultúrnych kontextoch 
chápané ako žiadúce.  

V literárnych zdrojoch sa často uvádzajú hlavné inšpirujúce zdroje rôznych ponímaní odolnosti (Haggerty, 
Sherrod, Garmezy, Rutter, 1996; Strümpfer, 1999). Okrem týchto uvedených podnetov sú početné psychologické 
poznatky o podstate pozitívneho fungovania ľudskej psychiky a zvládania ťažkostí, problémov (Masten, 1990).  

Podrobnejšie rozpracoval problematiku odolnosti voči záťaži O. Mikšík (2007). Za základné osobnostné 
predpoklady pripravenosti odolávať záťažovým a stresovým situáciám považuje úroveň psychického napätia, 
dynamiku emócií a citov, účinnú kapacitu rozumu, vôľové úsilie a zameranosť (Mikšík, 2007).  

J. Křivohlavý (2001) zaviedol na označenie odolnosti pojem „nezdolnosť“, ktorý vysvetľuje „osobnostnou 

nepoddajnosťou“ človeka (z anglického slova – „psychological hardiness“), nachádzajúceho sa v stresovej situácii. 
Podľa Křivohlavého (2002) základy konceptu nezdolnosti ako reziliencie položila E. Wernerová, ktorá termín 
použila ako prvá. Rezilienciu chápe ako proces, schopnosť i výsledok úspešnej adaptácie človeka napriek 
nepriaznivým, či ohrozujúcim podmienkam. Vo všeobecnosti sa uvádza v rámci tohto konceptu rada 
charakteristík, ktoré významne prispievajú k úspešnému vyrovnávaniu sa s ťažkými životnými situáciami, medzi 
ktoré patrí schopnosť požiadať v ťažkej situácii o pomoc druhého človeka, komunikačné schopnosti, emočná 
citlivosť, relatívne vysoké sebavedomie a veľká miera vedomia vlastnej účinnosti. Na jej zistenia nadviazali ďalší 
autori, ktorí vymedzujú odolnosť voči stresu ako schopnosť vyrovnávať sa s psychickou záťažou napriek 
signálom ohrozenia, bez narušenia vnútornej integrity a porúch v správaní (Masten, Obradovic, 2006; McMahon, 
2006).   

Na dynamickú povahu reziliencie upozornil Rutter (1987 podľa Haggerty, Sherrod, Garmezy, Rutter, 1996). 
Zdôraznil dôležitosť hľadania vývinových a situačných faktorov, ktoré sa podieľajú v protektívnych procesoch.  

 Konštrukcionistický prístup k reziliencii, ktorý rovnako zakladá definíciu resiliencie na faktoroch 
nachádzame v práci M. Ungara (2005a). Z jeho pohľadu je resiliencia výsledok interakcií (negotiations) 

jednotlivcov a prostredia, ktorých cieľom je získavanie zdrojov. Zhrnutie zdrojov reziliencie na úrovni 
jednotlivca, rodiny, komunity a kultúry prinášajú Fleming a Ledogar (2008, podľa Šolcová, 2009) vo svojej štúdii 
(Tabuľka 1). 
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Tab. 1  Zdroje reziliencie a protektívny mechanizmus na úrovni jednotlivca, rodiny a komunity (Fleming, 

Ledogar, 2008 podľa Šolcová, 2009) 

Zdroje reziliencie Protektívny mechanizmus 

Individuálna úroveň 

Konštitučná reziliencia pozitívny temperament, statný – robust neurobiologický systém 

Sociabilita citlivosť – responsiveness k ostatným; prosociálne postoje; citová 
väzba – attachment k ostatným 

Inteligencia školský výkon; plánovanie a rozhodovanie 

Komunikačné schopnosti rozvinutá reč; schopnosť čítania 

Osobnostné charakteristiky tolerancia k negatívnym emóciám; sebauplatnenie; sebavedomie; 
pozitívne sebaponímanie; vnútorná lokalizácia kontroly; zmysel 

pre humor; stratégie zvládania stresu; trvalý hodnotový systém; 
vyvážený pohľad na skúsenosti; tvárnosť a pružnosť; mravná sila, 
presvedčenie, húževnatosť, odhodlanie 

Úroveň rodiny 

Podporujúca rodina rodičovská vrelosť, povzbudenie, pomoc; súdržnosť 
a starostlivosť v rodine; blízky vzťah s dospelým; viera v dieťa; 
vzájomná manželská opora; talent, ktorý je ostatnými oceňovaný 

Socioekonomický status materiálne prostriedky 

Úroveň komunity 

Školské skúsenosti podporujúci kamaráti; pozitívny vplyv učiteľa; úspech 

Podporujúca komunita viera v jednotlivca 

Úroveň kultúry 

 tradičné aktivity, spiritualita, jazyk, medicína 

 

Odolnosť naznačuje súhrn viacnásobných schopností, ktoré pomáhajú jednotlivcovi vyrovnať sa so 
stresujúcou situáciou. Odolnosť chápaná ako súhrn tých schopností, atribútov a spôsobilostí, ktoré aktivujú 
jednotlivcov adaptovať sa na ťažkosti a výzvy. Aj keď niektoré atribúty sú biologicky determinované, autori 
zaoberajúci sa odolnosťou v súčasnosti sú presvedčení, že schopnostiam a spôsobilostiam odolnosti je možné sa 
učiť, trénovať a posilňovať (APA Help Center, 2006; Newman, 2005). Ak predpokladáme významný vzťah medzi 
schopnosťami riešiť problémy a mierou distresu, ktorý prežívajú tak následne efektívne zručnosti pri riešení 
problémov poslúžia k zmierneniu účinkov stresu a ich nácvikom sa zlepšuje celková kvalita života (Wills, 2001).  

Obrázok 1 znázorňuje celkovú dynamickú a multidimenzionálnu štruktúru rezilientného procesu. V rámci 
tohto dynamického prístupu je reziliencia postavená na množstve zmien, ktoré dokáže systém zvládnuť a stále si 
zachovať rovnaké funkcie a štruktúru, na schopnosti systému seba-organizácie i schopnosti vytvorenia 

a zvyšovania kapacity pre učenie sa a adaptáciu.  
 Na základe fungujúcich spätnoväzbových vzťahov premenné môžu byť ďalej posilňované v dôsledku 

správania, uplatňovaného pri odolnom zvládaní záťažových situácií a označovaného ako „rezilientné správanie“ 
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(resilient behavior). K. Kumpfer a J. Summerhays (2006) v tejto súvislosti používa pojem „rezilientná reitegrácia”. 
Okrem uvedených osobnostných premenných patrí medzi ďalšie zdroje reziliencie oblasť sociálnej interakcie.   

    

Obr. 1 Komponenty rezilientného procesu (Kumpfer, Summerhays, 2006, s.152) 

 

Konštrukt psychickej odolnosti je v súčasnosti čoraz častejšie spomínaný aj v diskurze zdravotného 
postihnutia, v odbornej literatúre však absentujú takto zamerané výskumy. Je neodškriepiteľné, že dobre 
vybudovaná vlastná „psychická imunita“ predstavuje u človeka s postihnutím dôležitý predpoklad pre 

vyrovnávanie sa so záťažovými situáciami, vznikajúcimi aj v dôsledku funkčných  a sociálnych následkov 
zdravotného postihnutia, ako i pre plnohodnotnú sociálnu inklúziu. Kľúčová je osobitná skupina programov pre 
ľudí s postihnutím, kde postihnutie je špecifickým zdrojom záťaže, ktoré si vyžaduje posilňovať zvládacie zdroje 
a psychickú odolnosť.  

V medzinárodnom výskume odolnosti – The International Resilience Project sa zhromaždili údaje 
respondentov z 30 krajín a odolnosť sa vymedzila ako univerzálna kapacita umožňujúca jednotlivcovi, skupine 
alebo komunite predchádzať alebo prekonávať škodlivé účinky nepriaznivých vplyvov (Grotberg, 1997 podľa 
Glantz, Johnson, 1999).  

Tieto všeobecné vymedzenia odolnosti sú zakomponované do návrhu rôznych modelov, ktoré podstatu 
odolnosti vystihujú. V trojúrovňovom modely determinánt odolnosti (Alperstein, 2003 podľa Šolcová, 2009) sú 
prepojené vplyvy rizikových i protektívnych faktorov odolnosti na troch vzájomne súvisiacich úrovniach. Prvá 
úroveň obsahuje premenné typu príjem, absencia chudoby, sociálna rovnosť, zamestnanie, finančné a sociálne 
zabezpečenie, sociálny kapitál, tolerancia či absencia konfliktov a konfliktov v komunite. Druhá úroveň obsahuje 
genetické dispozície, podpora rodičov, interpersonálne vzťahy, limitovaná a modifikovaná expozícia rizika 
a dostupnosť príležitostí. Tretia úroveň zahrňuje osobnostné vlastnosti, pozitívne videnie samého seba, 
lokalizácia kontroly, zmysel pre osobnostnú autonómiu, vzťahy s rodinou a širšou komunitou. Mechanizmy, 

akými sa protektívne faktory uplatňujú vo vývine detí, má pre výskum reziliencie zásadný význam. Pre základný 
výskum, ale aj pre formovanie intervenčných opatrení, ktoré majú pomôcť znevýhodneným osobám 
k vyrovnaniu sa s postihnutím.   

Ako vyplýva z uvedených súvislostí, reziliencia je zložitý konštrukt obsahujúci rôzne dimenzie, ktoré 
rozmanito zasahujú do rozličných systémov človeka. Tento kompex pozostáva z osobnostne, sociálne 
a somaticky založených zdrojov, osobnostných charakteristík, spôsobov poznávania, myslenia, sociálnych 
vzťahov, niektoré z nich sú pre rezilienciu ústredné, niektoré okrajové alebo patriace do iných konštruktov.  

Teoretickou základňou výskumu tejto štúdie predstavuje multifaktoriálny model reziliencie v rámci 
projektu International Resilience Project – IRP.   
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Ciele výskumu  

Cieľom pilotážneho výskumu bolo predovšetkým zmapovať a popísať obraz faktorov psychickej odolnosti 

u ľudí so zrakovým postihnutím. Vzhľadom k zloženiu vzorky je možné ďalej predpokladať aj rozdiely, 

vychádzajúce z iných okolností – ako doba vzniku zrakového postihnutia, vek, typ a stupeň postihnutia. 
Čiastkovým cieľom bolo zistiť, aký je vzťah výsledkov sledovanej vzorky a globálnych výsledkov projektu IRP. 

  

Použité metódy 

Pri výskume bol použitý dotazník CYRM (Child and Youth Resilience Measure), ktorý je súčasťou 
medzinárodného výskumného projektu (IRP). Hlavným koordinátorom výskumu je Dr. Michael Ungar, Ph.D. z 
Dalhousie University v Halifaxe. Dôvodom vzniku projektu bola snaha vyrovnať sa s niektorými vážnymi 

nedostatkami predchádzajúcich výskumov v tejto oblasti. Nejednoznačné používanie pojmu reziliencia a 
nedostatočný dôraz na vplyv sociálneho kontextu. Dotazník CYRM sa skladá z troch oddielov. Prvý oddiel získava 
informácie v podobe konkrétnych dát: pohlavie, etnická príslušnosť, vnímanie vlastnej rodiny, atď. Oddiel 2 
tvoria tzv. "site-specific questions". Vzhľadom k tomu, že tento dotazník je primárne určený na použitie v rámci 
medzinárodného projektu v rôznych oblastiach sveta a v rôznych kultúrnych, náboženských, politických i 
socioekonomických prostrediach, vyvstala potreba mať možnosť doplniť pevne dané otázky aj takými 
položkami, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti života v danej spoločnosti. Tento oddiel je teda tvorený 
minimálne desiatimi otázkami, ktoré sa dotýkajú tých oblastí, ktoré sú v rámci daného výskumu pre danú 
populáciu podstatné. Oddiel 3 sa potom skladá z 29 vopred daných otázok spoločných pre všetky výskumné 
oblasti v rámci projektu, ktoré skúmajú rôzne oblasti života respondentov. Oddiely 2 a 3 získavajú informácie na 
základe vypĺňania päťbodovej škály. Pre každú otázku tak respondent zaznamenáva, nakoľko pre neho platia 
informácie uvedené v danej otázke. Hodnoty 1-5 sú popísané pomocou výrazov: 1 – vôbec; 2 – trochu; 3 – 

stredne; 4 – dosť; 5 – veľa. Pre každú otázku je možné označiť iba jednu hodnotu. Administrácia dotazníka 
prebehla prostredníctvom internetu, respondenti boli oslovení prostredníctvom portálu. Jednotlivé položky boli 
preložené do slovenskej verzie a modifikované. Zistené hodnoty Cronbach. alfa ukázali dostatočnú reliabilitu 
pilotnej verzie dotazníka CYRM pre jednotlivé skupiny faktorov: individuálne (.84), vzťahové (.66), skupinové 
(.79), kultúrne (.71). 

 

Analýza získaných dát 

Získané dáta boli spracovávané pomocou aplikácií SPSS V.16 Microsoft. Priemerné hodnoty pre jednotlivé 
faktory reziliencie boli zistené na základe sýtenia faktorov psychickej odolnosti otázkami dotazníka CYRM.  

 

Popis súboru 

Skúmaný súbor bol tvorený z 35 respondentov, vekový priemer 30,40 rokov. V zastúpení 22 žien a 13 

mužov. Z celkového množstva respondentov bolo 13 prakticky nevidiacich, 8 nevidiaci, 12 slabozrakí, a 2 

kombinované postihnutie. Respondenti žijú prevažne s rodičmi v 14 prípadoch a 12 respondentov žije 
samostatne, zvyšok vzorky na internáte. Vo vzorke prevláda získané postihnutie od narodenia (v 22 prípadoch).    

 

Výsledky výskumu a diskusia 

Dotazník CYRM umožňuje zistiť hodnoty 23 faktorov psychickej odolnosti (vychádzajúc z modelu 
reziliencie podľa IRP). Súhrnný prehľad týchto hodnôt pre každý faktor uvádzame v tabuľke (pozri Tabuľka 2) 
a grafe (Graf 1) . Pri hodnotení výsledkov z prieskumu sa v tejto štúdii zameriavame aj z hľadiska heterogenity 
skupiny len na tri základné hodnoty popisnej štatistiky (priemerná hodnota, smerodajná odchýlka a medián).  
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Tab. 2 Prehľad zistených hodnôt faktorov reziliencie u ľudí so zrakovým postihnutím  

                                                                                                                                           Priemer  SD  Medián  

 I n d i v i d u á l n e   f a k t o r y  

Asertivita 3,27  0,98  3  

Self-efficacy  3,09  1,18  3  

Náhľad, sebauvedomenie 3,25  1,14  3  

Anticipovaná sociálna opora  3,55  1,29  4  

Pozitívny životný postoj, optimizmus 3,34  1,25  3  

Ciele a ašpirácie v živote 3,65  1,20  4  

Rovnováha medzi závislosťou a nezávislosťou na druhých 3,86  0,89  4  

Primerané užívanie drog / abstinencie 3,75  1,37  5  

Zmysel pre humor 3,68  1,10  4  

Zmysel pre povinnosť 3,84  0,93  4  

V z ť a h o v é   f a k t o r y  

Rodičovstvo, uspokojujúce potreby  3,48  1,24  3  

Sociálne kompetencie 3,29  1,15  3  

Prítomnosť pozitívnych modelov a rád 3,58  1,12  4  

Zmysluplné vzťahy s ostatnými 3,86  1,12  4  

Akceptácia skupinou rovesníkov 4,23  0,95  5  

S p o l o č e n s k é   f a k t o r y  

Príležitosť k práci primeranej veku 4,15  0,89  4  

Poskytovanie bezpečia – vláda 4,11  0,98  4  

Zmysluplné rituály 3,76  0,95  4  

Napĺňanie potrieb bezpečia a ochrany 3,56  1,10  4  

Vnímanie spravodlivosti v spoločnosti 3,21  1,20  3  

Prístup k vzdelaniu, informáciám 4,63  1,18  5  

K u l t ú r n e   f a k t o r y 

Pripojenie k náboženskej organizácii 2,32  1,43  2  

Kultúrna/spirituálna identifikácia 3,52  1,28  4  

 

Graf 1 Prehľad priemerných hodnôt jednotlivých faktorov psychickej odolnosti u ľudí so zrakovým 
postihnutím 
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Priemerné hodnoty jednotlivých faktorov variujú v rozmedzí 2,32 - 4,63. Celkovo sa väčšina priemerných 
hodnôt pohybuje v rozmedzí 3 - 4. Pri pohľade na vyššie uvedený graf a tabuľku č. 2 je možné konštatovať 
niektoré zistenia. Ak odhliadneme od oblasti kultúrnych faktorov, môžeme v ostatných oblastiach sledovať 
stabilné rozloženie priemerných hodnôt. Mierne nižšie hodnoty dosahujú tie faktory, ktoré sú spojené s 
osobnosťou a vlastnosťami osobnosti, ktoré sa podieľajú na obraze psychickej odolnosti, prípadne s otázkou 
vzťahov k najbližším ľuďom. Oproti tomu faktory, viac ovplyvnené vonkajšími vplyvmi (vychádzajúce 
predovšetkým z vplyvu spoločnosti) dosahujú mierne vyšších hodnôt. Špecifické postavenie zaujíma faktor 
"Prístup k vzdelaniu, informáciám", ktorý dosahuje takmer maximálnej hodnoty (4,63). Zvláštnu skupinu potom 
tvoria kultúrne faktory, ktorých priemerné hodnoty sú extrémne nízke, a to predovšetkým v rámci faktora 
"Pripojenie k náboženskej organizácii". Ďalším dôležitým faktorom pri interpretácii výsledkov je štandardná 
odchýlka (SD), ktorá vnáša do hodnotenia mieru rozptylu (variability) odpovedí respondentov. Rozptyl odpovedí 
je takmer u všetkých faktorov rovnaký. Zodpovedá to všeobecne predpokladané miere rozdielnosti výpoveďou 
na základe individuálneho vnímania svojej situácie jednotlivými respondentmi. Faktory, ktorých smerodajná 
odchýlka nedosahuje hodnoty 1, výpovede respondentov sú v týchto faktoroch výrazne homogénne. Ide o 
faktory "Asertivita", "Rovnováha medzi závislosťou a nezávislosťou na druhých", "Zmysel pre povinnosť", 

"Akceptácia skupinou rovesníkov", "Príležitosť k práci, primerané veku", "Poskytovanie bezpečia-vláda", 

"Zmysluplné rituály prechodu do dospelosti". Na druhej strane je potom možné sledovať vyššie hodnoty SD u 
faktorov "Primerané užívanie drog/abstinencie" a "Pripojenie k náboženskej organizácii". Vzhľadom k väčšiemu 
rozptylu odpovedí adolescentov je možné u týchto faktorov predpokladať pôsobenie viacerých prípadne 

odlišných vplyvov, ktoré vytvárajú výslednú hodnotu daného faktora psychickej odolnosti. Vo faktore "Primerané 
užívanie drog/abstinencie" je rozdiel medzi priemerom a mediánom väčší ako 1, a faktor "Akceptácia skupinou 
rovesníkov", je rozdiel 0,95. U faktorov "Prítomnosť pozitívnych modelov a rád" a "Kultúrne/spirituálna 
identifikácia" je potom tento rozdiel minimálny. Pri faktore "Pripojenie k náboženskej organizácii", je rozdiel 

medzi priemerom a mediánom síce minimálny (0,32), ale medián je nižší, ako priemerná hodnota.  

Diskusia a záver  

Reziliencia sa v súčasnej dobe definuje predovšetkým pomocou popisu jej faktorov. Tie je možné rozdeliť do 
štyroch oblastí. Sú to individuálne (asertivita, schopnosť riešiť problémy, empatia, náhľad, optimizmus, životné 
ciele, zmysel pre humor, atď.), vzťahové (sociálne kompetencie, prítomnosť pozitívnych modelov, prijímané 
sociálna podpora, zmysluplné vzťahy s ostatnými atď.), spoločenské - komunitné (bezpečie a ochrana, príležitosť 
k primeranej práci, vnímanie spravodlivosti v spoločnosti, prístup k vzdelaniu atď.) a kultúrne 
(sebazdokonaľovanie, vlastné životné filozofie, kultúrne identifikácia atď.) faktory. Výskumu sa zúčastnilo 35 
respondentov a priemerná hodnota jednotlivých faktorov sa (s výnimkou kultúrnych faktorov) pohybovala 

medzi hodnotami 3 - 4. Toto rozloženie je možné vnímať ako uspokojivé. Porovnanie získaných priemerov s 
globálnymi hodnotami ekologického modelu ukázalo, že zistené výsledky korešpondujú s vyššími hodnotami 
globálnych noriem. Tento náš základný prieskum nemá základňu, na ktorej by mohol stavať, výskumy v tejto 
oblasti u nás absentujú. Preto je potrebné rozširovať jednotlivé zistenia v ďalších fázach spomínaného 
výskumného zámeru. Tie sa sústreďujú na osobnosť sledovaných respondentov a na úspešnosť procesu ich 
začlenenia do spoločnosti. Na ich základe bude možné lepšie porozumieť problematike reziliencie a následne 
navrhnúť účinné postupy a zmeny vedúce k podpore jednotlivých faktorov psychickej odolnosti. 

Systematické posilňovanie faktorov psychickej odolnosti totiž predstavuje nazeranie na určité 
znevýhodnenia skôr cez optiku sústredenia sa na osobnosť konkrétneho človeka, hľadania možností, 
transformovanie problémov  na výzvy a odklon od doposiaľ prevládajúcej paradigmy patologizovania 
a porovnávania ľudí s postihnutím a bez neho čo následne vedie k úspešnej sociálnej inklúzii. 
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Abstrakt:  Príspevok je zameraný na poukázanie rôznych spôsobov stereotypného zobrazovania ľudí s 
postihnutím v masových médiách, ktoré sú založené na predsudkoch, mýtoch a poverách. Takéto zobrazovanie v 
komunikačných médiách má za následok utváranie, podporovanie skreslených predstáv, negatívnych postojov 
verejnosti k ľuďoch s postihnutím, ktoré môžu viesť k ich diskriminácii a rasiszmu. 
 

Kľúčové slová: médiá, stereotypy, diskriminácia, mediálne reprezentácie, ľudia s postihnutím 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mediálne reprezentácie vybranej skupiny obyvateľstva, napríklad aj ľudí s postihnutím, sú predmetom 
sledovania z toho dôvodu, že sa v nich vyskytujú stereotypne prezentované skupiny, čím sa u recipientov 

podporuje  skreslený, zjednodušený pohľad  na skutočnosť.  
     Pod stereotypizáciou v mediálnej oblasti rozumieme zobrazovanie sociálnej reality podľa prevládajúceho 

názoru na ňu, čím prispieva k stabilite, istote publika. Z psychologického hľadiska je mechanizmus osvojenia si 
zjednodušeného pohľadu na realitu ponúkanú médiami vysvetľovaný ako fakt, že v človeku akákoľvek neznáma 
vec, udalosť, jav, osoba, skupina a pod. vyvoláva neistotu, obavu. Tú sa snaží čo najskôr odstrániť a získať tak 
istotu, ľahšie porozumieť situácii, orientácii vo svete, a preto jedným zo spôsobov je siahnuť po informáciách 
všeobecne prijímaných v spoločnosti, danú schému poznatkov prebrať aj keď môže ísť o zjednodušený, 
skreslený pohľad na skutočnosť (stereotyp). 

Stereotypy sa tak stávajú dôležitým článkom sociálnej konštrukcie skutočnosti a pomáhajú človeku sa 
orientovať, hodnotiť, kategorizovať. Vzhľadom k ich skreslenosti, zjednodušeniu (zovšeobecnené predstavy, 
názory, informácie vzťahujúce sa ku skupine sú utvorené podľa nepodstatných znakov) sa podieľajú na 
očakávaní určitých foriem správania viažuceho sa k človeku patriaceho k istej skupine, voči ktorej je rozšírený 
stereotyp (človek s postihnutím, žena, muž, Róm, starý človek, a pod.) (Šramová, 2007). Práve tieto očakávania sa 
však nemusia zhodovať s realitou a môžu byť prekážkou jej správnej percepcii. V súvislosťou s prezentovaním 
stereotypov v médiách sme často svedkami negativistického zobrazenia stereotypov týkajúcich sa určitej 
skupiny ľudí, ktoré majú byť obrazom typického predstaviteľa prezentovanej skupiny. Keďže jednou 
z významných funkcií médií je funkcia socializačná, tak stereotypné prezentovanie určitej skupiny obyvateľstva 
môže viesť k  budovaniu, prípadne posilňovaniu predsudkov a k diskriminácii voči stereotypne zobrazovanému 
jedincovi, prípadne skupine, ktorú predstavujú aj ľudia s postihnutím.  U ľudí s postihnutím môže byť vplyvom 
mediálne prezentovaných stereotypov nepriaznivo ovplyvnený aj ich identitotvorný proces, ktorý sa týka tak 
osobnej ako aj sociálnej identity, čo je vysoko citlivé hlavne vo vývinovom štádiu adolescencie.  

Tým, že médiá opakovane prezentujú stereotyp, posilňujú a legitimizujú pohľad na prezentovanú 
skutočnosť (Burton, Jirák, 2001, Haynesová, 2007).  Podľa Barnesa (1992) sú stereotypy týkajúce sa osôb so 
zdravotným postihnutím  založené na mýtoch a poverách a sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry, pričom ich 
udržiavanie je čiastočne spôsobené aj neustálym opakovaním médiami. Ako upozorňuje autor, učenie sa 
o ľuďoch s postihnutím prostredníctvom médií tak môže viesť k osvojeniu si nesprávnych, nepresných 
informácií vedúcich k rasistickým a sexistickým postojom. Médiá nie sú prirodzene jedinými socializačnými 
inštitúciami zodpovednými za nesprávnu recepciu ľudí s postihnutím publikom, avšak nemali by na svoju 
socializačnú funkciu rezignovať a mali by si byť vedomé svojej zodpovednosti pri formovaní názorov, postojov, 
reakcií. 

Výskumy, ktoré sa venovali stereotypizácii marginalizovaných menšín v mediálnom prostredí sa väčšinou 
orientovali na znevýhodnenie v dôsledku genderu, sexuálnej orientácii, farbe pleti, nezamestnanosti, 
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náboženstva (Gardiner, 2003, Šramová, 2007, Hermes, 2005, Haynesová, 2007) menej však handicapovaným 
ľuďom (Tejkalová, 2008, Barnes, 1992). Na jednej strane sú médiá spoluzodpovedné pri vytváraní obrazu ľudí 
s postihnutím u majoritnej spoločnosti a na strane druhej si mediálne prezentovaný obraz konfrontuje osoba 
s postihnutím s vlastným prežívaním, vlastným sebaobrazom. Podľa Požára (2007) sociálna podmienenosť, 
ktorá determinuje pohľad postihnutého na seba ovplyvňuje pohľad postihnutého na seba v možnostiach 
kompenzácie, prípadne prekompenzácie. Podľa autora je dôležité brať do úvahy nielen rozsah a stupeň 
postihnutia, ale aj subjektívne hodnotenie sociálneho významu postihnutia, t.j. akceptáciu/odmietanie 
postihnutia u samotnej osobnosti postihnutého ako aj u osôb bez postihnutia. Ľudia s postihnutím majú okrem 
samotného postihnutia problémy v oblasti komunikačných spôsobilostí (prejavujúcich sa v uzavretosti, izolácii 
od society) ako aj v extrémnom sebahodnotení (nízke, alebo nekriticky vysoké) (Požár, 2007). Sebahodnotenie je 
ovplyvnené tým, ako je človek hodnotený inými a zároveň ako interpretuje tak svoje správanie ako aj správanie 
iných (Macek, 2008), čo je ovplyvnené aj mediálne prezentovanými postojmi, názormi, hodnotami spájanými s 
človekom s postihnutím. 

C. Barnes (1992) zhrnul najčastejšie portrétovanie ľudí s postihnutím v populárnej kultúre nasledovne: 
1/ Ľudia s postihnutím sú zobrazovaní ako osoby, ktoré ohrozujú blahobyt majoritnej skupiny obyvateľstva  

(napr. sú zobrazované ako osoby trpiace sexuálnou deviáciou). 
2/ Ľudia s postihnutím žijú v chudobe a biede. Často sú takýto ľudia v médiách zobrazovaní v 

priestoroch nemocníc, alebo v zariadeniach, kde využívajú ošetrovateľskú starostlivosť, čo podľa autora 

podporuje mýtus o chorobe a utrpení ľudí so zdravotným postihnutím. Zároveň sa na oblasť zdravotného 
postihnutia nazerá ako na oblasť spojenú s biologickou determináciou a do úzadia sa tak dostáva sociálny 
rozmer hendikepu.  

3/ Osoby s postihnutím sú prezentované ako obete násilia, pričom páchateľmi sú ľudia bez postihnutia. 
Podporuje sa tým mylná predstava o bezmocnosti a závislosti ľudí s postihnutím.  

4/ Ľudia s postihnutím sú vykreslení ako osoby zvláštne (napr. trpasličieho rastu, s telesnou anomáliou), čo sa 
využíva vo filmoch, estrádach a pod. V týchto zobrazeniach sa kladie dôraz na fyzický vzhľad, čím sa 
podporuje mýtus o spojení krásy s morálnym charakterom a pevnými postojmi osobnosti.  

5/ Ľudia s postihnutím sú zobrazovaní ako „super mrzáci“, ktorí majú nadprirodzene vyvinuté isté vlastnosti ako 
kompenzáciu ich nedostatku. Napr. nevidiaci ľudia sú zobrazovaní ako vizionári s veľmi citlivým sluchom 
a pod. 

6/ Ľudia s postihnutím sú prezentovaní ako objekt výsmechu. Stretávame sa s ním hlavne vo filmovom 

a reklamnom priemysle. Takéto zobrazenie má za následok znevažovanie, nepripustenie si vážnosti 
hendikepu, ako aj znižovanie sebavedomia, sebaúcty ľudí s postihnutím. 

7/ Ľudia s postihnutím sú vykreslení ako osoby, ktoré sú sami sebe nepriateľom, prekážkou a podľa médií by 
mohli prekonať svoje ťažkosti, keby sa prestali ľutovať, keby mysleli pozitívne a pod.  Implikujú tak 
nesprávne presvedčenie verejnosti, že postihnutá osoba si je sama zodpovedná za to, ako  žije, pracuje a pod. 

8/ Osoba s postihnutím je vykreslená ako záťaž, čo podporuje stereotyp o bezmocnosti postihnutej osoby a jej 

odkázanosti na iných ľudí. Vychádza sa z predstavy, že potreby ľudí s postihnutím sú diametrálne odlišné od 
potrieb ľudí bez postihnutia, podľa ktorých je uspokojovanie potrieb ľudí s postihnutím značnou 
spoločenskou záťažou. Neberie sa vôbec do úvahy, že vhodnou podporou ľuďom s postihnutím je možné 
dosiahnuť, aby mali rovnakú úroveň a nezávislosť ako osoby bez postihnutia.  

9/ Ľudia s postihnutím sú zobrazovaní ako osoby so sexuálne abnormálnym správaním, vo väčšine prípadov ako 
osoby, ktoré sú sexuálne neaktívne.  

10/ Ľudia so zdravotným postihnutím sú znázornení ako neschopní sa plne zúčastňovať na živote obce. Nie sú 
totiž percipovaní majoritnou spoločnosťou ako produktívni členovia spoločenstiev. V médiách sú 
prezentovaní ako osoby majúce nižšie spoločenské postavenie, sociálny status. V reklamách ich nájdeme 
zriedka, ako keby ľudia s postihnutím neboli spotrebiteľmi hodní komunikácie.   

11/ Ľudia so zdravotným postihnutím sú zobrazovaní ako bežní, normálni ľudia, ktorí majú postihnutie.  Takéto 
portrétovanie má pozitívny vplyv na integračný proces na jednej strane a na strane druhej pri necitlivom 

zobrazovaní môže viesť k bagatelizácii postihnutia.  V médiách sa ľudia s postihnutím objavujú v bežných 
rolách, žiaľ veľakrát sa stretávame s nereprezentatívnosťou zobrazenia osôb s postihnutím  ako celku, čím 
neodrážajú širokú škálu skúseností, prežívania a správania osoby s postihnutím. 
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Záver  

 Téma spoločenskej zodpovednosti sa s médiami väčšinou spája výlučne v súvislosti s médiami ako 
nositeľmi informácií v spoločensky zodpovednom podnikaní. Z  nášho príspevku vyplýva, že vzhľadom na vplyv, 
ktorý má podnikanie v oblasti médií na spoločnosť, je úplne legitímne hovoriť o nevyhnutnosti presadzovania 
princípov spoločenskej zodpovednosti aj v mediálnom biznise.  

Preto opakovane odporúčame: 
- Umožniť jedincom s postihnutím prístup ku všetkým hlavným politikám, systémom a službám. 
- Investovať do špecifických programov a služieb pre osoby s postihnutím. 
- Prijať národnú stratégiu pre osoby s postihnutím. 
- Prizvať k riešeniam osoby s postihnutím.  
- Zvýšiť kapacitu ľudských zdrojov pre prácu v prospech osôb s postihnutím. 
- Zabezpečiť adekvátne financovanie a zlepšiť dostupnosť. 
- Zvýšiť verejné povedomie a chápanie zdravotného postihnutia. 
- Posilniť a podporovať výskum o postihnutiach. 
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Abstrakt:  Na základe dát nazbieraných v rámci štúdie vnímania kvality života u pacientov s epilepsiou sa 

príspevok zameriava na vnímanie ochorenia samotnými pacientmi. Výskumnou metódou boli semi-
štruktúrované fókusové skupiny a dotazníky. Realizovali sme 8 fókusových skupín na rekondičnom pobyte 
pacientskeho združenia a 3 ďalšie skupiny s ambulantnými pacientmi (n=54). V príspevku prezentujeme tri 
podoby závažnosti epilepsie extrahované induktívnymi postupmi, a tri oblasti, ktoré najviac ovplyvňovali kvalitu 

života našich respondentov: stigma pri hľadaní zamestnania, stigma pri reakciách okolia (sociálna izolácia), 
a prístup k sociálnemu zabezpečeniu (stigma choroby, ktorú nie je vidieť). V závere prezentujeme praktické 
dosahy výskumu a potenciálne ďalšie kroky do budúcnosti. 
 

Kľúčové slová: psychológia zdravia, kvalita života, epilepsia, stigma, vnímanie ochorenia 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Ak sú pacienti/klienti v otázkach zdravia autonómni a spolurozhodujú o liečbe aj prevencii, prináša to 
lepšie výsledky - skôr dodržiavajú zdravú životosprávu, odporúčaný režim, atď. (de Walt a kol., 2007). Z toho 

dôvodu viedol odklon od autoritatívneho a paternalistického poňatia medicíny k záujmu o otázku, ako 
medicínske koncepty vnímajú samotní pacienti.  

V oblasti epilepsie sa psychologické štúdie v našich podmienkach zameriavali napríklad na prezentovanie 
rozdielov v skupinách pacientov s epilepsiou a s psychogénnymi neepileptickými záchvatmi (Preiss, Krámská, 
Vojtěch, 2012), efekt osobnej skúsenosti s epilepsiou na postoje českých učiteľov k epilepsii (Brabcová et al., 
2012) či súvis kvality života epileptikov s ich neuroticizmom (Brabcová, Beran, Miňhová, 2011). V našom 
priestore však chýbal pohľad na epileptických pacientov ich vlastnými očami (cf. Chung et al, 2012). 

Epistemologickým základom výskumu bol sociálno-konštrukcionistický prístup, ktorý vníma diskurz „nie 
ako reflexiu sveta, ale ako artefakt vzájomnej komunikačnej výmeny“, kde sa význam chápe ako lokalizovaný 
medzi subjektom a výskumníkom (Gergen 1985, 266).  

 

Cieľ štúdie a metódy zberu dát 

Cieľom výskumu bolo identifikovať vnímanie kvality života u pacientov s epilepsiou so zameraním na 
vlastnú skúsenosť s ochorením a prekážkami, skúsenosti s liečbou a jej účinnosťou, a podporu, ktorú využívajú 
pri zvládaní ochorenia.  

Metódou zberu dát boli fókusové skupiny. Pred každou skupinou sme administrovali dotazník s niekoľkými 
otázkami týkajúcimi sa epilepsie. Fókusové skupiny (semi- 

štruktúrované diskusie moderované psychológom) umožňujú sledovať nie len statický obraz výpovedí, ale 
vidieť ich v dynamickej interakcii (cf. Marková et al., 2007). 

Všetci respondenti sa výskumu zúčastnili dobrovoľne. Výskum sme zaznamenávali na audio a videozáznam 
so súhlasom respondentov, s prísľubom anonymizácie dát. Vždy sme mali pripravený kontakt na lekára alebo 
zdravotnú sestru v budove pre prípad zdravotných problémov. Reakcia respondentov na výskum bola väčšinou 
pozitívna.  

Osem fókusových skupín sme realizovali na rekondičnom pobyte pacientskeho združenia v Častej-
Papierničke, kde sme mali k dispozícii široký záber pacientov s rôznou mierou závažnosti ochorenia. Týchto 
ôsmich skupín sa zúčastnili takmer všetci pacienti na pobyte (spolu 39 respondentov, z toho 21 mužov a 18 

žien). Keďže pacienti zapájajúci sa do práce pacientskeho združenia môžu prejavovať určité špecifiká, 
uskutočnili sme aj ďalšie skupiny v Bratislave (1 skupina, 7 žien) a Košiciach (2 skupiny, spolu 8 respondentov, 
z toho 3 muži a 5 žien), kde sme pacientov získavali v spolupráci s lekármi a psychológmi. 
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Tabuľka 1: Zoznam fókusových skupín 

 Miesto  Muži Ženy Spolu 

1 Častá - Papiernička 22. 8. 2011, 10.00 7 0 7 

2 Častá - Papiernička 22. 8. 2011, 13.00 1 4 5 

3 Častá - Papiernička 23. 8. 2011, 10.00 0 3 3 

4 Častá - Papiernička 23. 8. 2011, 13.00 2 1 3 

5 Častá - Papiernička 24. 8. 2011, 10.00 3 4 7 

6 Častá - Papiernička 24. 8. 2011, 13.00 3 1 4 

7 Častá - Papiernička 25. 8. 2011, 10.00 2 3 5 

8 Častá – Papiernička* 25. 8. 2011, 13.00 3 2 5 

9 Košice 12. 9. 2011, 11.00 1 2 3 

10 Košice 12. 9. 2011, 14.00 2 3 5 

11 Bratislava 20. 9. 2011, 15.00 0 7 7 

 24 30 54 

 

Celkovo mala naša vzorka 54 respondentov v 11 fókusových skupinách, z toho 24 mužov a 30 žien. Vekový 
priemer bol 38 rokov (SD=13,74), minimum 18 a maximum 72. Z pohľadu vzdelania absolvovalo 17% 
respondentov iba základnú školu, 68% aj strednú školu, a 15% uviedlo vysokoškolské vzdelanie.  

Konkrétne skupiny zostavil lokálny gatekeeper na základe našich požiadaviek. Aj keď sme sa snažili o čo 
najväčšiu pestrosť – hlavne s ohľadom na vek, rod, stupeň závažnosti ochorenia a formu – výber často závisel od 
reálnych možností a ochoty respondentov zúčastniť sa výskumu. Snažili sme sa o skupiny s počtom členov okolo 
7, ako býva pri akademických fókusových skupinách štandardom. Snaha však narazila na problémy pri získavaní 
respondentov. Dohodnutí účastníci často na stretnutie neprišli, dôvodom boli obavy z výskumu či zhoršenie 
zdravotného stavu. Preto bol počet účastníkov a účastníčok v niektorých skupinách výrazne nižší ako sme 
predpokladali. Istou komplikáciou bola aj komunikácia s našimi gatekeepermi, ktorí v niektorých prípadoch sami 
trpeli epilepsiou aj ďalšími ochoreniami, a spolupráca s nimi bola komplikovanejšia. 

Z pohľadu etických otázok, všetci respondenti sa výskumu zúčastnili dobrovoľne. Výskum sme 
zaznamenávali na audio a videozáznam so súhlasom respondentov. Výskum sme realizovali v pokojnej 

atmosfére, a na úvod sme zdôraznili, že v prípade, ak by sa respondenti necítili dobre, môžu kedykoľvek opustiť 
miestnosť. Vždy sme mali pripravený kontakt na lekára alebo zdravotnú sestru v budove pre prípad zdravotných 
problémov, počas zberu dát sa však žiadne nevyskytli. V jedinej situácii, kedy diagnóza interferovala so zberom 
dát respondentku dráždil nepríjemný zvuk zvonka a musela na chvíľu opustiť miestnosť, po krátkej prestávke 
však pokračovala v diskusii. Reakcia respondentov na výskum bola v prevažnej miere pozitívna.  

Z hľadiska príjmu hodnotila prevažná väčšina svoj príjem ako podpriemerný – až 83%. Len 17% dosahuje 
príjem okolo priemernej hodnoty, a nikto neuviedol možnosť nadpriemerného príjmu. Z hľadiska povolania 
prevažovali respondenti na plnom (48%) a čiastočnom (14%) invalidnom dôchodku. K ekonomicky neaktívnym 
patrili aj respondenti na starobnom dôchodku (5%) a študenti (11%). Len 11% vykonáva kvalifikovanú prácu 
(napr. administratíva, informačné technológie) a 7% nekvalifikovanú alebo manuálnu prácu. Z pohľadu 
rodinného stavu bolo 66% respondentov slobodných. Z celkového počtu uviedlo 15% respondentov, že má jedno 
dieťa; 11% dve deti a 4% tri deti.  

 

Tri podoby epilepsie 

Po kódovaní a induktívnej analýze výpovedí o kvalite života nám vyvstali tri skupiny, ktoré boli v našom 
súbore zastúpené relatívne rovnomerne. Označenia a popis sme získali na základe induktívnej analýzy prejavov, 
ktoré pacienti popisovali v našich fókusových skupinách: 

Dobre kompenzovaní (17 respodentov vo vzorke)  užívajú liečbu, ale už dlhšie nemali záchvat alebo majú 
záchvaty v podobe, ktorá im nenarúša kvalitu života. Napríklad majú absenčné záchvaty či záchvaty v noci; alebo 

u nich vždy nastane aura umožňujúca predpovedať výskyt záchvatu s dostatočným predstihom a pripraviť sa. 
V práci či v škole najradšej nikoho o svojom ochorení neinformujú. Niekedy ako problém kvality života udávajú 
obmedzenia životného štýlu či vedľajšie účinky liekov. Príklad: „Záchvaty nemávam, len neviem prečo lekári 
predpisujú takým spôsobom, že mne, ktorý mám nadváhu dali liek, po ktorom sa priberá.“ 
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Problémy s compliance udávali predovšetkým mladší pacienti (tínedžeri), hlavne ak sa u nich dlhšie 
nevyskytli príznaky. Tí často nechápali prílišné obavy rodičov, a ich snahou bolo minimalizovať tieto obmedzenia 
s cieľom čo najviac sa zapojiť do spoločenského života s rovesníkmi (diskotéky, bicyklovanie, plávanie, alkohol, 
atď.). Starší pacienti zase opakovanie vyjadrovali frustráciu s odobratím vodičského preukazu; hlavne 
v rurálnom prostredí to môže výrazne znížiť ich sebestačnosť. 

Druhá skupina, relatívne zvládajúci (20) užívajú liečbu, majú príležitostné záchvaty, ale tie sú aj v tejto 

skupine často len sekundárnym problémom („A samotné záchvaty, tie mi až tak problém nerobia“). Hlavným 
problémom je hľadanie zamestnania, sociálna izolácia a znížená samostatnosť („Pokiaľ som bola zamestnaná, tak 
to bolo dobre.“). Tieto problémy sú zdrojom frustrácie. Pacienti majú veľký problém sa zamestnať, a často po 
prvom záchvate o prácu prichádzajú. Pre pacientov žijúcich v rurálnom prostredí sú často jedinými možnosťami 
zamestnania sektory stavebníctva, poľnohospodárstva a služieb (hlavne maloobchodný predaj); vďaka stigme 
epileptického ochorenia sú z týchto zamestnaní vylúčení a sú odkázaní na podporu v nezamestnanosti, čo spätne 
vedie k ďalšej sociálnej izolácii a nesamostatnosti. 

Dlhodobejší pacienti spravidla uvádzajú, že dodržiavajú režim liečby veľmi rigorózne, lieky užívajú poctivo 
a včas, neužívajú alkohol (ani príležitostne) a snažia sa dodržiavať pravidelný spánok a limity pri sledovaní 
televízie či práci s počítačom.  

U tretej skupine, ťažko zvládajúcich (17) býva väčšinou komorbidita s výskytom vážnejších zdravotných 
problémov (kardiologické či onkologické diagnózy, Downov syndróm, lupus...), vtedy je epilepsia vnímaná ako 
vedľajší zdravotný problém. Samotné záchvaty nie sú ani v tejto skupine ani pri vysokej frekvencii vnímané až 
tak negatívne ako sekundárna traumatizácia vo forme úrazov v dôsledku pádov, či vedľajších účinkov liečby. 
Trpia značnou sociálnou izoláciou, často majú problém so zabezpečením základných životných potrieb, trpia 
depresiami až suicidálnymi myšlienkami. 

Hlavne polymorbidní pacienti zároveň opakovane poukazovali na vysoké doplatky a finančnú náročnosť 
liečby, do ktorej často investujú významnú časť svojich sociálnych dávok – prípadne im ešte musia prispievať 
rodinní príslušníci. Takýto pacienti zároveň často trpia vedľajšími účinkami a liekovými interakciami. 

Nežiaduce účinky, na ktoré sa pacienti sťažovali zahŕňali priberanie na váhe alebo naopak chudnutie, 
spavosť, tremor rúk, podráždenosť, zhoršené výsledky hepatálnych testov. U polymorbidných pacientov aj 
vážnejšie depresie alebo suicidálne tendencie.  

Táto analýza vedie k otázke, nakoľko má pri skúmaní otázky kvality života význam ponímať skupinu 
pacientov s epilepsiou ako homogénnu skupinu. Skôr sa nám ochorenie javí ako tri rôzne ochorenia s rôznymi 
prejavmi, a a skúsenosť pacientov rôznym stupňom postihnutia je diametrálne odlišná. V tretej skupine navyše 
býva epilepsia jeden z menej zásadných zdravotných problémov (napríklad u pacienta s dvomi onkologickými 
diagnózami, epilepsiou a históriou psychiatrickej hospitalizácie), a problémy ich kvality života sa odvíjajú 
predovšetkým od polymorbidity ako od samotnej epilepsie. 

 

Tri tváre stigmy 

Ako tri oblasti, kde epilepsia najviac zasahuje do kvality života uviedli pacienti 1. problémy s hľadaním 
zamestnania (hlavne u pacientov s nižšou kvalifikáciou), so 2. sociálnou izoláciou (na jednej strane vylúčenie, 
predsudky ostatných a strach z choroby – na druhej strane obava chodiť do spoločnosti bez sprievodu), a 3. so 

získavaním nároku na invalidný dôchodok. To vlastne reprezentuje tri tváre stigmy tohto ochorenia: stigma pri 
hľadaní zamestnania, stigma pri reakciách okolia, a stigma choroby, ktorú nie je vidieť. 

 

Najväčšia časť pacientov (21) uvádzala ako hlavný problém hľadanie zamestnania: 

 

o  „Dramaticky to [záchvat] vypadá, ale nie je to také strašné. Ten za 20 minút sa postaví, pozviecha sa, 
trochu vypadá ako opitý, trochu posedí, a funguje ďalej. Čiže tí ľudia by mohli pracovať. To sú slušní, rozumní, 
solídni ľudia.“  

o „Ja napríklad som si našla zamestnanie, ale ja som nemohla povedať, že mám epilepsiu.“ 

o „Ja poviem, ja nemôžem v noci robiť a on povie, tak dovidenia.“  
o „Napríklad ja nemôžem robiť upratovačku, neviem ako to na mňa príde, ja mám záchvaty bez aury 

a jednoducho ja sa budem s vami takto rozprávať a ma to vykotí zo stoličky.“ 

o „Ja som tiež robil na stavbe zatepľovanie rodinné domy, na lešení a robil som to rok a pol a tiež tak potom 
prišli tie silnejšie záchvaty a som s tým skončil.“  
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Zo somatického pohľadu nie je samotný záchvat faktorom, ktorý by diskvalifikoval od práce na plný úväzok. 
Priemerná doba práceneschopnosti by u väčšiny respondentov v našej vzorke bola s prehľadom tolerovateľná, 
okrem polymorbidných pacientov. Príkladom z tejto skupiny by bola pani, ktorá nemôže pracovať ani ako 
upratovačka, lebo máva časté záchvaty bez aury. Takto sa však epilepsia prejavuje len v najťažších prípadoch; 
avšak aj u tých, ktorí majú záchvaty len povedzme raz do mesiaca vedie naoko dramatický priebeh týchto 
udalosti k stigmatizácii. Zamestnávatelia sa snažia vyhnúť zamestnávaniu ľudí s epilepsiou aj vtedy, keď by to 
nemalo spôsobovať žiaden problém. Ak nás informoval jeden z gatekeeperov, dokonca aj niektoré chránené 
dielne sa podľa jeho slov bránia zamestnávaniu epileptikov. 

 

Tento jav veľmi úzko súvisí s druhou témou, a tou je sociálna izolácia. Priamo o sociálnej izolácii hovorilo 
12 respondentov z našej vzorky. Stigma choroby často vedie k izolovaniu – či už priamemu odmietaniu ľudí 
s epilepsiou zo strany ich okolia, alebo strachu človeka z epilepsiou pred reakciou okolia, vďaka ktorej sa po 
negatívnych skúsenostiach začne uzatvárať. 

 

o “Keď sa o mne dozvedeli, že som epileptik, kamaráti sa mi otočili chrbtom, nechodil som s nimi na výlety, 
chaty, sa báli, že čo so mnou budú robiť, keď sa mi niečo stane, tak ja by som sa vedel primárne o seba postarať, no 
aj tak, teraz nemám žiadneho kamaráta, ani jedného.“  

o „Jemu prekáža to, že musí byť stále s niekým. Prakticky to, že nikdy nemôže byť sám. Akože musí byť stále 
pod dohľadom.“  

o „Toto nesmieš, tam nesmieš ísť, a keď to takto všetko, no aby sedel doma a s nikým sa nerozprával a nevedel 

dianie okolo seba, že čo vlastne je. Nedalo sa s tým človekom porozprávať o takých všedných veciach, lebo býval čo 
ja viem s mamou, a ho nikde nepustila.“  

 

Častou reakciou okolia na epilepsiu býva výsmech a popretie. Proti sociálnej izolácii významne pomáha 
zamestnanie – aj na čiastočný pracovný úväzok, tak, aby mal človek pocit užitočnosti 

o „Ja mám tú výhodu, že doučujem matiku, že decká od základnej po vysokú školu, takže potom to človek 
viacej znáša.“ 

A naopak, nezamestnanosť vedie k uzatváraniu sa a k izolácii. 
 

Respondenti opakovane naznačovali štítivý postoj spoločnosti k epilepsii a pocit stigmy. Pripisovali to tomu, 

že záchvat môže na okolie pôsobiť dramaticky a vyvolávať neistotu neznámeho. 
o „Aj mňa sa kamarátky stránili tiež, ja som nemala takú kamarátku, ktorá by ma v tom ešte povzbudila. 

Jedna mi povedala, nie, že ona sa hanbí, ona sa hanbí so mnou. Možno sa hanbí a bojí sa, že práve pred ňou 
dostanem, že bude mať ona so mnou prácu, je to aj trápne, aj do plaču mi bolo, a už som sa s tím zmierila.“ 

 

Viacerí uvádzajú pomerne nepríjemné príhody, kedy sa ostatní namiesto pomoci nad nimi pohoršovali 
a považovali záchvat za intoxikáciu alkoholom. Pri otázke na najhoršiu skúsenosť, ktorú zažili v súvislosti 
s epilepsiou pacienti jednoznačne uvádzali reakcie okolia na záchvaty: odsudzovanie, nevšímavosť, zdesenie, 
prehnaná panika. Počas štúdia na základnej škole sa niekoľkým stalo, že sa ostatné deti pri záchvate zľakli 
a utiekli. Niekoľkokrát zazneli aj príhody o nevhodne poskytovanej prvej pomoci, pri ktorej ľudia pacientovi skôr 
ublížili ako pomohli (napríklad nevhodnou manipuláciou či snahou prišpendliť jazyk): 

 

o „Som odpadol, a mi kolegovia chceli poskytnúť prvú pomoc. No aj jak býva vo firmách, že majú kolieskové 
stoličky, tak dvaja ma zdvihli pod paže, že ma chcú zdvihnúť, ďalší chcel odsunúť tú stoličku, chceli ma povaliť na 
zem, s tým, že nohy na stôl, aby bolo lepšie prekrvenie a tieto veci, no a samozrejme ako ma tí dvaja zdvihli, ďalší 
odsunul stoličku, tak ma tí dvaja neudržali a ja som hlavou vrazil na to koliesko od stoličky, takže do nemocnice ma 
odvážali s podozrením na prasknutie lebkovej kosti. Mal som otras mozgu.“ 

o „My sme boli na pohrebe na Orave, tam zase tiež jeden zostal priamo na cintoríne, a oni hneď kričali, 
'hrebeň alebo varechu', a chceli mu ústa otvárať, sa postarať. No a takéto chyby, môžu mu vlastne teda ešte ublížiť.“ 

 

Treťou tvárou stigmy sú problémy s prístupom k sociálnemu zabezpečeniu. Tu sa skrýva obrovský paradox 
epilepsie: aj keď z pohľadu okolia sa pacienti s epilepsiou vďaka jej dramatickým prejavom často dostávajú do 
izolácie, z pohľadu posudkových komisií sa často pacienti javia ako úplne zdraví (často dokonca bez 
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lokalizovaného neurologického nálezu), a mávajú problém získať invalidný dôchodok či sociálne dávky. 
Ochorenie s dramatickým priebehom zrazu nadobúda podobu choroby, ktorú nie je vidieť. Priamo to spomenulo 

12 respondentov. 

 

o „Epileptik napríklad nie je schopný získať preukaz ZŤP alebo ZŤP-S, napríklad pri parkovaní auta, nemajú 
to, lebo to je viazané na časove záležitosti, ktoré sú pri iných ochoreniach merateľné - cukrovkár má toľkoto 
cukrovky, kardiak ma takýto tlak, alebo obraz. A epileptik buď má alebo nemá záchvat, ale keď užíva antiepilektiká, 
je epileptik - ale záchvaty nemá.“  

o „Zákon o prideľovaní osobného asistenta, tam sú body, všetko je zamerané predovšetkým na telesne 
postihnutých. Ale na mozog tam nenájdete nič. Jednoducho je strašne ťažké získať osobného asistenta, nejakú 
kontrolu, ktorý by takto pomáhal človekovi s epilepsiou.“  

o „Nechceli mi dať celý [invalidný dôchodok], akože som mladá.“  
o „Nám keď ten invalidný zobrali, povedali, však nie je na vozíku a nie je slepá.“ 

o  „Sa mi vysmievali, že ešte nie som dosť chorá. Nič mi neschválili, ani jedno percento. Že mám počkať, keď sa 
mi zhorší zdravotný stav.” 

 

Diskusia a záver 

Rozčlenenie epilepsie na tri rôzne podoby vedie k otázke, nakoľko má pri skúmaní otázky kvality života 
význam ponímať skupinu pacientov s epilepsiou ako homogénnu skupinu. Skôr sa nám ochorenie javí ako tri 
rôzne ochorenia s rôznymi prejavmi, a a skúsenosť pacientov s rôznym stupňom postihnutia je diametrálne 
odlišná. 

Ďalej, pacienti v našom výskume vnímali epilepsiu skôr ako sociálny problém než ako zdravotný problém. 
Ako tri oblasti, kde epilepsia najviac zasahuje do kvality života uviedli pacienti problémy s hľadaním 
zamestnania (hlavne u pacientov s nižšou kvalifikáciou), so sociálnou izoláciou (na jednej strane vylúčenie, 
predsudky ostatných a strach z choroby – na druhej strane obava chodiť do spoločnosti bez sprievodu), a so 

získavaním nároku na invalidný dôchodok. To vlastne reprezentuje tri tváre stigmy tohto ochorenia: stigma pri 

hľadaní zamestnania, stigma pri reakciách okolia, a stigma choroby, ktorú nie je vidieť. 
 

Epilepsia tak demonštruje pozoruhodný paradox: ľudia s epilepsiou sa vďaka jej dramatickým prejavom 
často dostávajú do izolácie, z pohľadu posudkových komisií sa často pacienti javia ako úplne zdraví a mávajú 
problém sociálne dávky. Ochorenie s dramatickým priebehom zrazu nadobúda úplne opačnú tvár choroby, ktorú 
nie je vidieť. 

Náš prehľad oblastí, kde epilepsia zasahuje do kvality života je v mnohom podobný s výsledkami nedávnej 
štúdie Chunga et al. (2012) pacientov s epilepsiou v regióne Sanfranciského zálivu so 6 fókusovými skupinami 
(n=36). Podobnosti zahŕňajú aj body ako sú vysoká miera arbitrárnosti v rozhodnutiach posudkových komisií pri 
rozhodovaní o sociálnych benefitoch, problémy s hľadaním zamestnania, „neviditeľnosti“ epilepsie, či 
stigmatizácia. Do budúcnosti by mohlo byť prínosné hľadať spoločné body a rozdiely v situácii pacientov 
s epilepsiou v rôznych krajinách. 

Fernandes et al. (2011) upozorňujú, že stigma je pre mnohých pacientov s epilepsiou závažnejším 
problémom ako zvládanie klinických prejavov ochorenia. Redukovanie stigmy je oblasťou, na ktorú sa vo 
významnej miere zameriavajú aktivity skupín pacientov s epilepsiou po celom svete. Vo svojej štúdii adresujú 
niektoré z faktorov, ktoré ku stigme prispievajú, a zdôrazňujú úlohu legislatívneho procesu pri zmierňovaní 
mocenskej nerovnováhy, ktorá pomáha udržiavať stigmatizáciu. 

Autori (ibid.) upozorňujú aj na kultúrne korene stigmy a citujú výskumy, podľa ktorých značná časť ľudí 
v mnohých krajinách stále verí v nákazlivosť ochorenia či vnímajú epilepsiu ako formu šialenstva. Uvádzajú, že 
ešte v sedemdesiatych-osemdesiatych rokoch existovali vo svete rôzne diskriminačné obmedzenia pre ľudí 
s epilepsiou – napríklad zákony zakazujúce manželstvo ľudí s epilepsiou, nútené sterilizácie či nemožnosť získať 
občianstvo v určitých krajinách pri takejto diagnóze. 

Celkovo naše závery chápeme ako výzvu nevnímať epilepsiu ako čisto medicínsky problém, ale aj ako 
kultúrny, psychologický a sociálny problém. Epilepsia totiž často prechádza hranicami medzi biomedicínskym 
a sociálnym diskurzom (cf. Fernandes et al., 2011).  

K limitom štúdie, výskum prebehol na vzorke, ktorá umožňuje generalizáciu len so značnou dávkou 
opatrnosti. Vzhľadom ku spoločenskej stigmatizácii tohto ochorenia majú navyše mnohí pacienti problém 
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zapojiť sa do výskumu a hovoriť o svojich problémoch, čo značne komplikovalo snahu regrutovať účastníkov. 
Výzvou pri realizácii výskumu je aj pestrosť rôznych foriem epilepsie, ktoré majú rôzny dosah na kvalitu života. 
U polymorbidných pacientov je náročné odlíšiť, ktoré ochorenia v akej miere prispievajú k zníženiu kvality 
života. 

Predbežné závery štúdie sme komunikovali na tlačovej konferencii, na psychologických podujatiach 
(Masaryk, 2012). V spolupráci s medicínskymi profesionálmi v oblasti epileptológie sme ich súčasne prezentovali 
aj na sérii siedmich seminárov pre slovenských lekárov a na 10. Európskom epileptologickom kongrese 
v Londýne (Donáth a Masaryk, 2012). Závery sa tak stali spätnou väzbou pre medicínskych profesionálov, ktorí 
majú často tendenciu vnímať predovšetkým otázku symptómov ochorenia a nevenujú dostatočnú pozornosť 
ďalším stránkam ako sú napríklad sociálne aspekty ochorenia či stigma (cf. Fernandes et al., 2011). 
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Abstrakt:  V príspevku je zachytený pohľad na hodnotenie školskej integrácie učiteľmi základných škôl 
v priebehu desiatich rokov. Poukazuje na potrebu koncepčne riešiť prípravu budúcich učiteľov a vznik nových 
študijných programov reflektujúcich požiadavky praxe. 
 

Kľúčové slová: školská integrácia, inklúzia, dieťa s postihnutím, špeciálny pedagóg, školský psychológ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Už pred desiatimi rokmi bolo v školskej praxi spoločné vzdelávanie detí so špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami s deťmi intaktnými na bežných školách reálnym javom. Predchádzalo tomu množstvo výskumov, 
overovaní, študovania zahraničných skúseností, formovanie postojov k integrácii u odbornej i laickej verejnosti, 

vypracovanie legislatívnych postupov, osobná angažovanosť viacerých školských a poradenských zamestnancov. 
Do školského zákona (č. 365/2004) sa dostal pojem integrovaný žiak, ktorý je charakterizovaný ako žiak so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do základnej školy alebo strednej školy, na 
základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva. Pričom žiak so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho 
schopnosti a zdravotný stav a tiež na to, aby vyučovanie viedol pedagóg s odbornou a pedagogickou 

spôsobilosťou.  
Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva už v rokoch 1997 – 2002 bola integrácia evidovaná na 

1023 základných školách, čo predstavovalo 42,5% z celkového počtu štátnych, súkromných a cirkevných 
základných škôl. Najpočetnejšiu skupinu tvorili deti s vývinovými poruchami učenia (35%), potom deti 
s mentálnym postihnutím (26%), telesným postihnutím (16%), deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 
(13%), menej ako 5% tvorili deti so sluchovým postihnutím (4%), deti s poruchami správania (3%) a zrakovým 
postihnutím (3%). 

Na Katedre Psychológie a patopsychológie boli na túto tému zamerané výskumné projekty a publikované 
viaceré príspevky (Jakabšic, Brozmanová, Cabanová, 2007; Andreánska, Prepilková, 2008; Cabanová, I. Jakabšic, 
2008; Andreánska, Holúbková, 2009). Výsledky sa premietli na fakulte do vzdelávania budúcich učiteľov, 
rozšírili sa študijné plány o nové predmety s touto problematikou.  

Začali sa rozlišovať rôzne stupne školského integračného procesu. Skúmali sa prednosti vzdelávania detí s 
postihnutím v špeciálnych školách, ale zároveň boli popísané i nevýhody špeciálnych škôl. Boli zvýrazňované 
prednosti integrovaného vzdelávania detí a mládeže s postihnutím, no identifikovali sa i nevýhody, resp. riziká 
integrovaného vzdelávania (Požár, 2006; 2007; 2008). V ďalších rokoch sa riešili sociálno-psychologické 
problémy inkluzívnej pedagogiky (Požár, 2009), psychologické aspekty inklúzie (Požár, 2010), komunikácia ľudí 
s postihnutím ako nevyhnutná podmienka úspešnej inklúzie (Požár, 2011). 

Dnes môžeme považovať proces integrácie, či inklúzie na školách za plne ukotvený. Segregácia a  integrácia 
nie sú postavené proti sebe. Je nespochybniteľné, že všetky zdravotne znevýhodnené deti majú právo na 
psychologickú a špeciálnopedagogickú starostlivosť v bežných výchovno – vzdelávacích podmienkach. Dôležitá 
zostáva otázka, podľa ktorého kritéria sa v konkrétnom prípade rozhodneme, do ktorého typu vzdelávacieho 
zariadenia dieťa zaškolíme. 

Rozhodnúť, čo je pre daného žiaka optimálne, nie je však stále jednoduché. Predovšetkým treba povedať, že 
ani v špeciálnej škole, ani v škole bežného typu sa nemusia všetky deti stretnúť s jednotlivými druhmi pomoci.  

Pri ich zaraďovaní je potrebné starostlivo zvážiť všetky prednosti a obmedzenia. Oba typy vzdelávania majú 
svoje oprávnenie a uplatnenie a žiaci s postihnutím môžu v oboch dobre fungovať. Aj separované aj integrované 
vzdelávanie môže deťom poskytnúť kvalitné vzdelanie, môže vytvoriť pre deti to najlepšie prostredie, ale 
pravdou zostáva, že to neplatí pre všetky postihnuté deti a neplatí to ani na celý čas ich školskej dochádzky.  

Počas našej praxe školskej psychologičky sme sledovali školský vývin dievčatka V.K. s mentálnym postihnutím 
od prvého po siedmy ročník základnej školy a koordinovali všetky aktivity a intervencie. Po odklade školskej 
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dochádzky pracovala V.K. v prvej a druhej triede pod vedením pani učiteľky, ktorá mala rodičov špeciálnych 
pedagógov pôsobiacich na špeciálnej škole. Výhodou bolo, že vedela uplatniť špeciálnopedagogický prístup a reálne 
vytvorila podmienky pre úspešnú integráciu V.K.. Dievčatko bolo do skupiny detí veľmi dobre začlenené, naučilo sa 
písať i čítať, jej pokroky boli výrazné, okrem matematiky. Od druhej po štvrtú triedu ju učila iná pani učiteľka, bez 
špeciálnopedagogických poznatkov a skúseností. Motivácia k učeniu V.K. značne poklesla, na škole pod našim 
vedením vtedy začala diplomantka realizovať celoročný podporný a rozvíjajúci program pre deti s problémami 
učenia. Na V.K. a jej motiváciu absolvovanie programu malo veľmi dobrý vplyv, písomku z matematiky dokázala 
urobiť i na jedna mínus. Na škole bol vypracovaný pre V.K. individuálny vzdelávací program. Dievčatku bola 
zabezpečená a poskytnutá podpora Integračného centra pri Výskumnom ústave detskej psychológie 
a patopsychológie v diagnostickej i terapeutickej oblasti, kam dochádzala raz týždenne. V štvrtom ročníku sa 
dohodla spolupráca so špeciálnym pedagógom centra, pravidelne prichádzal na školu a poskytoval konzultácie pani 
učiteľke pri zostavovaní individuálnych úloh a postupov. V.K. bola hodnotená z matematiky stupňom veľmi dobrý. 
Zlom nastal pri prechode na druhý stupeň. Pani učiteľka matematiky vyhlasovala, že nie je povinná učiť dieťa, ktoré 
nezvláda učivo piateho ročníka a má dvojku z matematiky, nechápe ako sa žiačka vôbec dostala na druhý stupeň. Po 
našej intervencii žiačke bol vypracovaný individuálny plán v matematike a začal sa realizovať individuálny tréning 
kognitívnych funkcií pred začiatkom vyučovania pod vedením pani učiteľky s aprobáciou psychológia v kombinácii. 
Počas celého obdobia sme pravidelne komunikovali s matkou dievčatka. Dozvedeli sme sa, že V.K. pracuje iba 
s učebnicou druhého ročníka a celý prvý štvrťrok v piatej triede rieši z nej príklady na sčítanie a odčítanie. V ďalšom 
ročníku prišla iná pani učiteľka, ktorá sa negatívne postavila k doterajšiemu vyučovaniu matematiky, kde V.K. má 
mať odlišné úlohy ako trieda, a tak V.K. stála pred problémom pracovať z matematiky zarovno s celou triedou na 

tých istých úlohách. V tomto období prišlo k zmene vedenia školy, zmenilo sa veľa učiteľov, prišlo i k zmene osôb 
zabezpečujúcich psychologickú starostlivosť. O V.K. vieme, že i ona nakoniec opustila základnú školu, bola 
preradená a posledné ročníky školskej dochádzky ukončila na špeciálnej škole. 

 

V počiatkoch implementácie integrácie školy za integrované vykazovali i deti, ktoré nemali možnosť 
segregovaného vzdelávania, umožňovalo im to nepresné terminologické vymedzenie, malo to pre nich výhody 
finančné, v triedach legitímne mohol byť nižší počet žiakov. 

Z výsledkov prieskumu u detí s poruchami učenia (pre závažnosť poruchy žiaci neboli z niektorých 
predmetoch klasifikovaní), ktorý sme zadali v rámci diplomovej práce (Marková, 2002), paradoxne vyplynulo, že 
školu hodnotia pozitívnejšie žiaci s poruchami učenia v porovnaní so skupinou výborných žiakov. Považujú školu 
za zaujímavú a napriek svojim výsledkom uvádzajú, že sa v škole cítia dobre, lebo sa veľa naučia. Výborní žiaci 
naopak často uvádzali školu ako nezaujímavú, nudnú. Pomocou škály pozostávajúcej zo 40 výrokov, zameraných 
na rodinu, priateľov, školu, okolie a sebahodnotenie sme zistili, že deti s poruchami učenia pozitívnejšie hodnotia 
aj rodinu, v porovnaní s výbornými žiakmi vidia negatívnejšie vzťahy iba k priateľom. 

Pri integrácii dôležitú úlohu zohráva aj odbornosť, kompetencie a pedagogické pôsobenie učiteľa. V jednom 
našom prieskume, riešenom v rámci diplomovej práce (Skoršepová, 2002), sme sa zamerali na rodinu, školu, 
spolužiakov, hodnotenie a susedské vzťahy, na ktoré odpovedalo 50 učiteľov bežných základných škôl 
vyučujúcich v integrovaných triedach a 27 učiteľov špeciálnych základných škôl a tiež učitelia 6 integrovaných 
tried v Anglicku. Sledovali sme prítomnosť špeciálneho pedagóga na vyučovaní, zabezpečenie a využívanie 
špeciálnych pomôcok, psychologický a špeciálnopedagogický poradenský servis. 

Štatisticky významný rozdiel medzi oboma skupinami učiteľov sa potvrdil iba u sociálnych vzťahov 
týkajúcich sa okolia, susedov. Učitelia detí s postihnutím v integrovaných triedach považujú vzťahy okolia k 
postihnutým za výrazne lepšie, kým učitelia špeciálnych škôl ich hodnotili negatívnejšie. V súlade s 
predchádzajúcimi našimi zisteniami i učitelia za najvýznamnejšie z jednotlivých kategórií v živote detí považujú 
rodinné vzťahy, kvalitu rodinných vzťahov zo všetkých komponentov hodnotí najlepšie 79 % učiteľov. 

Čo sa týka priateľských vzťahov, 37 z 50 učiteľov sa domnieva, že priatelia sa k postihnutým deťom 
správajú dobre, resp. skôr dobre a len 13 učiteľov si myslí, že postihnuté dieťa by chcelo mať iných priateľov. 

V porovnaní k týmto výsledkom anglickí učitelia integrovaných tried, ktorým boli zaslané tie isté dotazníky 
hodnotili kvalitu sociálnych vzťahov postihnutých detí síce tiež najlepšie v rodine (98 %), ale na rozdiel od 
zistení v našich podmienkach vysoko pozitívne hodnotili i vzťahy týkajúce sa školy (90 %) a priateľov (89 %). 
Škola spolupracuje s rodičmi vo veľkej miere a organizuje s nimi stretnutia. Na rozdiel od našich učiteľov 
hodnotili výrazne najnižšie otázky týkajúce sa sebahodnotenia žiakov. V Anglicku vyznela lepšie spolupráca 
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rodičov a učiteľov, materiálno - technické a personálne zabezpečenie vzdelávania a tiež príjemná atmosféra 
medzi učiteľmi a postihnutými a zdravými žiakmi navzájom. 

Pri hodnotení spolupráce so žiakmi s postihnutím sa veľa učiteľov v integrovaných triedach vyjadrilo, že 
spolupráca je ťažká, ale väčšina uznáva, že žiak s postihnutím je schopný pracovať počas vyučovania a aktívne 
spolupracovať. Približne 50% učiteľov si myslí, že žiaci s postihnutím sú schopní robiť rovnaké pokroky ako 
ostatní žiaci. Celkovo hodnotili školskú úspešnosť žiakov s postihnutím ako priemernú. 

Pozoruhodné je, že z celkového počtu učiteľov až 23 učiteľov sa cítilo vo svojej práci so žiakmi 
s postihnutím úspešne a tiež 23 učiteľov sa vyjadrilo, že prítomnosť špeciálneho pedagóga na vyučovaní 
považuje za nevyhnutnú. Ani jedna u uvedených škôl nemala na škole školského psychológa, za prítomnosť 
odborného poradcu počas vzdelávacieho procesu sa vyjadrila väčšina učiteľov, iba 5 učiteľov uviedlo, že žiaci 
s postihnutím nepotrebujú individuálnu pomoc. Nadpolovičná časť učiteľov si myslí, že má nedostatok 
informácií o vzdelávaní žiakov s postihnutím a značná časť učiteľov sa vyjadrila, že nemajú možnosť zvyšovať si 
svoju kvalifikáciu v tejto oblasti. Iba 6 učiteľov sa domnievalo, že ich kvalifikácia postačuje na vzdelávanie 
v integrovaných triedach, pritom ani jeden učiteľ pracujúci v integrovanej triede nemal osvojené 
špeciálnopsychologické kompetencie. 32 učiteľov uviedlo, že škola nemá a ani nespolupracuje so špeciálnym 
pedagógom, v 16 prípadoch škola mala špeciálneho pedagóga a v 2 prípadoch špeciálny pedagóg do školy 
dochádzal. 

Žiaci s postihnutím sa učili prevažne podľa učebných osnov bežných škôl, v niektorých prípadoch s miernou 

redukciou učiva, len málo z nich malo individuálny učebný plán, alebo sa vzdelávalo podľa učebných osnov 
špeciálnych škôl, aj keď bolo v týchto školách integrovaných pomerne veľa mentálne postihnutých detí. 

Z rozhovorov s riaditeľmi škôl vyplynul ich záujem o zlepšenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Za najdôležitejší faktor považujú riaditelia kladný prístup učiteľov k školskej integrácii. Hlavné 
nedostatky vidia v personálnom zabezpečení, vyjadrili sa k potrebe špeciálnych pedagógov a školských 

psychológov, pôsobiacich priamo na školách, v materiálno-technickom zabezpečení, pre žiakov s postihnutím 
potrebujú viac špeciálnych pomôcok. Niektorí riaditelia vidia problém v postojoch učiteľov iných tried 
a v postojoch intaktných žiakov. Takmer všetci však vidia problém v systéme školstva a v spôsobe jeho 
financovania. Aby sa mohla skvalitniť výučba detí s postihnutím, musí sa zmeniť školský systém. 

Učiteľom sme položili i otvorené otázky, v ktorých mali prirovnaním alebo asociáciou vyjadriť svoj vzťah k 

žiakom a svoju predstavu ideálneho vzťahu učiteľ - žiak. Najviac sa učitelia vo vzťahu cítili ako kamarát, niekto, 
kto je na rovnakej úrovni, vzbudzuje u žiakov dôveru, vie ich pochopiť, porozprávať sa s nimi. Ďalšia skupina sa 
identifikovala vo vzťahu s rodičom, ktorý je skôr ochotný odpustiť chybu, ochraňovať žiaka, dokáže byť 
benevolentný, alebo opačný extrém viac kritický a náročný. Menšia časť sa stotožnila s rolou poradcu, ktorá sa 
približovala skôr ku kamarátovi, s tým rozdielom, že bude mať väčší rešpekt a autoritu. Tieto tri skupiny 
považovali aj kvalitu života svojich žiakov za lepšiu. Našli sa však i takí, ktorí sa výrazne necítili vo vzťahu k 
deťom dobre. 

Po desiatich rokoch od realizovaných prieskumov sme 70 učiteľom materských a základných škôl 
navštevujúcich externé štúdium Učiteľstva pre primárne vzdelávanie položili otázky týkajúce sa problematiky 
integrácie. Zistenia korešpondujú s našimi výsledkami spred desiatich rokov a tiež so zisteniami M. Kmeťa 
(2003): 

- Prevažuje nespokojnosť s materiálno – technickým zabezpečením a finančným ohodnotením. Situácia sa 
počas rokov nezlepšila, súvisí to s celkovou situáciou v školstve. 

- Učitelia očakávajú vo vysokej miere pomoc pri práci s deťmi so špeciáno-pedagogickými vzdelávacími 
potrebami. Môže to byť dôsledok ich nedostatočnej profesionálnej prípravy , tiež obraz súčasného stavu 
poradenských odborníkov - špecialistov z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky, hlavne ich personálne 
zabezpečenie. 

- Za optimálne považujú učitelia v minulosti aj súčasnosti väčšie zastúpenie odborníkov – špecialistov na 
školách, či už poradenských alebo pedagogických, ktorí by mali byť prítomní na školách počas vyučovacieho 
procesu. 

- Učitelia vnímajú proces integrácie, inklúzie v školských podmienkach za nie úplne dopracovaný, 
pretrvávajú u ich určité obavy o úspešnej realizácii. 

 

Stále teda pred nami na vysokých školách zostáva otázka riešiť koncepčne prípravu budúcich učiteľov. 
Vzniká potreba vzniku nových študijných programov, ktorá by reflektovala požiadavky školskej praxe. Je 
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potrebné zintenzívniť prípravu špeciálnych pedagógov a poradenských odborníkov, vytvárať objektívne 
podmienky pre ich uplatnenie v bežných školách. Dôležité je tiež podporovať vznik kvalitných programov 
celoživotného a kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov i odborných zamestnancov. 
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Abstrakt:  Współczesna polska szkoła coraz bardziej otwiera się na potrzeby uczniów posiadających specyficzne 
potrzeby edukacyjne. Już właściwie w każdej szkole masowej w jednej ławce obok dzieci zdrowych zasiadają ich 
niepełnosprawni koledzy. Coraz więcej jest też klas integracyjnych, w których uczy się od 3 do 5 uczniów 
niepełnosprawnych. O ile pod koniec lat 90-tych i w początkach XX w., z kształcenia integracyjnego korzystały 
przede wszystkim dzieci lekko upośledzone, a po architektonicznym dostosowaniu szkół również niepełnosprawne 
ruchowo, to aktualnie dostrzegany jest stale rosnący trend do posyłania do szkół masowych uczniów 
niedosłyszących i głuchych. Zjawisko to generuje nową potrzebę nauczania języka migowego wszystkich nauczycieli 
kształcących tę grupę uczniów oraz wspierających ich specjalistów, zwłaszcza logopedów. Niniejszy artykuł 
przedstawi aktualną sytuację dotyczącą  nauczania języka migowego nauczycieli i logopedów w Polsce. 

 

Kľúčové slová: język migowy, logopedzi, nauczyciele, szkoła, klasy integracyjne 
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Sytuacja życiowa osób głuchych we współczesnej  Polsce 

W Polsce populacja osób głuchych i niedosłyszących liczy aktualnie około 1 mln. osób. Podanie dokładnej 
liczby ludzi mających większe lub mniejsze problemy ze słuchem nie jest możliwe, gdyż danych tych nie posiada 
ani Ministerstwo Zdrowia, ani Główny Urząd Statystyczny, ani Polski Związek Głuchych. Pewne jest jednak, iż 
uszkodzony słuch w znacznej mierze utrudnia im codzienne funkcjonowanie, wpływając na wszelkie przejawy 
ich życia, tj. na sferę psychiczną, fizyczną, zawodową i społeczną. O ile jednak na skutek rozwoju techniki i 
medycyny, sytuacja osób niedosłyszących systematycznie poprawia się, to w dalszym ciągu bardzo trudne jest 
życie osób głuchych, gdyż komunikują się one za pomocą, nieznanego większej części społeczeństwa systemu, 
jakim jest język migowy, którego nośnikami informacji są gesty i ruch. Stanowi on macierzysty język około 50 
tys. głuchych od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa Polaków. Jest podstawowym lub niekiedy jedynym 
środkiem ich komunikowania się z otoczeniem, bowiem „Dla osób tych opanowanie struktur językowych 
polszczyzny oraz techniki dobrego mówienia i odczytywania mowy z ust jako wyłącznego środka 
porozumiewania się w większości przypadków okazuje się niemożliwe”1.  Z tej przyczyny głusi bywają odbierani 
przez zdrowe środowisko jako osoby znacznie niepełnosprawne lub niekiedy wręcz jako upośledzone. 
Tymczasem ich problemem jest najczęściej wyłącznie inny, niż mówiony, system komunikacji.  

Takie spostrzeganie ludzi z uszkodzeniem słuchu, negatywnie wpływa na budowany przez nich obraz 
samego siebie i powoduje, że boleśnie odczuwają oni swoją inność. W związku z tym, na poczucie 

niepełnosprawności przez niesłyszących, rzutuje nie tyle ich głuchota, co osoby słyszące, które nie znają języka 
migowego. Dzieje się tak dlatego, iż ludzie głusi, bez wsparcia zewnętrznego ze strony tłumacza języka 
migowego, skazani są na niepełnosprawność komunikacyjną, czego konsekwencją jest niemożność załatwienia 
podstawowych problemów dnia codziennego, np. wizyty u lekarza czy w urzędzie.  

Podkreślić należy również, że osoby niesłyszące, które nie posiadają innych dysfunkcji, nie chcą być 
uznawane za inwalidów, gdyż w sprzyjających warunkach, uwzględniających ich naturalne ograniczenia, mogą 
być oni aktywni zawodowo i w związku z tym samodzielni, również finansowo. Coraz częściej wysuwają też 
postulaty uznania ich za równoprawną słyszącym mniejszość narodową, podobnie, jak przedstawiciele innych 
mniejszości żyjących na terenie Polski, np. mniejszości niemieckiej czy ukraińskiej. Swoista mniejszość językowa 
jaką są głusi jest jednak nietypowa, gdyż „(…) ich możliwości rozwoju w zakresie mowy dźwiękowej są 
ograniczone, natomiast członkowie mniejszości etnicznych (…) czynią z upływem czasu postępy w 

                                                           

1 B. Szczepankowski, Język migowy jako środek komunikacji. Problemy Rehabilitacji Społecznej 
i  Zawodowej 1997, nr 2, s. 10. 
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opanowywaniu języka większości. Dla wielu niesłyszących głównym środkiem porozumiewania się z otoczeniem 
pozostaje zaś jedynie język migowy”2.  

Aby więc umożliwić pełne, godne, pozbawione dodatkowych barier życie osobom głuchym, należy 
rozpowszechnić naukę języka migowego, wśród przedstawicieli różnych zawodów, m.in. logopedów.    
 

Język migowy - podstawy prawne  

Akty prawne dotyczące używania języka migowego pojawiły się w dokumentach międzynarodowych już pod 
koniec lat 80-tych XX w. 17 czerwca 1988 r. wydana została Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 
języków migowych głuchych, w której stwierdzono m.in. że Parlament Europejski postanawia:  

· „- prosić kraje członkowskie o zniesienie wszystkich istniejących barier w stosowaniu języka migowego,   

· prosić władze telewizji w krajach członkowskich o wprowadzenie do programów informacyjnych, 
kulturalnych i politycznych tłumaczenia na język migowy lub gdyby to było niemożliwe napisów,  

· zalecić krajom członkowskim, by wszelkie rządowe informacje na tematy opieki, zdrowia itp. były 
przekazywane z zastosowaniem języka migowego, 

· zalecić krajom członkowskim popieranie programów mających na celu nauczanie języka migowego 

słyszących dzieci i dorosłych przez osoby głuche i prowadzenie odpowiednich badań w tym zakresie”3. 

Niestety wymagania te spełniły jak dotąd jedynie niektóre kraje, np. Niemcy, Finlandia, Szwecja, Słowacja 
czy Czechy, a w ich gronie zabrakło Polski. 

Pięć lat później –  20 grudnia 1993 r., Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Rezolucji nr 48/96 
pt. „Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”, w rozdziale pt. „Wstępne warunki 
równoprawnego uczestnictwa” wskazywało, że: „Państwa powinny inicjować i wspomagać kampanie 
informacyjne dotyczące osób niepełnosprawnych oraz polityki wobec niepełnosprawności. Kampanie te 
powinny nieść przesłanie, że osoby niepełnosprawne są obywatelami posiadającymi te same prawa i obowiązki 
co wszyscy inni, a zatem jak najbardziej uzasadnione są wszelkie działania likwidujące przeszkody na drodze do 
ich pełnego uczestnictwa”4. Z kolei w rozdziale „Służby wspierające”, podkreślano, iż „Państwa, w zależności od 
potrzeb osób niepełnosprawnych powinny zagwarantować im zaopatrzenie w urządzenia pomocnicze i sprzęt 
rehabilitacyjny oraz zapewnić indywidualną pomoc w postaci asystentów osobistych i tłumaczy, co stanowić 
będzie ważny czynnik wyrównywania ich szans (…) oraz wspierać opracowywanie programów nastawionych na 

świadczenie zindywidualizowanej pomocy za pośrednictwem osobistych asystentów i tłumaczy”5. W rozdziale 

„Kluczowe obszary równoprawnego uczestnictwa” wskazywano m.in. że „Państwa powinny (…) wprowadzać 
rozwiązania ułatwiające dostęp do informacji i środków komunikacji międzyludzkiej (…). Należy zwrócić 
większą uwagę na wykorzystywanie języka migowego w edukacji dzieci niesłyszących, wśród ich rodzin i 
wspólnot. Konieczne jest także przygotowywanie tłumaczy języka migowego, którzy mogliby świadczyć usługi 
ułatwiające porozumiewanie się osób niesłyszących ze słyszącymi (…).  Ze względu na szczególne potrzeby w 
zakresie porozumiewania się osób niesłyszących oraz głuchoniewidomych ich nauczanie powinno odbywać się 
raczej w specjalnych szkołach lub w wyodrębnionych klasach szkół masowych. Zwłaszcza w początkowej fazie 
należy kłaść szczególny nacisk na nauczanie ukierunkowane na kontekst kulturowy, co zaowocuje wyrobieniem 
u tych osób sprawności w porozumiewaniu się, a także zwiększeniem ich niezależności”6.  

W polskim ustawodawstwie do problemów osób głuchych odnosi się Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o 
zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, gwarantująca pokrywanie kosztów tłumacza 
języka migowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aczkolwiek 
stwierdzić należy, że mimo upływu czasu, nie jest to powszechnie obowiązującą regułą7.  

Stosowny zapis znajduje się również w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 kwietnia 1997 r., której 
art. 69 brzmi: „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w 

                                                           

2 B. Szczepankowski, Język migowy jako środek komunikacji…, s. 11. 
3 Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Problemy Rehabilitacji Społecznej i 
Zawodowej 1996, nr 1,  s. 17.  
4 http://www.opc.uj.edu.pl/poradnik/links/pdf/Standardowe_Zasady.pdf.  Data pobrania: 30.09. 2012. 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
7
 Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dz. U. 1991, Nr 

46, poz. 201. 
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zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”8, co należy interpretować 
m.in. jako zobowiązanie wobec głuchych do zapewnienia im możliwości skutecznego porozumiewania się, za 
pośrednictwem tłumacza języka migowego. 

Z problemu tej części społeczeństwa zdają sobie sprawę również politycy, stąd premier Donald Tusk, w 
swym expose z 23 listopada 2007 r. powiedział: ”Teraz  chciałbym  powiedzieć  o  solidarności,  która  jest  
szczególnie  mi  bliska,  o  solidarności z niepełnosprawnymi. (…) Chciałbym państwu powiedzieć, że tu 
zaległości są naprawdę przygnębiające. (…) Niepełnosprawnych  należy  traktować  nie  tylko  jako  ludzi z  
ograniczeniami. (…) To ludzie, którzy mimo zdrowotnych ograniczeń muszą zrozumieć, że w  
niepełnosprawnych  tkwi  wielki,  pozytywny  potencjał”9.   

Ten swoisty lobbing na rzecz osób z uszkodzonym słuchem spowodował, że Prezydent RP – Bronisław 
Komorowski podpisał w dniu 12 września 2011 r. Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania 
się, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. Ustawa ta była aktem prawnym długo oczekiwanym przez 
środowisko niesłyszących i głuchoniewidomych. Ułatwia im ona efektywne komunikowanie się a tym samym 
uczestnictwo w życiu społecznym oraz zapobiega dyskryminowaniu tej części społeczeństwa. Ustawa nie 
zamyka problemu komunikowania się osób niesłyszących, gdyż nie odnosi się ona np. do placówek edukacyjnych 
czy i kulturalnych.  Ustawa precyzuje zaś, że osoba niesłysząca w kontaktach z instytucjami ma prawo skorzystać 
z pomocy tłumacza PJM, SJM lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Skorzystanie 
z tej usługi jest bezpłatne, a koszty pokrywają instytucje, np. urzędy. Należy jednak wcześniej zgłosić chęć 
skorzystania ze świadczenia tłumacza. Ponadto jako uzupełnienie usług tłumaczy, wprowadzono instytucję osób 
przybranych, czyli osób, najczęściej bliskich, które nie są wykwalifikowanymi tłumaczami, lecz zostały wskazane 

przez samego zainteresowanego. Osoby te muszą być traktowane przez daną instytucję tak jak tłumacz.  
Ustawa określiła również katalog środków wspierających komunikowanie się, które są rozumiane jako usługi 
ułatwiające kontakt, np. maile, SMSy, dokumenty pisane, czy strony www. 

Z powyższego wynika, iż widoczny jest postęp w działaniach na rzecz osób niesłyszących a podejmowane 
działania coraz bardziej przypominają rozwiązania systemowe. W dalszym ciągu jednak głusi w Polsce musza 
pokonywać zbyt wiele, niepotrzebnych, utrudniających im życie barier. 
 

Edukacja głuchych i niedosłyszących w Polsce 

Współcześnie w Polsce dzieci oraz młodzież niedosłysząca i głucha mają możliwość wyboru dwóch dróg 
edukacji – kształcenia integracyjnego lub w ośrodkach specjalnych. Na przestrzeni ostatnich lat uwidacznia się 
jednak trend do coraz liczniejszego udziału uczniów z uszkodzonym słuchem w placówkach integracyjnych10.  

Historia kształcenia integracyjnego w Polsce nie jest długa, a za moment narodzin polskiej integracji uznaje 

się utworzenie w1988 r. w jednym z warszawskich przedszkoli grupy w której oprócz zdrowych wychowanków 
znalazły się również dzieci specjalnej troski. Maluchy przebywały ze sobą 2 lata, a gdy osiągnęły  wiek szkolny 
uznano, iż nie można ich rozdzielać oraz, że powinny dalej kontynuować wspólną naukę - tym razem w szkole. W 

ten sposób powstały w roku szkolnym 1990/91 dwie pierwsze klasy integracyjne przy Szkole Podstawowej nr 
161 w Warszawie, a idea szybko znalazła swych naśladowców w całej Polsce 11.  

Na tendencję tą wpływ miało również ratyfikowanie przez nasz kraj Konwencji Praw Dziecka, którą 20 
listopada 1989 r. przyjęło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Fakt ten miał duże znaczenie dla 
rozwoju systemu kształcenia integracyjnego, u podstaw którego leżało nowe, bardziej humanitarne spojrzenie 
na problem niepełnosprawności. W dokumencie tym znalazły się m.in. zapisy dotyczące „prawa dziecka do 
nauki”12. Stwierdzono, iż „(...) nauka dziecka będzie ukierunkowana  na: rozwijanie jak w najpełniejszym zakresie 

osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka (...), przygotowanie dziecka do 
odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie (...)”13. 

                                                           

8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483. 
9 http://www.rp.pl/artykul/71439.html Data pobrania: 30.09. 2012. 
10 Szerzej: K. Kochan, The development of integrative education and the reguirement for sing language 

instruction for future speech and psychotherapist. Journal Speech and Lamguage Pathology 2012,  Volumne 2, p. 

30-42. 
11 J. Bogucka, A. Brzozowska, Dwie  klasy integracyjne w Warszawie. W: Wychowanie i nauczanie integracyjne. 

Red. J. Bogucka, M. Kościelska, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1994, s. 13. 
12 Konwencja o prawach dziecka. Dziennik Ustaw, 1991, Nr 120 pozycja 526,art.. 28. 
13 Tamże, art. 29, pkt. 1a,d. 
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Ratyfikowanie przez Polskę Konwencji  Praw Dziecka dało podwaliny m.in. do tworzenia systemu prawnego 

umożliwiającego pełny rozwój dzieci niepełnosprawnych. W dniu 7 września 1991 r. została ogłoszona Ustawa o 
systemie oświaty, zapewniająca „możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, przez dzieci i 
młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami”14.  

Kolejny akt legislacyjny dotyczący kształcenia dzieci niepełnosprawnych ukazał się w naszym kraju - 4 

października 1993 r. Było to Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizowania opieki 

nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego. Dało ono podstawę prawną do 
tworzenia klas integracyjnych15. Aby zapewnić uczniom uczęszczającym do klas integracyjnych optymalne 
warunki do rozwoju ustalono, że liczba uczniów może wahać się w granicach 15-20 osób, w tym od 3 do 5 
uczniów niepełnosprawnych16. Dzieciom posiadającym specjalne potrzeby edukacyjne  postanowiono pomóc 
także poprzez zatrudnienie dodatkowo pedagogów specjalnych, którzy mieli pomóc nauczycielom - 

przedmiotowcom w doborze treści programowych i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi17. 

Problemowi kształcenia osób niepełnosprawnych poświęcona była również Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 1.08.1997 r. nosząca  nazwę Karty Praw Osób Niepełnosprawnych.  Dokument  ten potwierdzał  
prawo  dzieci  z deficytami rozwojowymi  do  „nauki  w  szkołach  wspólnie  ze swymi  pełnosprawnymi  
rówieśnikami (...)”18.  Konsekwencją tego był fakt, że pierwsza połowa lat 90-tych XX w. stanowiła w Polsce czas 
niezmiernie intensywnego rozwoju nauczania integracyjnego. 

 

 
Wykres 1. Liczba szkół z klasami integracyjnymi. Źródło: J. Bogucka, Nauczanie integracyjne w Polsce. W: 
Wychowanie i nauczanie Integracyjne. Nowe doświadczenia. Red. J. Bogucka, M. Kościelska, Centrum 

Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1996, s. 54. 

 

Zdaniem J. Kruk-Lasockiej oraz B. Bartosik „Nie ma odwrotu od edukacji inkluzyjnej i idei samostanowienia 
także wśród osób niesłyszącyh. Teoretycznie więc, nie ma dwóch światów”19. Praktycznie zaś świat słyszących 
jest obcy i nieprzyjazny dla osób głuchych i odwrotnie – świat niesłyszących jest zamknięty dla ludzi mających 
zdrowy słuch. Zetknięcie tych dwóch światów bardzo widoczne jest w placówkach oświatowych, nawet 

                                                           

14 Ustawa o systemie oświaty. Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 95, 1991, poz. 425, art. 1, pkt. 5. 
15 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, 

ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  oraz 
organizacji kształcenia specjalnego. Dziennik Urzędowy MEN Nr 9, 1993, poz. 36, § 9.1. 

16 Tamże, § 9.2.  
17 Tamże, § 9.4. 
18 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1.08.1997. Monitor Polski nr 50, 1997, poz. 475, § 1 pkt. 4. 
19 J. Kruk-Lasocka, B. Bartosik, Są dwa światy i jedno słońce – osoby głuche są wśród nas? W:. Tradycje, 
osiągnięcia, perspektywy pedagogiki specjalnej w kontekście zmian edukacyjnych. Red. G. Gunia, K. Plutecka, J. 

Wyczesany. Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s.  83. 
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integracyjnych, w których uczy się jednakże proporcjonalnie niewiele dzieci i młodzieży z uszkodzonym 

słuchem. Podstawowymi problemami jakie napotyka w szkole osoba głucha są trudności komunikacyjne, 
problemy z realizacją programu nauczania oraz skomplikowane relacje rówieśnicze. Wszystko to skutkuje często 
u uczniów z uszkodzonym słuchem poczuciem osamotnienia, izolacji społecznej, a nawet do zaburzeń 
nerwicowych czy stanów depresyjnych. Podjęcie decyzji o włączeniu dziecka głuchego do systemu oświaty 
masowej wymaga więc ogromnego wysiłku od wszystkich – od samego ucznia poczynając, przez jego rodziców, 
jak i nauczycieli.  

Dane statystyczne dotyczące kształcenia osób głuchych i niedosłyszących mimo wszystko jednoznacznie 
wskazują, że występuje tendencja do posyłania dzieci i młodzieży z wadami słuchu do szkół masowych, nie tylko 
integracyjnych i rezygnacji z edukacji w ośrodkach specjalnych.  

 

 
Wykres 2. Uczniowie głusi i niedosłyszący w szkołach ogólnodostępnych wszystkich szczebli. Źródło: 

Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm?action=show_archive. 

Pobrano: 20.04.2012 r. 

 

Trend ten winien więc w najbliższym czasie skutkować zmianami w programach nauczania przyszłych 
nauczycieli oraz wspierających ich pedagogów, psychologów i logopedów, polegającymi na wprowadzeniu do 
siatki przedmiotów języka migowego. Należałoby także podjąć działania mające na celu doskonalenie zawodowe 

osób już czynnych zawodowo, aby podołały nowym wyzwaniom. 
 

Język migowy a kształcenie logopedów 

Zwiększająca się liczba dzieci głuchych w szkołach masowych oraz integracyjnych powoduje, że coraz 
większym problem jest brak przygotowania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, w tym logopedów do 
pracy z tymi uczniami. Braki te dotyczą przede wszystkim nieznajomości języka migowego. 

ile przedmiot ten jest wykładany na surdopedagogice, to nie jest uwzględniany w programach studiów 
podyplomowych kształcących logopedów czy terapeutów zajęciowych, bo to właśnie dzięki tej formie 
kształcenia zdobywa kwalifikacje zawodowe większość logopedów oraz terapeutów zajęciowych. Analiza 
siedmiu losowo wybranych programów nauczania z różnych uczelni w Polsce, wykazała, że w żadnej z nich 
studenci nie uczą się języka migowego, mimo iż w założeniu mają pracować również z dziećmi niedosłyszącymi i 
głuchymi. Studenci studiów podyplomowych logopedii z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi uczą 
się jedynie surdopedagogiki i niewerbalnych form komunikacji20,  w Studium Doskonalenia Menedżerów 
Oświaty w Kaliszu – komunikacji alternatywnej i wspomagającej21, w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej 

                                                           
20

 http://www.studiapodyplomowe.info/serwis.php?s=1459&pok=35341&id=16957. Pobrano: 28.06.2012 r. 
21 http://www.sdmo.edu.pl/Article_238_Kalisz.html. Pobrano: 28.06.2012 r. 
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w Tarnowie – również komunikacji alternatywnej i wspomagającej22, na Uniwersytecie Warszawskim – 

surdopedagogiki i niewerbalnych form komunikacji23, a na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
tylko surdopedagogiki24. Z kolei na studiach podyplomowych terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Śląskim w 
Katowicach w programie studiów znajduje się przedmiot wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z różnymi 
typami niepełnosprawności25, zaś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – terapia indywidualna uczniów z 
wadami wzroku i słuchu w szkole ogólnodostępnej26. Kończąc studia podyplomowe przyszły logopeda i 
terapeuta zajęciowy w rzeczywistości nie jest przygotowany do pracy z uczniami głuchymi, gdyż nie potrafi się z 
nimi komunikować. 

Nie lepiej przedstawia się sytuacja na studiach licencjackich i magisterskich, np. na studiach II stopnia 

Organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, studenci 
realizują jedynie przedmiot „Metody pracy logopedycznej z dzieckiem niesłyszącym”. Na studiach I stopnia nie 
ma natomiast żadnego przedmiotu przygotowującego  studentów do prowadzenia terapii mowy uczniów z 
zaburzeniami słuchu. Podczas łącznie 5 lat nauki studenci ci nie uczą się komunikowania z dziećmi 
niesłyszącymi, co wydaje się być poważnym zaniechaniem. Być może wynika to z faktu, iż na Uniwersytecie 

Gdańskim „Studia na kierunku logopedia mieszczą się w pojęciu studiów nauczycielskich, obejmujących obok 
specjalności podstawowej (logopedycznej) druga specjalność (filologia polska), która uprawnia absolwenta do 
pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej”27. Z tej koncepcji domniemywać 
można, iż w założeniu absolwent uczelni w życiu zawodowym ma występować w podwójnej roli: nauczyciela-

logopedy bądź odwrotnie, w zależności od potrzeb konkretnej szkoły. Na poziomie studiów licencjackich oraz 
magisterskich kierunek logopedia funkcjonuje również na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Studenci 
uczący się tam mogą wybierać pomiędzy dwoma specjalnościami: logopedią ogólną i medyczną. Na żadnej z 
powyższych  specjalności studenci w toku nauki nie poznają języka migowego28.  

Problemu nieznajomości języka migowego nie rozwiązuje też ewentualna możliwość skorzystania ze 
sporadycznie oferowanych przez różne podmioty, ogólnodostępnych kursów języka migowego. Ich program nie 
jest bowiem dostosowany do praktycznych potrzeb nauczycieli, logopedów i terapeutów. Na kursach tych  
można nabyć co prawda umiejętność podstawowej komunikacji, lecz nie ma tam słownictwa związanego z 
nauczaniem czy terapią. Taki zakres programu nauczania zapewniają wyłącznie kursy adresowane do 
konkretnej grupy odbiorów, w tym wypadku logopedów i terapeutów. Jeżeli chcemy więc zapewnić uczniom 
głuchym miejsce w szkołach masowych, należy czym prędzej dokonać wersyfikacji programów nauczania 
przyszłych nauczycieli, logopedów i terapeutów.  

Zagadnienie to jest obecnie aktualne również ze względu na fakt działań, jakie podjęło w ostatnim czasie 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych29. Na jego 

mocy placówki oświatowe są zobowiązane m.in. do tworzenia zespołów składających się z dyrektora, 
nauczycieli, pedagoga oraz specjalistów zatrudnionych w szkole, którzy odpowiadać będą za jakość pomocy 
udzielanej uczniom. Aby więc w rzeczywistości móc zapewnić dzieciom głuchym właściwe warunki do 
zdobywania wiedzy, niezbędnym minimum jest opanowanie języka migowego przez osoby mające kontakt z tym 
uczniem.  

 

 

                                                           

22http://www.mwse.edu.pl/index.php/pol/uczelnia/centrum_edukacji_menedzerskiej_mwse/studia_podyplom

owe_komercyjne/logopedia. Pobrano: 28.06.2012 r. 
23

http://www.ips.polon.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=97&Itemid=270. 

Pobrano: 28.06.2012 r. 
24 http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=94. Pobrano: 28.06.2012 r. 
25http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-kwalifikacyjne-terapia-pedagogiczna-i-rewalidacja-dziecka-

ze-specjalnymi-potrzeba. Pobrano: 28.06.2012 r. 
26http://www.kul.pl/studia-podyplomowe-w-zakresie-terapii-pedagogicznej,art_23689.html.Pobrano: 

28.06.2012 r. 
27 http://www.logopedia.ug.edu.pl/pl/logopedia_-_studia_stacjonarne_-_i_stopien. Data pobrania: 30.09.2012r. 
28 http://www.wum.edu.pl/uczelnia/ksztalcenie Data pobrania: 30.09.2012 r. 
29 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 

2010, Nr 228, poz. 1487. 
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Abstrakt:  Tranzitný servis je koordinovaný súbor aktivít určený študentovi s postihnutím, na výsledok 
orientovaný proces, zameraný na zvýšenie akademického a funkčného výkonu žiaka, ktorý pomáha prechodu zo 
školy na aktivity po ukončení školy (vzdelávanie, zamestnanie sa, nezávislý život a participácia na 
spoločenskom/komunitnom živote). Cieľom príspevku je poskytnúť analýzu súčasnej odporúčanej praxe v 

poskytovaní tranzitného servisu študentom s postihnutím. 
 

Kľúčové slová: tranzitný servis, ľudia s postihnutím, postihnutie 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prechod a prechodové obdobia ako predmet záujmu 

Obdobie prechodu zo školy do zamestnania nie je iba jednoduchý bod v živote človeka, ale súčasť 
celoživotného dlhodobého procesu - individuálneho vývinu. Prechod zo školy do sveta dospelých  je úsekom v 
živote človeka, 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. Obdobie prechodu 
zo školy do zamestnania nie je jediným prechodovým (tranzitným)  obdobím v živote človeka. Do prechodových 
období tak patrí i prechod z primárneho do vyššieho vzdelávania, zo všeobecného do odborného, prechody v 
rámci pracovnej kariéry, prechod z ekonomickej aktivity do neaktivity / dôchodku a i.   

Väčšia zraniteľnosť, nižšie dosiahnuté vzdelanie, častejšia nezamestnanosť mladých ľudí s postihnutím 
zdôvodňujú, prečo je prechodovým obdobiam u ľudí s postihnutím dnes venovaná mimoriadna pozornosť. 
Trazitný servis, podľa definície IDEA (The Individuals with Disabilities Education Act) predstavuje  

koordinovaný súbor aktivít určený študentovi s postihnutím, na výsledok orientovaný proces, zameraný na 
zvýšenie akademického a funkčného výkonu žiaka, ktorý pomáha prechodu zo školy na aktivity po ukončení 
školy (vzdelávanie, zamestnanie sa,  nezávislý život a participácia na sociálnom/komunitnom živote). IDEA (The 
Individuals with Disabilities Education Act) poníma tranzitný program  ako súčasť individuálneho vzdelávacieho 
plánu žiaka so špeciálnymi potrebami. V praxi sa tranzitný servis realizuje spravidla na základe vypracovaného 
tranzitného programu a protokolu. Protokol tranzitného plánovania načrtáva tranzitný proces, jeho jednotlivé 
kroky a oblasti: služby,vzdelávanie, programy zamestnanosti a príležitosti zamestnania sa, usporiadanie života, 
komunitný život, finančná nezávislosť, vzťahy, oddych, rekreácia, spoločenský život a management zdravia 
a starostlivosť o zdravie (pozri napr. ACYI Transition Planning Protocol for Youth with Disabilities, 2007).  

 

Koncept prechodu (transition) a prístupy k prechodu 

Ako uvádza M. Whetstone a P. Browning (2002) koncept prechodu (transition) prešiel za posledných 40 
rokov výraznými zmenami. V histórii tohto konceptu možno rozpoznať viacero rôznych prechodových 
(tranzitných)  modelov.  Každý z týchto modelov predstavoval odlišný operačný rámec  pre poskytovanie služieb, 
rôzne modely prechodových programov sa líšili i vo vymedzení výstupov (čo má byť dosiahnuté). Jedna z prvých 
definícií prechodu je definícia M. Hill (in  Whetstone a Browning , 2002).  Prechod (transition) definovala ako “na 
výsledky orientovaný proces zahrňujúci široké spektrum servisu a získavania skúseností, ktoré vedú 
k zamestnaniu sa“. Tranzitné obdobie, podľa autorky, zahrňuje  strednú školu, dosiahnutie vzdelania, ďalšie 
vzdelávanie, servis dospelým a počiatočné roky v zamestnaní. „Tranzitný  proces je most medzi bezpečným 
prostredím školy a nástrahami a úskaliami života“ (M. Hill, in  Whetstone a Browning , 2002). Pokiaľ staršie 
modely zahrňovali ako výstup tranzitných služieb iba zamestnanie sa, neskoršie modely rozšírili výstupy na 
širšie sociálne prostredie (prispôsobenie sa životu v komunite) a na kvalitu sociálnych a interpersonálnych 
vzťahov človeka s postihnutím s okolím po vstupe do života dospelých. Zahrnutie tranzitných programov 
a tranzitného plánovania do legislatívy (90. roky 20. storočia v USA) viedlo k prepájaniu tranzitných programov 
so stredoškolským vzdelávaním,  s prípravou na povolanie, podporovaným (integrovaným) zamestnávaním, 
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kontinuitným vzdelávaním,  vzdelávaním  dospelých, službami pre dospelých, nezávislým životom, participáciou 
na živote spoločnosti (komunity).  Dnes je prechod (transition) konceptualizovaný predovšetkým ako zmena 
v rolách, čo znamená, že jedinec v prechodovom období mení rolu, včítane zmeny identity, vzťahov, 
každodenných činností, vo vzťahu v očakávaniam okolia (pozri bližšie King a kol., 2005).  

Na prechod k dospelosti je dnes nazerané ako na komplexný fenomén. To vedie výskumníkov k štúdiu 
interakcie človeka a prostredia ako dynamického procesu plného príležitostí a zložitostí  (Stewart a kol., 2009). 

Vývin konceptu prechodu cez prizmu literatúry mapoval  D. Stewart a kol. (2010).  Uvádza, že literatúra 
zaoberajúca sa prechodovými obdobiami zaznamenáva za posledné obdobie výrazné zmeny.  Prvotný záujem 
predstavovali bariéry, ktoré stáli v ceste mladým ľuďom s postihnutím  pri prechode do dospelosti. Mnoho 
autorov opisuje tranzitné služby ako proces, v ktorom  sa majú vzájomne  skĺbiť potreby  mladých ľudí  s ich 
špeciálnymi požiadavkami (potrebami) a servisom poskytovaným od  detstva až po servis poskytovaný v 
dospelosti.  Podľa D. Stewart a kol. (2010) súčasná literatúra už pripúšťa, že prechod do dospelosti je viac než len 
poskytovanie prístupu k  službám, pretože sa jedná o proces prijímania nových rolí a prispôsobenie alebo zmeny 
v existujúcich rolách mladých ľudí a ich rodín. Holistický, celoživotný pohľad na prechod je dnes dôležitým 
princípom akéhokoľvek servisu alebo podpory pre mladých ľudí s postihnutím, a tiež korešponduje s pohľadmi  
orientovanými na rodinu, dieťa, klienta a zdravie (tamtiež).   

Analýzy poskytovaných tranzitných služieb, programov, poskytovaného tranzitného vzdelávania poukazujú 
nielen na rozmanitosť cieľov, ale aj na rozmanitosť prístupov uplatnených v tranzitných programoch, tranzitných 
službách.  A. G.  King a kol. (2005) uvádzajú uplatňovanie štyroch rôznych tranzitných prístupov:  

1. Prístup založený na rozvoji schopností (The Skills Training Approach) 

2. Prístup založený na pre/profesionálnom poradenstve (The Prevocational/Vocational Guidance Approach) 

3. Na klienta orientovaný prístup  (The Client-Centered Approach) 

4. Ekologicko-skúsenostný prístup (The Ecological/Experiental Approach) 

Prvý prístup je založený na rozvoji schopností, ktoré vedú k nezávislosti, na učení, ako sa stať úspešným 
v rôznych rolách dospelého človeka. Využíva hranie rolí, skupinové, individuálne aktivity. Prístup založený na 
pre/profesionálnom poradenstve sa viac zameriava na budúci pracovný úspech a rozvíja schopnosti potrebné 
pre svet práce. Zahŕňa rozvoj kariérového povedomia, stanovenie cieľov. Na klienta orientovaný prístup je 
zameraný na jedinca, resp. rodinu, prechod vníma viac ako proces, nie iba ako súbor jednotlivých udalostí 
v živote človeka. Je to holistický prístup zameraný na silné stránky človeka a jeho posilnenie. Jedinec a rodina sú 
posilňovaní v získavaní informácií, v emocionálnom spracovaní prechodu, za súčasnej podpory okolia 
(komunity). Realizované aktivity facilitujú vyjadrovanie potrieb a túžob jedinca tak, aby sa tieto zahrnuli do 
životných volieb a rozhodnutí.  Posledný, ekologicko-skúsenostný prístup zdôrazňuje význam podpory mladých 
ľudí v získavaní skúseností v každodenných reálnych aktivitách, keď treba, tak aj s podporou okolia.  Zástancovia 
tohto prístupu sa opierajú o teórie sociálneho učenia  A. Banduru, sebadeterminačnej tórie R. M. Ryana a E. L. 

Deciho a ekologickej teórie  U. Bronfenbrennera.  
Okrem otázky, čo má byť cieľom tranzitných služieb, tranzitného plánovania a otázky uplatnenia prístupov 

je, najmä v našich domácich podmienkach, potrebné tiež odpovedať aj na otázku, do akej (poradenskej, 
vzdelávacej)  štruktúry možno zaradiť poskytovanie tranzitných služieb a realizovanie tranzitných programov. 
Možnosť zaradiť tieto aktivity pod kariérové poradenstvo je lákavá. Kariérové poradenstvo už nie je orientované 
iba na nájdenie vhodnej profesie pre klienta, v jeho zábere už explicitne figuruje aj téma vyrovnávania sa 
s mnohými prechodmi počas života, ako to uvádza J. Guichard (2005). Taktiež OCED (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) v široko prijímanej definícii kariérového poradenstva zahrňuje do kariérového 
poradenstva aj služby pre tranzitné obdobia. Tie predstavujú jedny z množstva rozmanitých služieb kariérového 
poradenstva, popri programoch kariérového vzdelávania, poradenských rozhovorov, poskytovaní kariérových 
informácií a pod. (Kariérové poradenstvo. Príručka tvorcov koncepcií, 2005). Podľa tvorcov tejto príručky je 
potrebné zaistiť už hladký priebeh prechodu mladých ľudí zo základnej školy do prvých ročníkov stredných škôl, 
pretože rozhodnutie, ktoré v tejto fáze urobia, bude mať zásadný vplyv na ich neskoršie vzdelávanie a možnosti 
pracovného uplatnenia. Koncepčné riešenie tiež vyžaduje, aby programy vzdelávania a odbornej prípravy určené 
ohrozeným skupinám (aj ľuďom s postihnutím) zahrňovali prvky kariérového poradenstva, ktoré propagujú 
opätovné zapojenie do pracovného procesu, dokončenie odbornej prípravy a zabezpečia úspešný prechod 
k stálemu zamestnaniu (tamtiež). Včlenenie konceptu prechodu do kariérového poradenstva však môže so sebou 
niesť aj riziká. Azda najvážnejšie predstavuje to, či kariérové poradenstvo dokáže včleniť do svojho záujmu 
nielen svet práce, ale život človeka ako taký (sociálne vzťahy, iné ako pracovné roly a pod., ktoré súvisia 
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s rôznymi prechodovými obdobiami). Možno tiež predpokladať, že koncept prechodu by mal byť osvojený širším 
prostredím, v ktorom sa mladý človek s postihnutím nachádza (školy, ďalšie vzdelávacie inštitúcie, poradenské 
inštitúcie, komunity, služby). V rozmanitých prostrediach by sa mohla  problematika prechodu stať explicitne 
vyjadrenou témou, s uplatnením známych foriem tranzitného vzdelávania, plánovania a poskytovania 

traznitných služieb.  
 

Najlepšia prax v tranzitnom vzdelávaní a tranzitnom plánovaní  
V súčasnej literatúre sa možno stretnúť s analýzami poskytovania tranzitných služieb mladým ľuďom 

s postihnutím a ich okoliu, a tiež s analýzami efektívnosti rôznych stratégií uplatňovaných v tranzitnom 

plánovaní. Niektoré príspevky formulujú aj odporúčania pre tranzitné plánovanie a opis dobrej praxe (napr. King 

a kol., 2005, alebo Stewart a kol., 2009). 

Podľa autorov G. A. King a kol. (2005) vychádzajú odporúčania najlepšej praxe v tranzitnom vzdelávaní a 
tranzitnom plánovaní najmä z humanistickej perspektívy. Poskytovanie služieb podporuje rozhodovanie jedinca, 
ktorý má kapacity na rozhodovanie, je zodpovedný za svoje rozhodnutia, vie sa sebausmerňovať. Takýto prístup 
zahrňuje sebadetermináciu jedinca, posilňovanie (empowerment),  interakciu jedinca a prostredia a celoživotný 
sebarozvoj.  Rešpektujúc tieto východiská, autori formulujú odporúčania pre  tranzitné plánovanie a tranzitné 
vzdelávanie: 

Rovina filozofie prístupu 

a) Poskytovať príležitosti rozvíjať schopnosti v reálnych životných situáciách, 

b) Povzbudzovať  zapájanie mladých do sociálnych, pracovných, voľnočasových rolí tak, aby pracovná rola 
nebola od týchto izolovaná, 

c) Rozvíjať roly vo vzťahu k potrebám jedinca, 

d) Vziať do úvahy celoživotný prístup, 

e) Začať včas a zahrnúť rodinu, mladých a ďalších z okolitého prostredia, 

f) Prispôsobiť sa cieľom, hodnotám, záujmom, schopnostiam a vedieť odpovedať na zmeny, nové situácie. 
 

Rovina klienta 

a) Individualizovať hodnotenie jedinca tak, aby mladý človek dokázal poznať a vyjadriť  svoje záujmy, hodnoty 
a silné stránky, 

b) Viesť klienta k schopnosti formulovať svoje dlhodobé ciele (víziu vlastnej budúcnosti), 

c) Poskytnúť poradenstvo a skúsenosť, ktorá korešponduje so skutočnými cieľmi, hodnotami, potrebami, 
schopnosťami, s emocionálnou a inštrumentálnou podporou (koučovanie, praktická pomoc) a poskytnúť 
dostatok informácií o službách, príležitostiach a charakteristikách širšieho prostredia, podporovať 
samostatné získavanie informácií. 

 

Ekologická rovina (rovina poskytovania služieb) 

a) Poskytnúť služby v reálnych životných podmienkach, rozvíjať schopnosti  a transferabilitu rozvíjaných 
schopností 

b) Poskytnúť širokú škálu príležitostí s rôznymi úrovňami  dostupnosti 
c) Identifikovať a podporovať prepojenie medzi komunitnými organizáciami zabezpečujúcimi služby alebo 

zohrávajucimi úlohu v prechodovom období mladých tak, že rodičia a mladí ľudia poskytnú významné 
informácie potrebné pre plánovanie prechodu 

d) Posilňovať schopnosť komunity podporovať a pobádať k účasti mladých, vytvárať spolupracujúce 
partnerstvá 

e) Obhajovať záujmy členov a záujmy komunity, odstraňovať mýty, zvyšovať povedomie, podporovať 
príležitosti. 

   Spracované podľa G. A. King a kol. (2005) 

 

Základné princípy poradenstva  v tranzitnom období pre ľudí s postihnutím formulovali aj M. Wehmayer 

a K. Webb (2011). Medzi ne zaraďujú:  

· Skoré započatie poskytovania poradenstva 

· Ucelenosť (komplexnosť) plánovania 

· Proces plánovania musí zohľadňovať preferencie študenta, jeho záujmy 
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· Proces plánovania musí zahrňovať aktivity na rozvoj kapacity mladých ľudí (napr. silných stránok) 

· Participácia zúčastnených počas celého poradenstva musí byť základná 

· Vyžaduje sa participácia rodiny, je potrebná a dôležitá. 

· Tranzitné plánovanie musí byť citlivé k diverzite 

· Služby a podpora sú dôležité 

· Aktivity vychádzajúce z komunitného prostredia (Community-based  activities) poskytujú v tranzitnom 
období značný benefit 

· Vzájomná spolupráca zúčastnených a dohody sú žiadúce 

· Správne načasovanie aktivít je rozhodujúce  

· Vytváranie poradia potrieb študenta je dôležité pri veľkom počte očakávaných zmien.  
 

Aj nedávno realizovaná  kvalitatívna štúdia výskumného tímu (Stewart  a kol., 2009) o osvedčených 
postupoch pri prechode do dospelosti pre mládež so zdravotným postihnutím (s použitím metód ako sú fócusové 
skupiny, individuálne rozhovory a stretnutia odborníkov,  panely s ľuďmi v jednej kanadskej provincii, vrátane 
mládeže s rôznym zdravotným postihnutím, rodičov, členov spoločenstva, pedagógov, poskytovateľov  služieb a 
výskumných pracovníkov) identifikovala prvky najlepšej praxe v tranzitných službách a tranzitnej podpory. 

Tieto sú: 
 

 1.  spolupráca medzi všetkými zúčastnenými stranami,  s mládežou v centre záujmu; 
 2.  budovanie kapacít všetkých osôb zapojených do procesu prechodu, tiež v rámci 
      prostredí komunít a spoločnosti ako celku; 
 3.  navigácia v podpore mládeže a rodín počas prechodu; 
 4.  informácie, ktoré sú prístupné a užitočné všetkým zúčastneným; 
 5.  vzdelávanie na všetkých úrovniach, zahrňujúce mládež, rodiny, členov komunity, 
      poskytovateľov služieb a spoločnosť; 
 6.  trvalo prebiehajúci výskum, ktorý poskytne dôkazy potrebné k pokroku.  

 

Odporúčania autorov vedúce k efektívnemu poskytovaniu tranzitného plánovania a tranzitných služieb sa 
môžu zdať príliš všeobecné,  sú  však formulované ako princípy, ktoré by sa mali v efektívnom tranzitom 
plánovaní uplatňovať. Bude potrebné nájsť aj konkrétne príklady dobrej praxe v poskytovaní tranzitných 
služieb, tranzitného plánovania, a na týchto príkladoch  ilustrovať, ako môžu byť tranzitné programy realizované 
v praxi.  

 Nakoniec, pre úspešný rozvoj tranzitného plánovania, poskytovanie tranzitných služieb a tranzitného 
vzdelávania v našich domácich podmienkach považujeme za nevyhnutné: 

 

1. Zmapovať poskytovanie tranzitných služieb, tranzitnej prípravy, tranzitné plánovanie v rôznych 
prostrediach (základné školy, stredné školy, vysoké školy, poradenské zariadenia, občianske združenia, 
neziskové organizácie, napr. agentúry podporovaného zamestnávania, zamestnávatelia a pod.).  

2. Určiť filozofiu prístupu, v ktorej sa tranzitné služby poskytujú (ak sa skutočne poskytujú), a vymedziť 
inklináciu k niektorému teoretickému modelu a konceptu prechodu (napr. ku špeciálnopedagogickému 
modelu, modelu kariérového vzdelávania a pod.).  

3. Vymedziť filozofiu tranzitného plánovania a poskytovania tranzitných služieb pre mladých ľudí 
s postihnutím.  

4.  Nájsť možnosti prepojenia konceptu prechodu so zaužívanou praxou vzdelávania, poskytovaním služieb 
ľuďom s postihnutím, kariérovým poradenstvom (odpovedať na otázku, či možno tranzitné plánovanie, 
tranzitné služby inkorporovať do existujúcich programov, inštitúcií, do rozvíjajúcich sa služieb, napr. služieb 
kariérového poradenstva).  

5. Adaptovať jestvujúce nástroje, cesty, metódy tranzitného plánovania, osvojovať si repertoár tranzitných 
služieb. 

6. Dosiahnuť požadované kompetencie v poskytovaní trazitných služieb. 
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Úspech v živote človeka s postihnutím je podmienený mnohými vonkajšími a vnútornými faktormi 
(možnosti, príležitosti, podmienky okolia, postihnutie, osobnosť). Tranzitné  služby, tranzitné vzdelávanie môžu 
byť jedným z významných faktorov, ktoré facilitijú rozvoj mladého človeka s postihnutím, ponúkajú možnosť 
kompetentnejšie sa vyrovnávať s úskaliami prechodu zo školy do života a zvýšiť tak šance dosahovať úspech 
nielen v práci ale i širšom sociálnom prostredí v kritickom období prechodu do dospelosti. 
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Problematika detí a mládeže so sluchovým postihnutím vo 
výskumných aktivitách VÚDPaP 

Katarína Zborteková 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava; katarina.zbortekova(at)vudpap.sk  

Abstrakt:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vo svojej 48 ročnej histórii sa svojim 
výskumným zameraním významne podieľal  na rozvoji poznania v oblasti patopsychológie. Teóriu i prax 

obohatili  predovšetkým výskumy  detí so zdravotným znevýhodnením, najmä deti so zmyslovým a mentálnym 
postihnutím,  a tiež  základný výskum porúch  symbolických funkcií  dnes označovaných ako vývinové poruchy 
učenia.  Takmer nepretržite v priebehu celej existencie ústavu je rozpracovávaná problematika sluchového 
postihnutia. Príspevok pojednáva o významných výskumných  zisteniach v oblasti psychodiagnostiky, ranej 

starostlivosti a poradenstva, v oblasti  rozvoja komunikačných kompetencií, výchovy a vzdelávania  a inklúzie 
detí a dospievajúcich s poruchou sluchu. 

Kľúčové slová: sluchové postihnutie, výskumné aktivity 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Začiatky skúmania problematiky nepočujúcich sa datujú do 7O-tych rokov minulého storočia a spájajú sa 
s menami M. Zvalovej, A. Antušekovej a Ľ Hritza.  Hlavným odborným zameraním výskumu  sa stali otázky 
mentálneho a rečového vývinu nepočujúcich detí. V danom období  boli k dispozícii iba skromné výsledky 
domácich štúdií, čerpalo sa predovšetkým zo sovietskych  prameňov. Ďalšou nevýhodou bola  absencia  
vhodných  diagnostických nástrojov. Za významný počin možno považovať experimentálne odskúšanie  
amerického neverbálneho inteligenčného testu Leiter International Performance Scale (LIPS) skonštruovaného 
na diagnostiku intelektu nepočujúcich vo veku od 2-18 rokov . Jednalo sa o revidovanú verziu z roku 1948. 

Na niektorých našich pracoviskách  sa používa doposiaľ. M. Zvalová (1969, 1986) túto metódu  preložila 
a vypracovala normy pre populáciu našich detí vo veku od 4-9 rokov. Zistila, že nepočujúce deti  v dôsledku 

svojho postihnutia zaostávajú v mentálnom vývine za počujúcimi  rovesníkmi, čo sa najvýraznejšie prejavilo v 
rozpätí medzi 4.-5. a 7.- 9. rokom. Vyšetrenie intelektového potenciálu bolo v tom čase dôležité z diferenciačného 
hľadiska, pre správne zaradenie dieťaťa do  systému vzdelávania a pre zabezpečenie primeranej starostlivosti. 
Zvalová (1986) v tejto súvislosti upozornila na pomerne veľkú  -17%  skupinu nepočujúcich detí, ktoré svojim 
výkonom spadali do oblasti subnormy - tzv. hraničného pásma. Tieto deti mali aj v škole pre sluchovo 

postihnutých so zúženým rozsahom učiva ťažkosti s osvojovaním si základného trívia a v priebehu školskej 
dochádzky sa ich výkonový hendikep naďalej prehlboval. Navrhovala preto, aby im bola poskytovaná špeciálna 
starostlivosť  s vyučovacím programom, ktorý umožní individuálny prístup. Žiaľ aj dnes nemôžu byť takéto deti 
vedené ako žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. M. Zvalová sa aj v ďalšom období venovala 
diferenciálnej psychodiagnostike  detí s poruchami sluchu a reči.  

A. Antušeková sa zaoberala problematikou rozvíjania reči nepočujúcich a nedoslýchavých detí v ranom 

a predškolskom období. Experimentálne overovala úspešnosť viacerých foriem logopedickej starostlivosti. 
Poznatky svojho niekoľkoročného bádania  zhrnula v rozvíjajúcom programe pre deti raného a predškolského 
veku s poruchou sluchu (Antušeková, Matuška, 1992). Analýzou jazykovej, rečovej, komunikačnej a vedomostnej 

úrovne žiakov s cieľom zefektívniť výuku žiakov so sluchovým postihnutím sa dlhodobo zaoberal z pohľadu 
špeciálnej  pedagogiky Ľ. Hritz. Svoju pozornosť sústredil na kognitívny vývin nepočujúcich – kde poukázal na 
oneskorenú diferenciáciu poznávacích procesov nepočujúcich detí mladšieho školského veku (Hritz, 1976, 

Uherík, 1990). Doplnil experimentálne normy v LIPS pre vek 10-18 rokov (Hritz 1973). Spolu s K. Blahovou 

mapoval  aktívnu slovnú zásobu nepočujúcich  žiakov (Hritz, Blahová 1983), venoval sa aj rozvoju gramatickej 
stavby reči (Hritz, 2000). Hľadal aj  možnosti nápravy  narušenej komunikácie či porúch čítania  sluchovo 
postihnutých detí a dospievajúcich (podľa Nováková, 1994).  

V 80-tych rokoch v kontexte skúmania symbolických funkcií a vývinových porúch učenia sa L. Košč (1983) 
a K. Zborteková (1983) zamerali na sledovanie vývinu matematických schopností  u nepočujúcich detí. 
Potvrdil sa špecifický priebeh rozvoja matematických spôsobilostí  a abstraktného uvažovania detí s ťažkou 
poruchou sluchu, ktorý  vo viacerých prejavoch imponoval ako porucha. Vyznačoval sa  najmä  nedostatočným 
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pochopením matematických vzťahov a princípov, izolovanosťou jednotlivých poznatkov, zámenou 
matematických symbolov a operácií, vysokou mierou neistoty a rigidity, čo zodpovedalo symptomatológii 
dyskalkúlie. Zborteková (1983) vypracovala a overovala  stimulačno-korektívny tréning na podporu rozvoja 
matematických schopností. Tento zároveň spĺňal aj diferenciálno- diagnostickú úlohu  na rozlíšenie 
nedostatočne rozvinutých matematických spôsobilostí od vývinovej poruchy –dyskalkúlie, vzhľadom nato, že nie 
je k dispozícii jednoznačný diagnostický nástroj na potvrdenie alebo vylúčenie dyskalkúlie. V tomto období 
zároveň prebiehala celoštátna obsahová prestavba vo vyučovaní matematiky, ktorá paušálne zavádzala 
množinovú matematiku do špeciálneho vzdelávania za účelom rozvoja logického uvažovania detí so zmyslovým 
a mentálnym postihnutím, Naše výskumy (Zborteková, 1985)  preukázali nevhodnosť tohto prístupu 
u nepočujúcich žiakov, nakoľko viedol k upevňovaniu mechanického šablonovitého postupu na úkor 
samostatného logického a hodnotiaceho uvažovania a spomaľoval proces osvojovania si základných  
numerických operácií. V tomto období sa začali čoraz naliehavejšie ozývať hlasy niektorých odborníkov ale aj 
dospelých nepočujúcich, ktoré upozorňovali na vysokú náročnosť budovania reči a poznatkového systému 
nepočujúcich prostredníctvom gramatickej výstavby reči, pričom efekt tohto prístupu nezodpovedal vynaloženej 
energii a námahe, tak zo strany učiteľa ako aj dieťaťa (Zborteková, 1985, Uherík, 1990) V tejto súvislosti je 
vhodné upozorniť na práce  Z. Mackovej (1985, 1986), ktorá usmernila pozornosť odbornej verejnosti zo 
školského do domáceho prostredia a venovala sa otázkam komunikácie v rodinách so sluchovo postihnutým  
dieťaťom. Experimentálne overila, že najefektívnejšia forma komunikácie v dyáde matka –nepočujúce dieťa je 
kombinácia orálnej a posunkovej reči. Vo svojich prácach poukázala na novšie zahraničné výskumy, ktoré 
potvrdili posunkový jazyk nepočujúcich za plnohodnotnú formu dorozumievania (Macková, 1985). 

V 90-tych rokoch prišlo k zásadným spoločenským zmenám, ktoré mali dosah aj na obsahové zameranie 
vedecko-výskumnej činnosti. VÚDPaP. Umožnením medzinárodných kontaktov predovšetkým s ekonomicky 
vyspelými krajinami dostávali sa k nám informácie a nové metódy, z ktorých boli najinšpiratívnejšie práce 
holandských psychológov. Začali sa meniť postoje k metódam  a formám vzdelávania nepočujúcich detí. Prestal 
sa klásť dôraz  na čisto orálny prístup vo vzdelávaní nepočujúcich. Kolegovia M. Groma, K. Nováková, 
I. Keményová a V. Dočkal  sa začali oboznamovať s možnosťami a účinnosťou tzv. totálnej komunikácie, 
posunkového jazyka, auditívno-verbálnej a bilingválnej metódy pri budovaní komunikačnej 
kompetencie nepočujúcich. Vypracovávali sa  najmä komparatívne a  prehľadové štúdie, ktoré odbornú 
verejnosť oboznamovali  s najnovšími poznatkami a trendami v oblasti výchovy a vzdelávania detí s poruchami 

sluchu ( Nováková, Groma, Keményová, 1993; Groma, Dočkal, 1992).  Svoju pozornosť koncentrovali 
predovšetkým na oblasť komunikácie a komunikačnej kompetencie. Plodná sa ukázala odborná spolupráca  

s kolegami z Univerzity Komenského s D. Tarcsiovou  a J. Štefánikom, ale aj priamo zo školského terénu 
s Š. Csonkom, M. Zubovou a pracovníkmi Zväzu nepočujúcich  L. Ubárom i jazykovedcom  J. Mistríkom. Tento 

multidisciplinárny tím úspešne viedol v rámci projektu VEGA M. Groma. Výsledkom ich  spolupráce nebola iba 
bohatá publikačná činnosť a aktualizácia poznatkového rámca patopsychológie a špeciálnej pedagogiky ale 
i prijatie zákona  o posunkovom jazyku v roku 1995 .Vo VÚDPaP  boli práve v tomto období preložené niektoré 
diagnostické metódy ako Testy eupraxie, metóda THK, Vienelandská škála  adaptívneho správania (bližšie 
Nováková, 1996). Z podnetu M. Gromu sa začali v Bratislave  stretávať  a spolupracovať psychológovia z celej 

republiky, ktorí sa profesionálne venovali deťom s poruchami sluchu.  

Ďalšou oblasťou skúmania sa  v tom  čase stala problematika ranej starostlivosti o deti so sluchovým 
postihnutím a vytváranie koncepcie systému špeciálno-pedagogického poradenstva pre rodiny s dieťaťom  
so zdravotným postihnutím. V tomto smere sa významne angažovala K. Nováková.(Nováková, Keményová, 
1992). Konečne sa pristúpilo k  systémovému riešeniu, ktorého sa dlhodobo dožadovali mnohí pedagógovia 
a rodičia detí si sluchovým postihnutím. Chceli dosiahnuť,  aby sa začalo pracovať  s prelingválne sluchovo 
postihnutým dieťaťom čo najskôr, už v období od 0 do 3 rokov, kedy je CNS senzitívne nastavený a najlepšie 
disponovaný na rozvoj reči. Čo nebolo možné realizovať z organizačných dôvodov v minulosti sa pomaly začalo 
dariť aj vďaka psychológom z VÚDPaP . Nováková, Keményová(1993) na základe celoslovenskej  depistáže 
potvrdili  neuspokojivú úroveň starostlivosti  o nepočujúce deti v útlom veku  - počínajúc neskorou diagnostikou 

pokračujúc pridelením načúvacích aparátov  s niekoľko mesačným až ročným  časovým odstupom, poukázali na 
nízku informovanosť rodičov a nedostatočnú starostlivosť o  rodinu. Podieľali sa na vedecko- výskumných 
aktivitách  v oblasti ranej starostlivosti a zároveň na tvorbe koncepcie špeciálno-pedagogického poradenstva 
(bližšie in Nováková, Antušeková, 1991). Navrhli a experimentálne uviedli do praxe model špeciálno-

pedagogického zariadenia, v ktorom sa okrem  diagnostických a stimulačných intervencií viacerých 
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odborníkov (lekára, psychológa, surdopéda, logopéda) poskytovaných dieťaťu  zabezpečovalo aj odborné  

poradenstvo pre matku a celú rodinu. V tomto smere pokračovali výskumy komunikačnej interakcie matka – 

dieťa so sluchovým postihnutím, ktorému sa venovali K. Nováková a Ľ. Kročanová ( 1995, 1996) a ranej 
starostlivosti , predovšetkým adaptácii rodičov na dieťa so sluchovým postihnutím (Kročanová, 1999). 
V počujúcich rodinách s prelingválne nepočujúcim dieťaťom dochádza pri vzájomnej interakcii v dôsledku 
komunikačnej bariéry k neadekvátnym reakciám, deti sú v interakcii pasívnejšie, v komunikačných situáciách  sa 
orientujú  na predmety alebo na „komunikáciu“ so sebou samým. Iba malá časť matiek dokáže v ranom období 
dieťaťa úspešne zvládať frustráciu z narodenia postihnutého dieťaťa a ťažkosti s dešifrovaním komunikačných 
podnetov od dieťaťa a zároveň byť empatická a  ústretovo reagovať na  jeho potreby (tamtiež, s. 63). Ako 
významný pozitívny faktor sa ukázalo zapojenie otca do starostlivosti o nepočujúce dieťa (Krýslová, Nováková, 
1995). Nielenže pôsobí protektívne na dieťa  a stabilitu rodiny ale podporuje akceleráciu intelektového, citového 
a sociálneho vývinu dieťaťa. 

V 90- tych rokoch  paralelne s demokratickými zmenami  v spoločnosti prebiehali snahy o reformu školstva 
a jeho humanizáciu. Do popredia záujmu na našom pracovisku sa dostala téma spoločného vzdelávania 
zdravotne znevýhodnených a intaktných žiakov v školách bežného typu. Začal sa jej venovať širší tím 
odborníkov (Zvalová, Špotáková, Učeň, Senka, Trlicová, Kundrátová, Kročanová, Macková a i.). Neskromne 

môžeme tvrdiť, že práve na VÚDPaP vznikali prvé slovenské seriózne štúdie v tejto problematike. Za úvod do 
problému  možno považovať rozsiahlu prehľadovú štúdiu kolektívu autorov  (Špotáková, Zvalová et al, 1992). 
Následne sa rozbehli dielčie  výskumné aktivity v rámci projektov VEGA pod vedením I. Učňa a neskôr aj autorky 

tohto príspevku. V roku 1995 VÚDPaP zorganizoval medzinárodnú konferenciu v Smoleniciach , na ktorej  jeho 

pracovníci prezentovali prvé výsledky  svojich výskumov z oblasti integrovaného vzdelávania zdravotne 
znevýhodnených detí. Sústredili sme sa na longitudinálne sledovanie kognitívneho, sociálno-emocionálneho 
a osobnostného vývinu individuálne integrovane vzdelávaných žiakov s ťažkou prelingválnou poruchou 
sluchu (Zborteková, 1996, 2000).    

U sledovaných respondentov sa potvrdili pozitívne vývinové zmeny  v štruktúre kognitívnych funkcií, kde 
sa výrazne znížila vysoká diskrepancia  medzi verbálnymi a neverbálnymi poznávacími schopnosťami, ktorá je 
charakteristická pre populáciu sluchovo postihnutých. Potvrdil sa štatisticky významný posun v rečových 
spôsobilostiach , ktorý je najprudší v období okolo 15. roku. Pomalšie tempo vývinu sme zaznamenali v oblasti 

numerického,  abstraktno-logického a kauzálneho uvažovania a v rozvoji sociálneho úsudku. 
V osobnostných charakteristikách  sluchovo postihnutých detí a adolescentov prevládala introvertná 

orientácia (63,33%), nechuť prispôsobovať sa zmenám, dobrá formálna prispôsobivosť, vynikajúce pozorovacie 
schopnosti, senzitívnosť, vysoká potreba uznania a sebarealizácie, potreba nových zážitkov, vnútorná neistota. 

Riziko dlhodobej záťaže, ktorou nesporne integrované vzdelávanie pre sluchovo postihnuté deti je, v mladšom 
veku pomerne dobre ošetrí fungujúce rodinné zázemie. Kritické je obdobie dospievania., kedy nastáva 
prirodzená potreba odpútania sa od rodiny a negatívnu úlohu zohráva nedostatok sociálnej akceptácie  
a kontaktov  s rovesníkmi. U adolescentov sme zaznamenali  zvýšenú hladinu úzkosti, slabšiu diferenciáciu 
v emočnej oblasti, adjustačné ťažkosti s rovesníkmi, zvýšené sebapozorovanie, známky depresivity, pocity 

nedostatočnej citovej saturácie, túžbu po šťastí, láske, zábave a odmene, prejavy infantility, pocity núdze, 
životnej nespokojnosti, menej realistickú percepciu sveta, hypersezitivitu a zníženú kontrolu afektívnych reakcií 
(Zborteková, 2010). V ďalších výskumných aktivitách sme sa zamerali na diagnostiku úrovne sociálneho 
začlenenia integrovane vzdelávaných žiakov so sluchovým postihnutím na všetkých stupňoch vzdelávania. 
Pomocou nami zostavenej batérie metód sme zistili v zhode s údajmi z literatúry, že úroveň sociálneho 
začlenenia nepočujúcich v školách hlavného prúdu je  napriek ich pomerne dobrým akademickým 
spôsobilostiam veľmi nízka. Preto sme zostavili interaktívny zážitkový program s úpravami pre jednotlivé 
vekové skupiny na podporu vzájomného poznania  a porozumenia medzi počujúcimi žiakmi a ich integrovanými 
spolužiakmi  a zároveň na posilnenie ich sociálneho statusu  v  rovesníckej skupine (Zborteková, Kročanová, 
Gregussová 2009; 2009). Účinnosť programu sme overovali po mesiaci a opakovane po roku a môžeme 
konštatovať, že v postojoch počujúcich voči nepočujúcim nastali pozitívne zmeny a dosiahnuté hodnoty 
sociometrických indexov sa aj s časovým odstupom  ukázali ako relatívne stabilné. 

V súčasnosti sa problematike sluchovo postihnutých venujeme spolu s kolegyňou Kročanovou a overujem 

efektívnosť tzv. obrátenej integrácie. Úspešne pokračuje aj vydávanie bulletinu Špeciálnopedagogické 
poradenstvo, ktoré každoročne zostavuje Ľ. Kročanová s M. Zubovou. V blízkej budúcnosti sa plánujeme venovať 
otázkam diagnostiky,  konkrétne experimentálnemu overeniu najnovšej revízie LIPS, ktorú máme k dispozícii.   
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Napriek tomu, že nemôžeme hovoriť o systematickom a súvislom bádaní  v oblasti  psychológie sluchovo 
postihnutých  vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie sme presvedčení , že uvedené 
výskumné zistenia pracovníkov VÚDPaP  významne prispeli k rozvoju teoretického poznania v oblasti 
patopsychológie  resp. psychológie postihnutých a našli  aj svoje praktické uplatnenie v oblasti  

psychodiagnostiky, vzdelávania a poradenstva. 
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Abstrakt:  V príspevku sme sa zamerali na zistenie umiestnenia pojmov úspech, úspešný človek a človek 
s postihnutím v  sémantickom poli rozličných skupín populácie. Výskumnú vzorku tvorilo 384 jedincov, ktorí na 
stupnici  1  až 7 hodnotili podnetové pojmy na 18- tich adjektívnych pároch. Okrem toho sa respondenti 
vyjadrovali čo podľa nich vedie k úspešnosti. 
 

Kľúčové slová: úspech, úspešný človek, človek s postihnutím, sémantické diferencie 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Úvod 

V našom krátkom relatívne neštandardnom príspevku ide o prezentáciu základných súvislostí postojovej 
orientácie probandov bežnej populácie v súvislostiach medzi hodnotením úspechu, úspešnosti a postihnutia. 

(Okrem ústredných pojmov „úspech“, „úspešný človek“, „človek s postihnutím“ sme posudzovali diferencie aj 

medzi pojmami „Ja“ a „múdrosť“). Metodologicky neštandardne postupujeme ku vzhľadom pre nás absolútnu 
nevhodnosť záverečných interpretačných konštatovaní, že niečo je alebo nie je štatisticky významné. Preto aj 
v záveroch sa snažíme viac o psychologické interpretácie sémantických diferencií medzi podnetovými pojmami 
ako o vyjadrenie štatistických štandardov (ktoré tiež máme k dispozícii). Prečo:  

Verbálna transkripcia postoja je často veľmi problematická, pretože existuje tendencia u respondentov 

postojových dotazníkov deklarovať skôr vyžadované postoje, spoločensky prijateľné, než postoje výrazne 
osobné. Rozličné maskovacie techniky často túto odchýlku nezachytia. 

Preto sme vo viac-menej kvantitatívnom výskume, ktorý mal zachytiť sémantickú hodnotu pojmov - úspech, 
úspešný človek, človek s postihnutím – volili modifikovanú techniku sémantického diferenciálu. Tu sme si určili 
základnú premisu, že sémantický diferenciál vyjadruje postojové diskrepancie hlboko osobné, pretože proband 
odpovedá výrazne nepriamo prostredníctvom hodnotenia prijateľnosti podnetového slova na 7-bodovej 

stupnici, v našom prípade na 18-tich pároch adjektív. 
Tu je však problém presného interpretačného módu vzhľadom na asociatívnu prijateľnosť resp. 

neprijateľnosť hodnotiacej stupnice. Príklad: „svetlý – tmavý“ – čo je asociatívne pozitívnejšie? Rozhodne slovo 
svetlý. Malý – veľký u drvivej väčšiny respondentov predvýskumu je sociopozitívnejšie slovo „veľký“. Tomuto 
faktu sme neskôr prispôsobili aj smer priraďovania hodnotení od sociopozitívnych extrémov po socionegatívne 
na stupnici od 1 po 7. (možno namietať, že ide  sociokognitívné reprezentácie). 

Je samozrejmé, že v našom výskume sme nepokračovali štandardným spôsobom techniky sémantického 
diferenciálu – t.j. skúmaním interidividuálnych rozdielov v hodnotení pojmov v sémantickom poli, ale sme 
analyzovali intraindividuálne rozdiely v sémantickom diferenciáli u jednotlivých probandov. 

Uvedomujeme si, že v sémantickom poli probandov rozličných vekových skupín môžu existovať aj vplyvy 
kultúrno-historických interpretácií najmä v pojme „človek s postihnutím“(napr. postihnutý jedinec, 
handicapovaný jedinec, zdravotne postihnutý...).Tieto rozdiely však môžu byť spôsobené len v chápaní 
u probandov starších. To sme však v našom výskume neanalyzovali. 

V dnešnej dobe sa s pojmom úspech stretávame až príliš často. O úspechu  a úspešných ľuďoch počúvame z 
masmédií a vychádza nespočetné množstvo motivačných publikácií o úspechu, ktoré nám vykresľujú úspech ako 
niečo jednoduché, úžasné, čo je ľahké dosiahnuť.  

V našom ponímaní by sme mohli úspech definovať ako snahu človeka dosiahnuť alebo splniť vytýčený cieľ 
alebo želaný výsledok. Podobne definujú úspech aj zahraničné výkladové slovníky. V anglických, škótskych, 
amerických a francúzskych výkladových slovníkoch sa nachádzajú nasledujúce definície úspechu: The Oxford 
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Dictionary for the Business World (1993) a Compact Oxford English Dictionary (2003) definujú úspech ako 
uskutočnenie cieľa alebo zámeru, ako uspokojivý výsledok a dosiahnutie blahobytu, dobrej povesti a sociálneho 
statusu. Slovník The Original Roget's (1987) o úspechu hovorí ako o blahobyte a hojnosti. Shorter Oxford English 
Dictionary (2002) definuje úspech ako kladný výsledok nejakej udalosti, ako dokončenie snahy a dosiahnutie 
želaného cieľa alebo jeho časti. Collins new English Dictionary (1997) a Cambridge International dictionary of 
English (1995) o úspechu taktiež hovoria ako o dosiahnutí niečoho očakávaného. Najobšírnejšie vysvetlenie 
pojmu úspech priniesol Longman dictionary of American English (2002), který hovorí, že ide o dokončenie 
niečoho, o čo sa človek snažil, alebo po čom túžil. O úspechu tiež hovorí ako o výsledku alebo efekte, ktorý človek 
zamýšľal alebo ako o dosiahnutí vysokej pozície napr. v práci. Francúzsky výkladový slovník Le Petit Robert 
(1967) definuje úspech ako dosiahnutie želaného priaznivého výsledku (v rozhodnutí, v slede udalostí) alebo 
situáciu, ktorá vytvára šťastný výsledok. Úspech je aj priaznivé prijatie alebo verejná popularita a tiež 
prostriedok zvádzania druhého pohlavia.  

Podobne definuje úspech aj Andreánsky (2009), ktorý pod pojmom úspech rozumie priaznivé alebo 
prosperujúce ukončenie pokusov alebo snaženia, dosiahnutia bohatstva, uznania, slávy, postavenia, dosiahnutie 
úspešného výsledku aktivitu alebo výkonu.  

Kategórie úspechu 

Širšie rozdelenie kategórií úspechu vypracovali Sejčová (2007) a Pašková (2008), ktoré sa zmieňujú o 
nasledujúcich kategóriách úspešnosti: 

· Všeobecno-výkonová úspešnosť, ktorá znamená niečo dokázať, získať nejaké ocenenie, vyhrať súťaž a pod.  

· Školská úspešnosť, ktorá znamená dostať dobrú známku, urobiť prijímačky na školu, zlepšiť svoj prospech a 
pod.  

· Materiálna úspešnosť, ktorá znamená vlastniť dom, auto, byť finančne zabezpečený a pod.  

· Úspešnosť v sociálnych vzťahoch, ktorá znamená mať harmonický partnerský vzťah, rozumieť si s rodičmi, 
priateľmi, mať deti a pod.  

Zaujímavé rozdelenie kategórií úspechu priniesol aj Darvas (2006, in: Kulfanová, 2010), ktorý rozlišuje: 

· Osobný úspech – ide o dosiahnutie vnútorného zadosťučinenia v živote, ktoré nezávisí od uznania 
v spoločnosti. 

· Verejný úspech – znamená dosiahnutie prospechu, postavenia alebo bohatstva, ktoré je uznávané 
spoločnosťou. 

· Osobno-verejný úspech – ide o kombináciu prvých dvoch už spomínaných kategórií. Autor ho charakterizuje 

ako dosiahnutie vnútornej spokojnosti so spoločenským uznaním. 

S témou úspechu úzko súvisí aj problematika motivácie a potrieb, ktorými sa budeme bližšie 
zaoberať..McClelland je presvedčený, že výkonová motivácia je príčinou, ktorá niektorých ľudí vedie k tomu, aby 

boli v činnostiach a aktivitách úspešní. Iní, naopak, nie sú ochotní vynakladať úsilie, a to, či sú úspešní alebo 
neúspešní, je pre nich nevýznamné. Podľa McClellanda je motivácia založená na očakávaní zmeny v afektívnom 
stave vo vzťahu k dosiahnutiu alebo nedosiahnutiu cieľa.  

Atkinsonova teória je špecifickou teóriou motivácie dosiahnutia úspešného výkonu, je však pokladaná za 
použiteľnú pre všetky druhy ľudskej motivácie. Rozlišuje tendenciu dosiahnuť úspech a tendenciu vyhnúť sa 
neúspechu, ako aj motív dosiahnuť úspech  a motív vyhnúť sa neúspechu (Madsen, 1972; Nakonečný, 1996, 
Pašková, 2008). Znamená to, že všetci túžia po úspechu, ale líšia sa od seba silou motívu, ktorá je daná pomerom 
túžby po úspechu a strachu z neúspechu. Čím je tento strach väčší, tým je výkonová motivácia slabšia, pričom 
jedinci so silným motívom úspechu lepšie spracovávajú rôzne úlohy, riešenie problémov je pre nich 
jednoduchšie a najmä dosahujú lepšie výsledky v mnohých oblastiach života.  

Veľmi podrobne rozpracoval problematiku úspechu a úspešnosti Heckhausen v prácach  o cieľovom 
zameraní (l968). Heckhausen vnímal motiváciu ako motivačný vplyv nádeje na úspech a strach z neúspechu, 
ktorý je závislý od skúseností jedinca. Splnené očakávania vedú k prežívaniu úspechu a nesplnené očakávania k 
prežívaniu neúspechu. Skúsenosti tohto druhu vytvárajú úroveň ašpirácie, t.j. úroveň zamýšľaného výkonu v 
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určitej úlohe, ktorú jednotlivec, znajúci úroveň svojho výkonu v predchádzajúcich úlohách, očakáva . Teoretické 
informácie uvádzame vo vzťahu k možnostiam záverečnej interpretácie. 

Výskum 

Cieľom našej práce bola analýza sémantických diferencií medzi pojmami ÚSPECH, ÚSPEŠNÝ ČLOVEK 
a ČLOVEK S POSTINUTÍM. Použili sme metodiku sémantického diferenciálu – podnetové slová boli posudzované 
na 7 bodovej stupnici na  18 - tich adjektívnych pároch. Okrem toho sa respondenti vyjadrovali čo podľa nich 
vedie k úspešnosti.  

V roku 2010 prebiehal výskum, v ktorom sme overovali poslednú verziu navrhovaných adjektív na vzorke 
138 probandov – študentov stredných škôl, z čoho bolo 58 študentov s telesným postihnutím. Po primárnom 
zhodnotení sme výskumnú vzorku rozšírili o 250 probandov taktiež zo stredných škôl. Použili sme rovnaké 
podnetové slová a rovnaké páry adjektív. Respondentov s telesným postihnutím sme do tohto porovnania 
nezahrnuli. Keďže išlo o overovací výskum, hypotézy ani predpoklady sme neformulovali. 

Cieľ výskumu aj bez formulovania jednotlivých hypotéz je jednoznačný: Zistiť sémantické diferencie medzi  
podnetovými pojmami v širšom kontexte chápania u stredoškolákov. Výsledky by mohli prispieť k PC 

schématizácii a vytvoreniu grafickej interpretácie sémantického poľa najmä s umiestnením pojmu úspech 
a človek s postihnutím. 

Výsledky 

V pôvodnom výskume sme brali do úvahy aj výsledky probandov s telesným postihnutím (TP).  

 

Tabuľka 1  Výsledky výskumu probandov s telesným postihnutím (n=58) 

  ja úspech múdrosť ús.človek čl. s postih. 

ja   7,28 7,67 8,424 7,727 

úspech 7,28   6,679 7,755 7,855 

múdrosť 7,67 6,679   7,268 8,006 

úsp. človek 8,424 7,755 7,268   8,454 

čl.s postih. 7,727 7,855 8,006 8,454   

 

Červeným sú vyznačené najvýznamnejšie rozdiely a modrým najmenšie. V záverečnej interpretácii tieto 
výsledky neanalyzujeme. 

Tabuľka 2  Výsledky probandov výskumu intaktných stredoškolákov z výskumu z r. 2010 (n=90) 

  ja úspech múdrosť ús.človek čl. s postih. 

ja   6,917 7,519 8,156 9,773 

úspech 6,917   6,637 7,606 9,751 

múdrosť 7,519 6,637   7,897 9,797 

úsp. človek 8,156 7,606 7,897   11,39 

čl.s postih. 9,773 9,751 9,797 11,39   
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Výsledky analyzujeme v záverečnej interpretácii komplexne s výsledkami výskumu SD stredoškolákov 
z roku 2011. 

Tabuľka 3  Výsledky celej skupiny probandov výskumu z roku 2011 (n=250) 

 ja úspech múdrosť úsp.člov. 
čl.s 

postih. 

ja  7,85 8,53 8,72 9,91 

úspech 7,85  7,62 6,39 11,68 

múdrosť 8,53 7,62  7,36 1047 

úsp. človek 8,72 6,39 7,36  11,89 

čl.s post. 9,91 11,68 10,47 11,89  

 

 

Tabuľka 4  Výsledky skupiny chlapcov z výskumu z roku 2011(n=121) 

  ja  úspech múdrosť úsp.člov. 
čl.s 
postih. 

ja    7,95 8,74 8,83 10,59 

úspech 7,95   8,24 6,83 12,17 

múdrosť 8,74 8,24   7,85 10,97 

úsp. človek 8,83 6,83 7,85   12,25 

čl.s post. 10,59 12,17 10,97 12,25   

 

 

Tabuľka 5  Výsledky skupiny dievčat z výskumu z roku 2011 (n=129) 

  ja  úspech múdrosť úsp.člov. 
čl.s 
postih. 

ja    7,79 8,29 8,59 9,23 

úspech 7,79   7,09 5,93 11,19 

múdrosť 8,29 7,09   6,77 9,96 

ús.člov. 8,59 5,93 6,77   11,34 

čl.s post. 9,23 11,19 9,96 11,34   
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Výsledky SD všetkých skupín výskumného výberu sú porovnateľné, pretože sme všade pracovali 
s rovnakými podnetovými slovami a na rovnakých adjetívnych pároch, ktoré sme rozdelili na tri podskupiny 
(hodnotenia – H, aktivity A a potencionality – P). (Výsledný SD je štandardne počítaný ako SD = √[ ∑ (Xi – Xj)² ]. 

Ak by sme chceli porovnávať s inými výskumami zaviedli sme mieru SD1, čo je suma df na druhú  delené  
počet adjektívnych párov a z nej druhá odmocnina. Miera SD1 sa pohybuje vždy v rozpätí 0 – 6 pri 7 – bodovej 

posudzovacej stupnici v adjektívnych pároch. Z toho vyplýva, že bez ohľadu na počet adjektívnych párov sú 
výsledky porovnateľné. 

 V prvom rade sme analyzovali najvyššie a najnižšie diferencie medzi pojmami v sémantickom poli 
skupín výskumného.Výsledky vyplývajú z tabuliek 1 – 5. V oboch výberoch intaktných stredoškolákov k pojmu Ja 

sú sémanticky najbližšie pojmy úspech, múdrosť a úspešný človek. K pojmu úspech je najbližšie múdrosť, 
úspešný človek resp. pojem Ja .Môžeme konštatovať, že sémantická blízkosť sa ukázala aj pri posudzovaní pojmu 
úspešný človek – najbližšie sú pojmy úspech a múdrosť nasledované pojmom Ja. Pri hodnotení pojmu človek 
s postihnutím sa ukázali vysoké diferencie v sémantickom poli od všetkých posudzovaných pojmov – Ja, úspech, 
múdrosť a úspešný človek v oboch výberoch intaktných stredoškolákov.  Naopak u ľudí s postihnutím sú  
sociopozitívne pojmy ako úspech a úspešný človek relatívne blízko k pojmu Ja.  

Je to psychologicky absolútne pochopiteľné, pretože u intaktnej populácie ide o posudzovanie  pojmov 

a iných ľudí, u postihnutých s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o hodnotenie úspechu a úspešného človeka 
inými, ale v prvom  rade ide o mieru subjektívnych zážitkov úspechu a neúspechu v ich cieľovom správaní. 
(Preto sme aj vo vstupnej časti  priblížili teoretické východiská Heckhausena, Atkinsona a Mc Clellanda). 

 V ďalšom sme analyzovali sémantický význam podnetových pojmov vo vzťahu k adjektívnym párom, 
ktoré najviac diferencujú pojmy u probandov jednotlivých skupín. Tu sme sa zamerali hlavne na rozdiely medzi 

chlapcami a dievčatami v populačnej vzorke výskumu z r  2011. Pri pojme úspech boli najvýraznejšie rozdiely 
v adjektívnych pároch  tvrdý – mäkký, zlý – dobrý a prchký – pokojný kde dievčatá hodnotili úspech tvrdší, horší 
a prchkejší. V pojme úspešný človek sa výrazné rozdiely zistili pri pároch uzavretý – spoločenský, váhový – 

rozhodný a lenivý – usilovný. V tomto prípade chlapci vidia úspešného človeka a spoločenskejšieho, viac 
rozhodného a usilovnejšieho než chlapci. V prípade pojmu človek s postihnutím sme zistili najväčšie rozdiely 
v pároch prchký – pokojný, plytký – hlboký a zlý – dobrý. Chlapci ho hodnotia ako viac pokojného, hlbokého 
a lepšieho. 

 V závere sme osobitne analyzovali dodatkové údaje výskumu t.j. čo probandi  považujú za determinanty 
úspechu. Aj tu sa pohľad chlapcov čiastočne líši od pohľadu dievčat. Najfrekventovanejšie na prvých miestach 
boli zhodne cieľavedomosť a sebadôvera. Kým u chlapcov na ďalších miestach sa umiestnili schopnosť 
kooperácie, komunikatívnosť a motivácia, u dievčat nasledovali komunikatívnosť, kreativita a organizačné 
schopnosti. Chlapci tiež častejšie udávali vychytralosť a nerešpektovanie pravidiel ale aj humor.  

Diskusia a záver 

V prezentovanej časti uvádzame skutočne zlomok výskumných údajov, v ich analýze sa opierame 
o skutočné parametrické a kvalitatívne zhodnotenie. Vo vstupnej časti sme možno príliš veľa plochy venovali 
parametrom úspechu a úspešnosti, no má to svoj takpovediac iniciálny význam pre prípadné pokračovanie, kde 
technikou SD chceme oddeliť čo je vnímaný úspech, na rozdiel od subjektívneho zážitku úspechu. Tu treba 

podotknúť, že aj v rámci techniky SD je možné tieto psychologicky absolútne odlišné faktory snímať, pretože SD 
technika nie je založená na objektívnych výpovediach, ale ide o skôr asociatívny príklon k pojmom, ktoré často 
s podnetovým slovom absolútne nesúvisia. Adjektívne páry boli v našich výskumoch na hodnotiacej stupnici 1 až  
7 hodnotené jednosmerne od predpokladaného sociopozitívneho hodnotenia po predpokladané socionegatívne 
hodnotenie. V podstate ide zo strany respondentov o sociokognívne zhodnotenie blízkosti, resp. vzdialenosti 
podnetových pojmov v sémantickom poli každého jedinca. 
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Grantová podpora: VEGA 1/0253/09 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím 

 

Abstrakt:  Cieľom príspevku je spracovanie scientometrickej analýzy výskumných a prehľadových štúdií 
z oblasti patopsychológie (psychológie osôb s rozličným druhom postihnutia), ktoré publikovali členovia 
a členky Katedry psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 1967 – 

2012. Pre účely zhodnotenia základných výskumných trendov v patopsychológii sme analyzovali 341 
bibliografických záznamov článkov, štúdií, výskumných správ a monografií. Zo scientometrických metód sme 
použili deskriptívnu scientometriu, analýzu časovej osi a deskriptívnu obsahovú analýzu. 
 

Kľúčové slová: patopsychológia, trendy výskumu, scientometria, bibliometria 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Výskum a akademické vzdelávanie v patopsychológii sú so súčasnou Katedrou psychológie a 
patopsychológie PdF UK späté už od jej vzniku v r. 1967. Napriek tomu, že sa pracovníci a pracovníčky katedry 
výskumne venujú aj iným oblastiam psychológie, patrí práve patopsychológii alebo psychológii ľudí 
s postihnutím dominantné miesto vo vedeckom smerovaní katedry.  Cieľom nášho príspevku je na základe 
výsledkov základných scientometrických metód poukázať na ústredné tendencie výskumu v patopsychológii na 
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, akademickom pracovisku, ktoré ako jedno z mála v podmienkach 

Slovenskej republiky aj bývalého Československa rozvíjajú túto disciplínu už 45 rokov. 
Tradične je patopsychológia chápaná ako psychológia osôb s postihnutím, pričom rozlišujeme jej jednotlivé 

oblasti: všeobecnú patopsychológiu, psychológiu jedincov so zrakovým postihnutím, psychológiu jedincov so 
sluchovým postihnutím, psychológiu jedincov s narušenou komunikačnou schopnosťou, psychológiu jedincov 
s telesným postihnutím, ochorením alebo telesným oslabením a psychológiu jedincov s mentálnym postihnutím. 
Vymedzenie jej predmetu však napriek takmer päťdesiatročnej histórii nie je odborníkmi a odborníčkami 
jednotne akceptované. Jedno z historicky prvých vymedzení uvádza L. Košč (1974), ktorý patopsychológiu 
chápal ako vedu o „psychických anomáliách a deficitoch, čiže o hraničných stavoch, vlastnostiach a procesoch 

osobnosti človeka medzi normálom a patológiou, o psychických sprievodných javoch a dôsledkoch akéhokoľvek 
životného nedostatku (telesnej, alebo duševnej choroby, či defektu, resp. sociálneho nedostatku), keď už 
vybočujú z rámca normy ale ešte nedosahujú stupeň alebo kvalitu psychickej abnormality či patológie“. Takéto 
vymedzenie patopsychológie sa však neujalo, pretože ju dostatočne neodlišovalo od príbuznej disciplíny – 

psychopatológie. Tento nesúlad dokumentuje aj definícia patopsychológie v renomovanom slovníku, kde sa 
chápe ako „psychológia chorých a zaoberá sa duševným životom chorého človeka a psychologickými činiteľmi, 
ktoré ovplyvňujú priebeh a liečbu choroby“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 395).  Tieto súvislosti viedli k revízii 
vymedzenia patopsychológie (napr. Košč, 1981) a celá problematika predmetu patopsychológie ako i jej obsahu 

ostala i naďalej otvorená. Popri tradičnom pojme „patopsychológia“ sa v ostatných rokoch začalo uplatňovať 
spojenie „psychológia ľudí s rozličnými druhmi postihnutia“. V jej rámci sa skúmajú také psychické prejavy ľudí, 
ktoré sa vymykajú z rámca bežného posudzovania normy, avšak nedosahujú stupeň patológie či abnormality. 
Vychádza sa zo skutočnosti, že nedostatok alebo deficit orgánu alebo jeho funkcie modifikuje u človeka procesy 
poznávania, nadobúdania sociálnych spôsobilostí a ich uplatňovania a súčasne sa u neho vyskytujú špecifické 
osobitosti v genéze, štruktúre a dynamike osobnosti (Požár, Jakabčic, Andreánsky, 2007, s. 217). Pre svoj 

spoločensky dobre akceptovateľný obsah sa v súčasnosti uprednostňuje názov „psychológia ľudí s postihnutím“.   
K pojmovej variabilite nesporne prispieva aj interdisciplinarita problematiky osôb s postihnutím, ktoré sú 

v centre záujmu medicíny, psychológie, vzdelávania, sociálnej politiky a ďalších legislatívnych rámcov, pričom 
každá z disciplín používa vlastné ustálené názvoslovie (pozri napr. Repková, Požár, Šoltés, 2003). Aj tieto 
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spoločenské činitele významne ovplyvnili smerovanie výskumu a publikačnej produkcie Katedry psychológie a 
patopsychológie, ktoré sa v nadväznosti na vyššie uvedený príspevok V. Andreánskej a kol. (2012), pokúsime 
zdokumentovať prostredníctvom scientometrických metód. 

 

Metódy scientometrickej analýzy 

Scientometria je disciplína, ktorá študuje vývin jednotlivých disciplín vedy pomocou kvantitatívnych 
ukazovateľov vedeckých informácií. Takými ukazovateľmi sú napr. počet vedeckých štúdií publikovaných za 
sledované obdobie, citačný index jednotlivých štúdií, autorov alebo tém, priemerná publikačná produkcia podľa 
tematických okruhov, kategórií publikačnej činnosti alebo období (Abercrombie, Udoeyop, 2012). 

Pre účely tohto príspevku sme použili základné bibliometrické metódy – analýzy databáz, analýzy 
bibliometrických ukazovateľov ako indexovanosť, karentovanosť a citovanosť výstupov.  Východiskom pre 
spracovanie prehľadu bola personálno-tematická bibliografia (Sokolová, Brozmanová, 2012), do ktorej boli 
zaradené aj publikácie na hranici patopsychológie a príbuzných disciplín (klinickej psychológie, medicínskych 
disciplín alebo špeciálnej pedagogiky). Výskum ale aj diagnostické, intervenčné a edukačné postupy v prostredí 
jedincov s postihnutím si vyžadujú systémový prístup a kooperáciu odborníkov z rôznych profesií, čo 
dokumentuje aj charakter výskumných a odborných prác, ktoré sme analyzovali. 

Údaje pre zostavenie bibliografie sme získavali primárne z databázy publikačnej činnosti Univerzity 
Komenského a databázy publikačnej činnosti Trnavskej univerzity, ktorá je s históriou pracoviska úzko spätá 
najmä cez osobu nestora slovenskej patopsychológie prof. Ladislava Požára. Výstupy z týchto databáz sme 
konfrontovali s údajmi Centrálneho registra publikačnej činnosti, databázy Metalib, ktorá v súčasnosti 
zabezpečuje služby Slovenskej národnej bibliografie a z dôvodu retrospektívy sme čerpali aj z dostupných 
databáz Českej národnej bibliografie. V prípade výskumníkov a výskumníčok, ktorí na Katedre psychológie 
a patopsychológie dlhodobo pôsobia sú personálne bibliografie autorizované a teda vyčerpávajúce. 
Bibliografické záznamy z obdobia pred rokom 1989 však bolo náročné získať. Retrospektívna národná 
bibliografia najmä zborníkových štúdií a výskumných správ nie je digitalizovaná, preto sme čerpali aj z osobných 
archívov autorov, tradičných katalogizačných a bibliografických záznamov a pod. Citačný index a indexovanosť 
publikácií sme overovali okrem databáz publikačnej činnosti aj v databázach Web of Knowledge, Scopus 

a Current Contents. Výstupom je analýza distribúcie publikačnej činnosti a analýza trendov výskumu. 
 

Distribúcia publikačnej činnosti 

Priemerná ročná publikačná aktivita pracoviska zameraná na témy psychológie ľudí s postihnutím 
predstavuje 8,90 publikácií ročne, v období pred r. 1989 však priemerná ročná distribúcia publikácií bola len 
2,57, v 90tych rokoch 20. stor. vzrástla na 7,73 a po r. 2000 až na 16,42 publikácií ročne.  Trend kontinuálneho 

nárastu publikačnej produkcie jednu až dve dekády od prvých zaznamenaných publikačných výstupov evidujú 
scientometrické štúdie aj v iných vedných disciplínach (napr. Balasubramani,  Murugan, 2011). Okrem 

zvýšeného záujmu vedeckej verejnosti o problematiku postihnutia a spoločenskej objednávky takto 
orientovaných výskumov možno trend pripisovať aj pragmatickým dôvodom – nárast príležitostí publikovať po 
r. 1989, elektronické publikácie v ostatných rokoch či skvalitnenie evidencie publikačnej činnosti, vďaka ktorej je 
bibliografia po roku 1989 komplexnejšia a v prípade niektorých autorov dokonca vyčerpávajúca. 

 

Obr. 1 Distribúcia publikačnej činnosti od r. 1967 do r. 2012 



Patopsychológia – vznik, vývin a… / K. Cabanová et al (eds.). - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 182 s. - ISBN 978-80-223-3325-2.

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

 

 

 103 

Obr. 2 Priemerná ročná publikačná aktivita 

 
 

Významným ukazovateľom rozvoja vedeckej disciplíny je aj kategória vydávaných publikácií. Pre prvú 
dekádu rozvoja patopsychológie (r. 1967 – 1977) boli nosnými publikáciami vysokoškolské učebnice, ktoré 
definovali predmet patopsychológie ako vedy a vymedzovali základné kategórie jednotlivých jej oblastí 
(psychológie ľudí s jednotlivými druhmi postihnutí a ochorení). Súbežne autori publikovali výskumné správy 
a štúdie najmä v seriálových publikáciách. Po r. 1989 a najmä v ostatnom decéniu vzrástol počet štúdií 
prezentovaných na vedeckých konferenciách a v zborníkoch vydávaných pri príležitosti ukončenia riešenia 

grantových výskumných úloh.  
 

Obr. 3 Distribúcia publikácií podľa kategórií publikačnej činnosti 

 

 
 

Distribúcia publikácií vydaných v knižnej forme (vedecké a odborné monografie, vysokoškolské učebnice, 
zborníky a správy z grantových výskumných úloh) je rovnomerne rozložená v celom sledovanom období. Nárast 
pozorujeme najmä v obdobiach ukončenia výskumných a grantových úloh, ktoré boli spravidla riešené v dvoch 

až štvorročných cykloch. V období pred r. 1989 okrem výskumných správ prevažovali medzi monografickou 
literatúrou vysokoškolské učebnice (napr. Patopsychológia postihnutého dieťaťa 1 (L. Požár, M. Andreánsky, I. 
Jakabšic, E. Uhrová, 1984, Patopsychológia postihnutého dieťaťa 2 (L. Požár, 1987), Patopsychológia zrakovo 
chybných (L. Požár, 1972). Po r. 1990 boli publikované aj monotematické vedecké monografie (napr. „Morálny 
vývin postihnutých detí a mládeže“ (L. Požár, M. Andreánsky, I. Jakabšic, E. Uhrová, 1990) alebo „Psychológia 
osobnosti postihnutých“ (L. Požár, 1996). 
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Obr. 4 Chronologický prehľad distribúcie knižných prác (vedecké a odborné monografie, vysokoškolské 
učebnice, zborníky a správy z grantových výskumných úloh) 

 

 
 

Interdisciplinárny charakter publikačných výstupov dokumentuje aj distribúcia vedeckých a odborných 
štúdií v seriálových publikáciách (časopisoch a periodicky vydávaných zborníkoch). Témy psychológie osôb 
s postihnutím tradične dostávajú priestor okrem špecializovaného časopisu Psychológia a patopsychológia 
dieťaťa aj v špeciálno-pedagogických, medicínskych a psychologických periodikách. 

 

Obr. 5 Distribúcia vedeckých a odborných štúdií v seriálových publikáciách 

 

 
 

Analýza výskumných trendov 

V deskriptívnej obsahovej analýze výskumných a publikačných trendov v patopsychológii sme zaznamenali 
niekoľko významných smerovaní. Prvým je úsilie o jednotné chápanie patopsychológie ako psychologickej vedy. 

Práve relatívne vysoký počet monografií vydaných v 1970tych rokoch odrážal potrebu etablovať túto disciplínu 
v systéme psychologických vied, zakotviť základný pojmový aparát a predmet skúmania. Zakotvenie disciplíny 
a definičné vymedzenie jej predmetu sa však prelína celou 45-ročnou históriou skúmania jedincov s postihnutím 
na Katedre psychológie a patopsychológie (pozri vyššie). Medzipredmetové vzťahy dané aj spoločným 
východiskom špeciálnej a liečebnej pedagogiky, snahy o definície interdisplinárne prijateľné a spoločensky 
korektné dodnes vedú k výraznej pojmovej variabilite, ktorú si uvedomujú aj samotní autori kľúčových definícií 



Patopsychológia – vznik, vývin a… / K. Cabanová et al (eds.). - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 182 s. - ISBN 978-80-223-3325-2.

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

 

 

 105 

(napr. Repková, Požár, Šoltés, 2003). Od pojmov defektní, invalidní, hendikapovaní či postihnutí sa dostávame 
k v súčasnosti preferovanému pojmu jedinec/osoba/človek s postihnutím/s ochorením. Výber kľúčových tém 
výskumu teda aj v patopsychológii determinovali spoločenské udalosti a postoje k osobám s postihnutím. Tento 
trend dokumentuje aj obr. 6, kde na časovej osi zachytávame významné momenty vývoja patopsychológie na PdF 
UK – udalosti a organizačné zmeny v histórii katedry (bližšie Andreánska a kol, 2012, Sokolová, Brozmanová, 
2012), vydanie významných knižných publikácií a ukončenia riešenia grantových úloh VEGA. 

 

Obr. 6 Časová línia  vývoja patopsychológie na Katedre psychológie a patopsychológie 

 
 

Druhou líniou je sledovanie výskumu v jednotlivých špecializáciách patopsychológie, popri ktorých sa 
paralelne rozvíja všeobecná patopsychológia. Z tém všeobecnej patopsychológie rezonujú najmä vyššie uvedené 
problémy definičného vymedzenia. Ďalej zo všeobecno-patopsychologických tém, najmä v 90tych rokoch 20. 

stor., vstupuje do popredia interdisciplinárna téma integrácie osôb s postihnutím na úrovni edukácie. Tradičné 
témy poukazujú na psychologickú odlišnosť jedinca s postihnutím či ochorením, špecifiká jeho vývinu, osobitosť 
jeho vzdelávacích potrieb a kariérového vývinu a pod. Patologický či defektologický model postupne nahrádzajú 
témy zamerané na postoje spoločnosti k inakosti ľudí s postihnutím ako východisko pre projektovanie 
integračných procesov a procesov inklúzie, poradenstva a kvality života. Zavŕšením tejto pozitívnej tendencie je 
nepochybne grantová úloha VEGA 1/0253/09 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí 
s postihnutím – problematika úspechu a úspešnosti v prostredí postihnutia je netradičnou, no ako výsledky 
skúmania preukázali, relevantnou témou výskumu ľudí s postihnutím.  

Z porovnania objemu publikácií v jednotlivých oblastiach patopsychológie vyplýva, že zvýšený záujem 
venovali autori a autorky výskumu jedincov so zrakovým, sluchovým a mentálnym postihnutím. Tento trend má 
v prípade psychológie ľudí so zrakovým postihnutím kontinuálny charakter a viaže sa najmä k výskumnej 

aktivite Prof. L. Požára. V prípade psychológie ľudí so sluchovým postihnutím má výskumný trend rastúcu 
tendenciu v ostatných troch desaťročiach a viaže sa najmä na práce dr. M. Gromu. Psychológiu osôb s mentálnym 
postihnutím kontinuálne rozvíja dr. I. Jakabčic (hlavný autor najcitovanejšej publikácie k tejto problematike). 

Predpokladáme, že výskumný záujem v týchto oblastiach je motivovaný aj špecifikami možností kompenzácie 
a osobitosťou komunít uvedených cieľových skupín (komunitu Nepočujúcich analyzuje detailne vo svojej 
monografii M. Groma (2012). 

 

Obr. 7 Distribúcia publikácií zameraných na špecifickú oblasť patopsychológie 

 

Tretiu líniu výskumného smerovania možno identifikovať v metodologickej rovine. Tu je zjavný posun od 
experimentálneho a kvantitatívne-štatistického výskumného dizajnu, preferovaného v prvých dekádach 
skúmania v patopsychológii, k zavádzaniu kvalitatívne orientovaných výskumných projektov (napr. Masaryk, 
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2010). Tento prístup umožňuje citlivejšie zachytiť podstatu a špecifiká prežívania a sociálnej adjustácie ľudí 
s postihnutím, otvára tiež diskusiu o rétorike výskumných zistení v komunite ľudí s postihnutím a v majoritnej 

spoločnosti. Skúsenosti z riešenia vyššie citovanej výskumnej úlohy VEGA potvrdzujú potrebu zapájať do 
výskumných tímov jedincov s postihnutím, príp. konzultovať s nimi výstupy výskumov. 

  

Záver 

Trendy výskumu naznačujú, že patopsychológia v súčasnosti reflektuje nielen všeobecné výskumné 
tendencie v psychológii a pedagogike (otázky úspešnej integrácie po r. 1989, obrat k terminológii humanistickej 
psychológie, obrat ku kvalitatívnej metodológii koncom minulého storočia a pod.) ale najmä akútne potreby 
spoločenskej praxe. Prejavuje sa to v praktickej orientácii, kde patopsychológia nepredstavuje len akademickú 
disciplínu, ale produkuje aj výstupy (publikácie, metodické materiály apod.) zamerané na kariérové poradenstvo, 
psychologické poradenstvo, školskú psychológiu v podmienkach ľudí s postihnutím. Výskumné zistenia majú 
nezastupiteľný význam pre rozvoj špeciálneho školstva a pre integráciu a inklúziu jedincov s postihnutím nielen 
na úrovni školstva ale i širšieho spoločenského uplatnenia. 
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Zkušenosti s výukou patopsychologie a její místo ve vzdělávání 
učitelů  

Evžen Řehulka 

 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 31, 603 00 Brno; rehulka(at)ped.muni.cz  

Abstrakt:  Příspěvek se zabývá vymezením předmětu a obsahu patopsychologie, zejména k psychopatologii, 

a jejímu místo ve vědách o člověku v naší a zahraniční literatuře. Jsou uvedeny zkušenosti s výukou 
patopsychologie na vysokých školách, její koncepce v některých vysokoškolských oborech a vztahy 

patopsychologie k hraničním disciplínám. 

Kľúčové slová: patopsychologie, vzdělávání učitelů   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Psychomotorická terapie v léčbě psychiatrických pacientů, 
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Abstrakt:  Člověk s duševní poruchou potřebuje kontinuum péče od hospitalizace až po udržovací a 
dlouhodobou terapii jejíž nedílnou součástí je pohybová pasivní, častěji aktivní terapie. Poznatek, že provádění 
pohybu aktivně pacientem, s uvědomováním si jeho průběhu a účinků, má podstatně vyšší účinnost, než pohyb 
prováděný terapeutem s pasivním pacientem, vedl ke zvýšení zájmu o takto prováděnou pohybovou terapii - 

psychomotorickou terapii (v ČR Kinezioterapii). Principy psychomotorické terapie mají své historické kořeny i 
vědecky ověřované postupy. Psychomotorická terapie má své nezaměnitelné místo v prevenci a léčbě člověka 
po celé období jeho života. V základu problematiky je rozvoj neuroplasticity. 

 

Kľúčové slová: psychomotorická terapie, kinezioterapie, neuroplasticita, motivace 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Psychomotorická terapie v rámci psychiatrické rehabilitace 

V současné době spadá pod pojem psychiatrická rehabilitace mnoho různých přístupů a aktivit, všechny 
však mají společné prvky: vyzdvihují důležitost práce a smysluplné denní aktivity, nutnost aktivního zapojení 
pacienta do rehabilitačního procesu jako předpoklad úspěšného návratu do běžného života. Dalším společným 
rysem je dlouhodobá a často celoživotní  rehabilitace která je multidisciplinární, používá k resocializaci 

dostupné metody více oborů . Mezi neverbální pohybové terapie, které se opírají o experimentálně 
prověřované přístupy  patří psychomotorická terapie, která je prezentována pod  názvy: pohybová terapie, 
kinezioterapie, psychomotorická terapie, sportovní terapie (viz Probst 2010). 

Kořeny rozvoje, na vědeckých poznatcích rozvíjené  psychomotoriky, vychází z potřeb psychosomatiky 
v rehabilitaci (slovo psychosomatika bylo užito poprvé H. Henriotem v roce 1818 ). Lékařské a psychologické vědy 
přiznávají pohybu podíl na somatopsychickém stavu člověka v průběhu života od stimulujících podnětů v 
raném dětství po psychoaktivující účinky pohybu ve stáří (Hátlová, 2010). 

Psychologie přiznává pohybu výrazové  a emocionální hodnoty kterým byly věnovány rozsáhlé výzkumy 
(Stolze, 1958; Condon, 1969; Birdwhistel, 1970; North, 1972; Hall, 1973; Lamb, 1979; Becker, 1981; Keleman, 

1985; Graffová, 1989;Mel, 2000 in Hátlová 2003a,b), které potvrdily domněnku, že jednotlivec je 
charakterizován pozorovatelným vztahem mezi prožívanou emocí a prováděním pohybu . 
 

Pojem psychomotorika 

Psychomotorika vychází z tradic přirozeného nevýkonově zaměřeného tělesného pohybu. V jejích 
základech je francouzská tradice přirozeného tělocviku, taneční směry a rytmická gymnastika, které rozvíjely 
ve stejném období jako psychosomatická medicína, na přelomu  19. a 20. století. 

Termín "psychomotorika" má svůj původ v Německu. Wilhelm Griesinger, jeden ze zakladatelů 

neuropsychiatrie, použil termín psychomotorika poprvé v roce 1844 (Greisinger,1845 in Probst, 2010). 

V průběhu let byly paralelně , ale nezávisle vytvářeny různé koncepty v jednotlivých zemích , aniž by se 
významněji propojovaly, nebo ovlivňovaly (více Probst, 2010). Odlišnosti v pojetích psychomotorických cvičení 
je dán rozdílným pojetím medicíny a psychologie a tělesné kultury v historii  jednotlivých zemí. 

V současnosti je název „Psychomotorická terapie“ přijat ve většině evropských zemí a je definován jako 

způsob léčby, který využívá tělesné uvědomění a fyzickou aktivitu  jako základní metodu (Probst, 2010). Na 

rozdíl od jeho přijetí ve většině evropských zemí, nenašel  cestu do anglosaské literatury.  
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Počátek novodobé péče o duševně choré 

Předpoklady po nastolení radikální změny v nahlížení na péči o duševně nemocné vyrůstala 
z osvíceneckých snah společnosti, které bylo ve Francii spojeno  se jménem Jaques René Tenona (1724-

1816). Tenon  doporučoval vytvořit pro duševně nemocné lůžková zařízení a kladl důraz na ohleduplné chování  
personálu. Součástí režimové  léčby pacientů byl i pobyt v zahradě, ruční práce a hry. Představy Tenona a Pinela  

uváděl do praxe  Joseph Daquin (1733-1815). Philippe Pinel (1745-1826) byl v roce 1793 pověřen Národním 
konventem provést reformu péče o duševně choré ve Francii, která byla uzákoněna 11.9.1793 a je právem 
nazývána psychiatrickou revolucí. (Goldstein, 1987, Weiner, 1994). V Pinelově díle pokračovali jeho žáci z nichž 
v hledání nových terapeutických metod vynikl Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840). 

Neuspokojivou situaci ve způsobech léčby duševně chorých v Anglii, za podpory sekty kvakerů pro členy 
sekty, řešil Wiliam Tuke (1732- 1822). Ústav v Retreat, kde Tuke působil byl založen 11.5.1975. Svůj humánní 
princip realizoval William Tuke v roce 1796 bez znalosti Pinelových reforem. Jde pravděpodobně o nejstarším 
zařízení používající metodu  pracovní terapie na světě. Léčba prací byla doplněna  cvičením, teplými koupelemi 
a náboženstvím. Minimalizována byla obvyklá biologická léčba té doby (pouštění žilou, drenování, projímadla 
apod.). Jeho principy ošetřování byly přeneseny Dorotheou Dix (1802-87) do prvních psychiatrických zařízení 
v USA (Brown 1998). 

Počátek novodobé péče o duševně choré v Rakousko –Uhersku je datován dvorním dekretem císaře 
Josefa II. z 19. března 1783 v němž se nařizuje  zrušení špitálů budovaných při klášterech od 10. století  a 
založení nemocnic pro duševně nemocné.  
 

Nejpodstatněji ovlivnili rozvoj psychomotorické terapie v léčbě psychiatrických pacientů: 

Johann Christian Reil (1759-1813) 

Reil byl jedním z nejznámějších lékařských teoretiků  své doby. Navazoval na filosofii Kanta a znalost 

nervového systému svých předchůdců v patologii a léčbě duševních nemocí.  V roce 1803 vydal v Halle 

„Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen“ Tato kniha je 
považována za nejvlivnější teoretickou práci při formování německé psychiatrie před Freudem. Reil v ní 
přehodnotil  fyzický výklad duševních poruch. Pod vlivem filosofa Friedricha Schellinga zásadně přeorientoval  
své pochopení příčin duševních nemocí jako vyplývající  z roztříštěnosti sebe sama, z neúplné nebo 
deformované osobnosti a z neschopnosti postavit integrovaný svět včetně sebe sama (Petzold,1957; Mocek, 

1995; Richards 2002). 

Významná byla Reillova představa umístění a architektury psychiatrického ústavu, která se stala významnou 
inspirací při zakládání ústavů pro duševně choré: 
„Ústav má ležet v krásné krajině. Má mít své hospodářství, farmu, zahradnictví. Okna nemají mít mříže, ale musí se 
zaklapovat. Před budovami má být volná prostora pro cvičení a pořádání koncertů.“ (Vencovský, 1983 s. 106). 

Jeho představy novodobé  péče o duševně choré se promítly do výstavby ústavů v Rakousko-Uhersku a tím i 
v Čechách. Převážná část pacientů v nich strávila desítky let života až do své smrti. Příkladem je Ústav pro 
choromyslné v Bohnicích za Prahou, dnes psychiatrická léčebna v Praze 8, Bohnicích (Wallenfels,1926). 
 

Wilhelm Griesinger (1817-1868) 

Wilhelm Griesinger byl německý neurolog a psychiatr, je připomínán pro jeho reformy o duševně nemocné a 

azylový systém. Věřil v integraci duševně nemocných do společnosti  a navrhl, aby hospitalizace byly 

krátkodobé a byly  kombinovány s aktivní terapií s využitím přírodních podpůrných systémů (balneologie, 
tělesná cvičení) (Griesinger,1868). 

 

Paul Schilder (1886-1940) 

Psychiatr a psychoanalytik zabývající se propojením psychiky a somatiky ve vnímání „Já“. Upozorňuje na 
chybné vnímání oddělenosti těla a psychiky. S tělesným schématem jako základní kategorií psychoterapie je 
chybně pracováno odděleně ze stránky psychické a somatické. Pocity jsou ukládány do paměti na podkladě 
jejich propojení na tělesné změny, které s nimi souvisely. To je klíčové pro pochopení našeho fyzického self 
(materiální, tělesné). Do paměti uložený vjem (propojení pocitu a jeho tělesné odezvy) působí zpětně na 
vnímání aktuálního vjemu. 
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Schilder uvažuje o možnostech rozvíjení vnitřního konceptu těla. Prostřednictvím prociťování vnímáme části 
svého těla, možnosti pohybu v prostoru a čase. V průběhu ontogeneze je tělo postupně vnímáno jako funkční 
celek. Při pohybu přijímá jedinec kinestetické, rytmické a sociální podněty a reaguje na ně. Probíhá-li pohyb 

uspokojivě a je-li  opakování pohybu vnímáno pozitivně, narůstá sebevědomí jedince. Shilder upozorňuje na 
sociální rozměr tělesného schématu vnímání vlastního těla které obsahuje i vnímání našeho těla druhými.  
Změna v přístupu, v sebepochopení a sebepojetí může nastat pouze tehdy,  když s biologickou a emocionální 
stránkou pracujeme současně. Pohyb a emoce jsou vzájemně neoddělitelné. Jsme takoví, jak se pohybujeme 

(Schilder, 1923; Röhricht, 2000). Schilder vznáší požadavek, aby pro psychoterapii na základě těla byla 
vytvořena odpovídající diagnostika a nabízí kognitivní (exteroceptivní vnímání) a proprioceptivní model 
(Schilder, 1933; Joraschky, 2009).  

 

Joseph Gottfried Ritter von Riedel (1803-1870)   

Současně s ostatními zeměmi Rakouska-Uherska probíhaly změny na území Čech. Rozhodujícím byl dvorní 
dekret císaře Josefa II. (1783). Již 1.listopadu 1790 byl uveden do provozu první blázinec v Čechách určený pro 
neklidné pacienty. Jeho kapacita  velmi brzy nepokrývala požadavky Prahy a tak byl zakoupen roku 1823 
klášter svaté Kateřiny, na jehož pozemcích vznikl ústav pro 260 pacientů a zároveň zde byla a do dnešních dnů 
je pěstována psychiatrie jako samostatný vědní obor. Ústav měl pro pacienty k dispozici společenskou místnost 
s kulečníkem, knihovnu, sbírku hudebních nástrojů, čtyři ústavní zahrady pro procházky a rekreaci pacientů, 
dílny (Vencovský, 1983). Ředitelé ústavu byli zároveň univerzitními profesory. Od roku 1821 bylo na Univerzitě 
Karlově v Praze vyučováno choromyslnictví pro nastávající lékaře. Významným obdobím rozvoje pražského 
ústavu pro choromyslné bylo působení jeho ředitele J.G. Riedela . V jeho době měl pražský ústav (v r. 1850) k 
dispozici 500 lůžek a jeho způsoby péče byly známy po celé Evropě. Byl navštěvován předními psychiatry 
Evropy (Heinroth, Jacobi, Schroeder,aj.). 

Riedel rozšířil léčbu zaměstnáváním o léčebný tělocvik a vyučování (Vencovský, 1983). Zařazení tělesných 
cvičení do  režimové léčby psychiatrických pacientů bylo odezvou na vznik české tělocvičné organizace Sokol. 
Za pevný měsíční plat byl zaměstnán učitel tělocviku, který třikrát týdně docházel do ústavu a s nemocnými 
cvičil prostná a dechová cvičení. 
V dalších obdobích byl zdůrazňován význam tělesných cvičení po stránce duševní, zejména z důvodu mravní 
výchovy a utváření charakteru. Od počátku minulého století nalézáme řadu pojednání o vlivu tělesných cvičení 
na duševní stránku. Do cvičení v Čechách (Sokola) a tím i do terapie tělesných cvičení psychiatrických pacientů, 
se plynule vřazovaly sportovní discipliny, které postupně tvořily spolu s léčebným tělocvikem a jógou 
podstatnou část forem podpůrných pohybových terapií. 
 

Přínos české neurologie se zaměřením na kineziologii 
Pro rozvoj psychomotorické terapie v Čechách jsou důležité zejména poznatky českých lékařů, neurologů, 

se zaměřením na kineziologii. Jejich poznání vycházelo převážně z neurologie německé. Jejich snahy vyústily v 
založení pražské rehabilitační školy, známé zejména v Německu jako „Prager Schule“.  Dodnes můžeme 
sledovat ve fyzioterapii dopady vlivu neurologicky orientovaných lékařů (V.Vojta; K. Lewit; F. Véle; V. Janda; M. 

Kučera; K. Obrda; J. Pfeifer, in Kolář 2009). Rozvoj psychomotorické terapie ovlivnil především F.Véle. 

 

František Vélé (*1921)  

Vychází z  přesvědčení: 
Ontogenetický vývoj motoriky člověka je geneticky determinován, preformovanými motorickými  programy 
zakódovanými v primárních nervových sítích. Postup vývoje pohybových schopností je geneticky 

zakódován . Za současného působení vnějších vlivů a vnitřní motivace dochází k postupnému zrání 
nervového systému.  
Mechanismy evoluční neuroplasticity se uplatňují v procesech motorického učení i v procesech reparace. 

Reparační schopnost hybných funkcí je značná pokud jsou alespoň z části zachovány elementární spinální 
funkce, které realizují motoriku. Toho lze využít při nastartování volní motorické nadstavby a obnovit zdánlivě 
ztracené funkce . Tento poznatek Vélé zkoumal i v terapii neurologicky nemocných dospělých pacientů a 
předpokládá ho i v léčbě psychiatrických pacientů. Je přesvědčen, že stimul pro spuštění reakce nemusí být 
výhradně tlakový, ale může mít jakoukoli kvalitu  (zrakovou, sluchovou, prožitkovou).  Podstatou je schopnost 
navodit změnu (Véle, 1997). 
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Zdroje poznání, které přímo ovlivnily rozvoj psychomotoriky ve 20. století 
V současné odborné literatuře nejsou jednoznačně vymezeny  pojmy: tělesné schéma a tělesné sebepojetí. Řada 
autorů je prezentuje téměř identicky (Stackeová, 2011) . 
„Tělesné schéma je definováno jako mentální reprezentace vlastního těla.“ (Vašina, 2002), ale také “Tělesné 
schéma je souborem paměťových vzorců, uložených ve strukturách mozku, z nichž nejdůležitější úlohu hrají 
parietální laloky. Jeho základem je genetické naprogramování struktur a jejich funkcí i soubor informací, 
dodávaných činností smyslů (Tichý, 2003).  
Převážně je tělesné schéma i tělesné sebepojetí uvažováno jako podvědomá i vědomá představa o našem 
vlastním těle a jeho součástech, jejich funkci, poloze, tvaru i pohybu. Dále je tělo (tělesné schéma, tělesné 
sebepojetí) chápáno jako významná sociologická entita (Moscovici, 1984). Uvažován je vliv těla (tělesného 
schéma, tělesného sebepojetí) na chování jedince a na pocit životní kvality nebo pohody (Fox, 1997). 
 

Psychoterapeutické přístupy k práci s tělem 

U psychoterapeutických přístupů v práci s tělem je v popředí zájmu vztah člověka k sobě, vztah mysli a těla. To 
co vnímáme a prožíváme jako vlastní identitu je výsledek vzájemně reagujících, relativně stabilních 
emocionálních a kognitivních substruktur dynamického systému osobnosti.  
- Tělo nám podává základní informace o nás. Je prvním signálem o stavu našeho vnitřního Já. 
- To jak se vnímáme a hodnotíme, ovlivňuje zásadním způsobem naše chování a prožívání.  
- Tělesné sebepojetí je součástí struktury celkového sebepojetí (self concept), je strukturou vědomé 

sebereflexe s obsahem dosaženého poznání  uloženým v paměti.  
- Prožitek  tělesného „ Já“ je označován jako tělesné schéma.  
Z pohledu  psychomotorického přístupu si klademe otázku: Jaké je postavení tělesného sebepojetí v rámci 
struktury celkového sebepojetí?      

Vývoj náhledů na sebepojetí v rámci tělesného schéma je obsažen v publikacích: Jamese (James,1890), 
Schildera (Schilder,1950), Piageta (Piaget 1952), Gendlina (Gendlin ,1962, 1981, 1996), Feldenkraise 

(Feldenkrais, 1978), Steinera (Steiner, 1993), Foxe (Fox, 1989, 1990, 1997) , Vašiny (Vašina, 1999), Hájka 
(Hájek 1993, 2002, 2006) a dalších. Pro tělesné sebepojetí v rámci vnímání self je historicky základní teorie 
Wiliama Jamese.  

 

William James (1842-1910)  

Rozlišil dva základní aspekty self  „I“ jako subjekt, který vykazuje vědomí jedinečnosti osobních zkušeností 
vedoucí k odlišení jedince od ostatních. „Me-self“ které je souhrnem všeho co člověk považuje za sebe. „Me-

self“ má rovnocenné části, konstituenty: materiální, sociální a duchovní. Vnímání vlastního těla zařadil James 
do materiálního self, které je základnou hierarchické struktury. 
Velmi blízko k Jamesovu rozlišení mezi vnímáním sebe sama (jak jedinec vnímá své self aktuálně) a ideálním 
self (jakým by byl rád) je teorie Rogerse (Rogers & Dymond, 1954) Těmito přístupy je inspirována řada 
somatoterapií. 
 

Eugene T. Gendlin (*1926)  

Je přesvědčen, že změnu v chování těla lze podpořit nově naučeným pohybem. Pohybová forma však sama o 
sobě nestačí, je nutné ji spojit s prožitkovou rovinou. Změna musí proběhnout na pocitové úrovni (Gendlin, 
1962). 

K zachycení prožívaného významu slouží „tělesně zakotvené prožívání“. Kotvení je proces, který vztahuje něco 
neznámého a rušivého do našeho systému kategorií. Znamená klasifikaci a pojmenování určité skutečnosti, 
která se tak pro nás stane méně ohrožující a dokážeme s ní lépe manipulovat. Tělesně zakotvené prožívání  
znamená pouhé spočívání mysli v tělesně ukotveném pocitu, který je nositelem prožívaného významu. 
Původně je focusing podle Gendlina (Gendlin, 1996) psychohygienickou technikou. Vychází z uvědomování si 
tělesného ohniska (focus), prožívání ohniska vedoucí k porozumění jeho významu (felt sense). Je to technika 
vedoucí k porozumění vlastnímu prožívání. 
Při focusingu jde o nácvik dovedností rozlišit psychické procesy od jejich obsahů. Vytvořit podmínky pro to, aby  
významy nesené v obsazích mysli byly ověřovány a zpřesňovány ve vztahu s preverbálními významy tělesných 
pociťování. (Moscovici 1973, 1984 in Velé, 1997). 
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Vývoj Gendlinova terapeutického vnímání je obsažen v publikacích: Experiencing and the creation of meaning. 

(1962), Focusing. (1981), Focusing-Oriente Psychotherapy – A manual of the Experiential Method (1996). 

V Čechách jsou inspirováni teorií tělesně zakotveného prožívání: 

Lubomír Vašina  
Vašina je jedním z představitelů somatické psychoterapie pracující s tělem metodou biopsychického 
terapeutického přístupu k řešení psychických obtíží klientů. Tělo Vašina považuje za prostředek, který 
umožňuje propracovat vztah. Tělo je vždy přítomno, je zakotveno v realitě světa. Myšlenka sama o sobě toto 
zakotvení nemá, je nezávislá na času a prostoru. Právě zakotvenost mysli v těle dává člověku možnost 
k pochopení smysluplnosti světa a smyslu vlastní existence v něm (Vašina, 1995). 
 

Karel Hájek  
Hájek předpokládá, že prožívání, které odpovídá svým významem tělesným pocitům, je podmínkou pro 
porozumění smyslu konkrétních životních situací. Účelem je popsat jednotlivé procesy na úrovni těla a mysli a 
poukázat na souvislosti těchto jevů se změnou osobnosti. Vytvořit podmínky pro to, aby významy nesené 
v obsazích mysli byly ověřovány a zpřesňovány ve vztahu s preverbálními významy tělesných pociťování. 
Tělesně zakotvené prožívání slouží k zachycení prožívaného významu je to proces, který vztahuje něco 
neznámého a rušivého do našeho systému kategorií (Hájek, 2002). 
 

Rozvoj  psychomotorické terapie v Čechách inspirují 

Podnětnou byla publikace: Rehabilitation von Psychosekranken (Huhn, 1975) a Behindertensport und 

rehabilitation ( Jochheim & Schoot, 1981), která se pokouší o rešerši a analýzu 70ti publikovaných prací 
v německém jazyce, týkajících se terapeuticky užívaných pohybových programů jako součásti léčby 
psychiatrických pacientů. Jde o pohybové programy používané v terapii psychicky nemocných pacientů 
s využitím základních gymnastických prvků, motivů sportu, muzikoterapie a somatorelaxačních technik. 
Převažující počet článků má popisný charakter. Často jsou doplněny kazuistikou, věnují se především popisu 
pohybových programů, dojmům a zkušenostem z aplikace. Snahy o experimentální aplikaci pohybových 
programů v rámci léčby jsou ojedinělé.Většina prací se vztahuje k pacientům s diagnózou schizofrenie. Ve 
studiích je možné pozorovat čtyři druhy pohybových prostředků: 

- Koncentrativní pohybové terapie 

Zaměřují se na zintenzivnění vnímání vlastního těla a jeho funkcí. Teoretický základ tvoří  Weizsackerův 
Gestaltkreis v němž jsou postaveny pohyb a vnímání jako celostní pravidelný kruh „Regelkries“. Metoda je 
používána nejčastěji u pacientů s neurotickými nebo psychosomatickými symptomy. Procesem stupňovaného 
sebevnímání se budují pocity sebeocenění, přerušují způsoby neurotického chování a povzbuzují nové formy 
učení. Metoda koncentrativní terapie zdůrazňuje psychologické základy osobnosti a je analyticky 
orientována k diagnostikování pacientů prostřednictvím pohybu. 

- Psychoterapie orientující se na tělo.                                                                          
Zdůrazňují  vnímání a prociťování tělových prožitků ve vztahu k psychickým prožitkům a ke  skutečnostem. 
Velmi podobně je popisována „Sensory Avereness“, metoda smyslového uvědomování. Cílem je prostřednictvím 
cítění a prociťování uvolnit zasunuté možnosti jedince. 

-  Integrativní pohybová terapie                                                                                            

Tuto formu terapie lze vnímat jako část systému „Gestalt Therapie“  Pezlse, který spojil psychoanalytické pojmy 
s náhledy tvarové psychologie.  

- Taneční terapie                                                                                                                           
Opírají se o poznatek, že mezi psychickou a motorickou činností existují vzájemné vztahy. Podporují pohybem a 
projevováním prožitků integraci jedince. Jsou vhodným prostředkem neverbální komunikace. (Koncepce 

Rudolfa Labana, v Čechách  Olgy Skálové  a Jarmily Blížkovské). 

- Sportovně terapeutické prostředky                                                                                     
Mají v individuálně zaměřené pohybové činnosti významnou integrační potencí. Jsou ale chápány především 
jako socioterapeutický prostředek.  
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Ernst  Jonny Kiphard (1923 – 2010) 

V Německu se v padesátých letech o prosazení psychomotoriky zasluhuje E. J. Kiphard, původním povoláním 
artista. Po studiích tělesné výchovy a sportu na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, pracoval 25 let jako 
kvalifikovaný sportovní učitel na  dětské a dorostové psychiatrii. Od roku 1955 vyvíjel Kiphard koncept 
psychomotorických cvičení a použil je ve Vestfálské psychiatrické klinice pro děti a mládež v Gütersloh. V jeho 

práci se odrážely poznatky o souvislosti mezi psychickým zážitkem a motorickým chováním“  (Kiphard 1995, 
1996, 2001).  

 

Sport jako prostředek terapie 

Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. Založení většiny dnes provozovaných 
nejoblíbenějších sportů na všeobecném základě - tj. na zásadě „pokud budeš respektovat pravidla, můžeš hrát 
s námi, spadá do druhé poloviny 19. století, do Anglie. Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová 
(fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné, nebo 
porovnatelné s druhými sportovci (Hošek in Slepička, 2006, 2009). Takto vymezená pohybová činnost má své 
místo v behaviorálních, behaviorálně kognitivních terapiích a terapiích učení.  

Sport je od počátků využíván v psychiatrii jako součást režimového programu léčby hospitalizovaných 
pacientů, jeho uvažovaným hlavním účinkem je udržovat a zlepšovat somatický stav pacienta. Vedle účinků 
somatických byly pozorovány i pozitivní psychické účinky.  

Prvky sportovních činností, nebo systémy sportovních aktivit vymezených pravidly jsou pro svou 
pohybovou aktivitu a převážně neverbální přístupy vhodnou formou podpůrné terapie všech duševních 
postižení a chorob (onemocnění). Zohledněn musí být vždy somatický stav nemocného (Hátlová, 2003a, 
2003b).Sportovně volené aktivity nacházíme pod názvem sportovní terapie, kinezioterapie, psychomotorická 
terapie, ale i atletika, hry, gymnastika a další. Rozvoj psychomotorické terapie z hlediska sportu v Čechách 
nejvíce ovlivnili: 
Jiřina Adamírová                                                                                                                   
Je zakladatelkou   psychomotoriky u nás. Od začlenění této formy TV do programu ČASPV uplynulo 19let. Tato 

organizace byla jediná, která psychomotoriku zařadila do svého programu.  Její pokračovatelkou je Hana 

Dvořáková, pedagožka se zaměřením na pedagogiku  předškolního věku a využití psychomotoriky ve škole.  
Václav Hošek                                                                                                                     
Roku 1990 Václav Hošek (t.č. děkan FTVS) podpořil na Univerzitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy a sportu, 
vznik studijního oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiženýchn a předmět Kinezioterapie – 

psychomotorická terapie psychiatrických pacientů, jehož garantem je Běla Hátlová. 

Hana Válková                                                                                                       
Psycholožka a pedagožka se zaměřením na psychologii sportu (osobnost ve sportu, včetně osob se specifickými 
potřebami), výzkumy v prostředí osob Speciálních olympiád, integrace minoritních skupin v prostředí Tv a 
sportu. Působí od roku 1990 na Univerzitě Palackého v Olomouci, fakultě Tělesné Kultury, kde založila a rozvíjí 
obor aplikované tělesné výchovy. Toto zaměření vyplývá z dlouhodobé intenzivní mezinárodní spolupráce .  
Marie Blahutková                                                                                                          
Rozvíjí od počátku své profesní psychologické a pedagogické kariéry zaměřené na oblast zdravého vývoje a 
psychologii sportu.  Kiphardovo pojetí psychomotoriky ve výchově a v reedukaci  vývojových poruch. Jejími 
žáky jsou Dagmar Trávníková a Viktor Pacholík. 

 

Pohybová terapie v české psychiatrii 

Pro rozvoj pracovní a pohybové terapie v ústavech pro choromyslné měl zásadní význam Karol Matulay 

(1906 - 1998) který propagoval a zaváděl pracovní a další činnostní terapie. Na pracovištích na kterých působil 
(v Bratislavě, v Pezinku, v Martině,) budoval hřiště a atletická sportoviště a sám prováděl s pacienty sportovní 
terapii (Tichý & Sedláčková, 1997). Psal odborná pojednání a pořádal praktické semináře (Cupák &Vážný, 
2007). Mezi psychiatry měl profesor Matulay řadu obdivovatelů, kteří se i v době nástupu farmakoterapie 
snažili prosadit léčbu aktivizačními terapiemi. Jejich snahy jsou dokumentovány vznikem doposud užívaných 
sportovních zařízení vybudovaných pacienty v rámci pracovní terapie . 

Mezi ergoterapeuticky orientované psychiatry, kteří v širší míře zaváděli na svých odděleních sportovní 
činnosti v rámci podpůrné režimové léčby patřil Zdeněk Bašný (*1920), který působil v největších českých 
psychiatrických léčebnách v Dobřanech a v Praze, Bohnicích. Na svých primariátech organizoval tělesná cvičení 
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s aktivačními nebo relaxačními účinky. Postupně zařazoval do cvičení jednoduché jógové sestavy (Bašný 
(2000). Cvičení bylo voleno vzhledem k diagnóze, závažnosti onemocnění, aktuálnímu psychosomatickému 
stavu nemocného a zaměření léčby.Na základě empirických zkušeností Bašného byly vytvořeny základy 
psychomotorické terapie, která se v České republice nazývala Kinezioterapie.  

Jóga a její praktikování, na velmi dobré odborné úrovni, byla v Československu významným hnutím v 70. 

letech 20 stol. Jóga byla zařazována do léčby somatických pacientů (Velé, 1997) i psychiatrických pacientů ( 
Nešpor, 1997; Bašný , 1971; 2000). Vědeckým výzkumem jógy z pohledu neurofyziologické činnosti se v té 
době zabýval především neurofyziolog Dostálek (Ctibor Dostálek  *1928) , který sledoval účinky jógových 
cvičení pomocí elektrofyziologických měření. Zájem o jógu trvá doposud. 

Dalším propagátorem sportu v podpůrné léčbě psychiatrických pacientů - alkoholiků je Jaroslav Skála 

(1916-1920) psychiatr, alkoholog, který vybudoval na pražské klinice alkoholových závislostí režimový systém 
léčby. Během svého působení vypracoval Skála komplexní léčebný program závislostí v němž významnou část 
tvořila gymnastická cvičení (ranní rozcvičky) a atletický běh.Tento systém se prosadil v léčbě závislostí po celé 
ČR a byl znám i v zahraničí. Postupně byl doplněn o nekontaktní míčové hry a  cvičení jógy (Nešpora) a 
v současnosti  dobrodružnou terapií využívajících prvků her a pobytu v přírodě  „Adveture therapy“ ( Kirchner 

2001, 2009, 2011). 

 

Běla Hátlová  
Hátlová v návaznosti na práce Pribrama, Piageta, Schildera, Vélého předpokládá, že změny navozené vědomým 
pohybem mají bezprostřední vliv na psychické funkce. Pohybový systém funguje jako celek. Vliv CNS, stejně 
jako vliv psychiky na motoriku je zásadní a pohyb je závislý stejně na vnitřních a vnějších senzorických 
podnětech.  
Pohybové projevy jsou ovlivňovány motivačními pochody. Motivace je proces, který pohybové chování 
vyvolává a směřuje ho k určitému cíli, určuje intenzitu pohybové činnosti a její charakter. Chceme-li pozměnit 
charakteristické pohybové chování, je nutno vytvořit nové programy pro pohybové chování,  přiřadit jim 
vysoký stupeň důležitosti (motivace, vůle) a upevnit je v paměti . Aktivně prováděné změny v pohybu těla 
mohou vyvolat odpovídající změny v psychice ((Hátlová, 2003, 2010,2011). Jejími žáky jsou Milena Adámková 
Ségard, Hana Kynštová, Jana Šopíková, Alena Špůrková. 

 

Slovo na závěr 

Články psychomotorické terapie jsou dnes publikovány v nejrůznějších časopisech medicínských, 
fyziologických, neurofyziologických, fyzioterapeutických, psychologických, sportovních a dalších. A ač se všech 
těchto oblastí psychomotorická terapie týká  a pojmová rozmanitost může přinést obohacení, důležité je i 
sjednocení jejích myšlenek. 

Proto vznikly monografické publikace iniciované českými autory ve spolupráci se zahraničními 
představiteli oboru, které se snaží se předestřít teoretické i praktické zázemí psychomotorické terapie. Jsou 
vydávány v českém a anglickém jazyce aby byly dostupné nejen české ale i ostatní odborné veřejnosti 
(Adámková Ségard 2010, 2011, Hátlová  2003, 2005, 2009, 2010, Kirchner 2011, Suchá 2012). 

Široká poznatková základna je pro psychomotorickou terapii důležitá. Jedná se o oblast, kdy je těžké 
jedincem pokrýt všechny související obory, obor lékařství, psychologie, fyzioterapie, tělesné kultury, 
aplikovaného sportu a další. Proto je zde velmi důležitá komunikace, spolupráce a otevřenost novým 
poznatkům.  
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Abstrakt:  Cieľom príspevku je priblížiť problematiku vzťahovej väzby prostredníctvom klasifikácie  a analýzy 
základných východísk teórie vzťahovej väzby. Detailnejšie je vymedzený koncept väzbového a exploračného 
správania, vnútorné pracovné modely a charakteristiky väzbovej figúry; príspevok približuje vzťahovú väzbu 
z vývinového hľadiska. Autorka v tomto kontexte identifikuje jednotlivé typy pripútania a poruchy vzťahovej 
väzby. V závere predkladá niektoré možnosti psychologickej intervencie, vrátane korekcie pripútania dieťaťa 
k rodičovi v náhradných rodinách pomocou metódy DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy). 
 

Kľúčové slová: poruchy vzťahovej väzby, psychologická intervencia, typy pripútania, vzťahová väzba 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Východiská a kontext teórie vzťahovej väzby 

Teóriu vzťahovej väzby začal rozpracovávať britský psychiater John Bowlby už v 50-tych rokoch 20. 

storočia (e.g. Bowlby, 1968) – v kontexte mnohých problémov, ktoré sa vyskytovali u detí osirelých a opustených 
po 2. svetovej vojne. Jeho spolupracovníčkou sa neskôr stala Mary Ainsworthová. Pôvodným východiskom 
a inšpiráciou bola psychoanalýza a etológia. Významne ho ovplyvnil Lorenzov objav tzv. imprintingu 
(vpečatenia) a  známe Harlowove experimenty s mláďatami opíc. Na ich základe Bowlby usúdil, že primárne vo 
vzťahu s opatrovateľom nie je uspokojenie biologických potrieb (prijatie potravy). Podstatná je dostupnosť 
objektu, ktorá umožňuje vytvorenie citového puta. Revidoval Freudovo tvrdenie o prvoradosti sexuálneho pudu 
– podľa Bowlbyho (in Kulísek, 2000) je najdôležitejšou potreba istoty a bezpečia. Tento pohľad bol podľa 
Cassidyovej (2008) inovatívny, lebo vychádzal z evolučnej teórie. Potreba pripútania podľa autorov teórie 
vychádza z  geneticky naprogramovanej túžby po blízkosti, ktorá sa objavila v priebehu evolúcie na základe 
prírodného výberu.  

Vzťahovú väzbu (pripútanie; angl. attachment), Bowlby (2010) vymedzil ako trvalé emočné puto 
charakterizované potrebou vyhľadávať blízkosť s určitou osobou a udržovaním tejto blízkosti, a to hlavne 

v podmienkach stresu. Ainsworthová (1970) hovorí, že pojem označuje, v ideálnom prípade, láskyplný vzťah, 
ktorý si dieťa  vytvára k  špecifickému jednotlivcovi – objektu pripútania. 

 

Charakteristika základných pojmov  
Jedným z kľúčových konceptov je väzbové a exploračné správanie. Väzbové správanie je priamo spojené so 

vzťahovou väzbou. Podľa Hašta (2005) je charakterizované uprednostňovaním blízkosti s určitou osobou 
(väzbovou figúrou) a tendenciou k udržovaniu tejto blízkosti. Medzi jeho prejavy patrí plač, hľadanie a volanie 

vzťahovej figúry, jej nasledovanie, privinutie sa k nej. Pri odlúčení od väzbovej figúry sa prejavuje protestom. 

Býva aktivované v situáciách únavy, stresu, pri bolesti, odlúčení či v cudzom prostredí.. Bowlby (2010) uvádza, 
že má inštinktívnu podstatu. Cieľom väzbového správania je dosiahnutie blízkosti s väzbovou figúrou. Pokiaľ je 
veľmi intenzívne, je možné ukončiť ho jedine fyzickým kontaktom so vzťahovou figúrou. Naopak, ak je intenzita 
nižšia, môže stačiť pohľad na väzbovú figúru, jej hlas alebo prítomnosť nejakej sekundárnej väzbovej figúry 
(Bowlby, 2010). V prípade dlhotrvajúceho odlúčenia od objektu pripútania sa väzbové správanie môže prestať 
prejavovať. Avšak, Ainsworthová a Bellová  (1970) upozorňujú, že to neznamená zaniknutie väzby - vzťahová 
väzba pretrváva aj za nepriaznivých vonkajších podmienok (Ainsworth, 1970).  

Ďalším významným konceptom je exploračné správanie. Je priamym protikladom väzbového správania a 
podľa Ainsworthovej a Bellovej (1970) je z evolučného hľadiska rovnako významné. V princípe smeruje dieťa 
„od matky“, do skúmania okolitého prostredia. Má rôzny charakter vzhľadom na vývinové možnosti a schopnosti 

dieťaťa. Aktivizuje sa len keď sa dieťa cíti bezpečne. Ainsworthová (1970) na základe pozorovaní uvádza, že 
exploračné správanie je podporované prítomnosťou väzbovej figúry. Bowlby (2010) upozorňuje na paradox, že 
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ho vyvolávajú podnety takmer rovnakého charakteru ako tie, ktoré vyvolávajú väzbové správanie. Často sú to 
nové a zložité podnety. 

Vzťahová väzba ovplyvňuje ďalší psychický vývin dieťaťa, jeho vzťahy v dospelosti (e.g. Eastwick & Finkel, 

2008). Vysvetľujúcim mechanizmom tejto skutočnosti sú tzv. vnútorné pracovné modely sociálneho sveta. 
Thompson (2008) ich prirovnáva k mostom spájajúcim skúsenosť zo vzťahu s primárnym opatrovateľom s  

očakávaniami v budúcich vzťahoch. Mainová, Kaplanová a Cassidyová (1985) ich definujú ako súbor vedomých 
a/alebo nevedomých pravidiel pre organizáciu informácií týkajúcich sa vzťahovej väzby a pre získavanie alebo 
obmedzovanie prístupu k týmto informáciám. Ide o reprezentácie seba, vzťahových figúr, svojich vzťahových 
skúseností  a predstáv, ako sa vzťahovať k druhým ľuďom (Thompson, 2008). Na druhej strane však Berlin, 
Cassidy a Appleyard (2008) poznamenávajú, že aktuálne správanie vo vzťahoch nie je len výsledkom raného 
pripútania, ale súvisí aj s kvalitou blízkych vzťahov v aktuálnom prostredí. Vnútorné reprezentácie sa vytvárajú 
na základe interakcií dieťaťa s primárnym opatrovateľom. Bowlby (in Bartholomew & Horowitz, 1991) 

identifikoval dva kľúčové momenty vnútorných reprezentácií: (a) či je vzťahová figúra vnímaná ako tá, ktorá 
odpovedá na dožadovanie sa pomoci a ochrany; (b) či jednotlivec vníma seba ako toho, ku ktorému sa vzťahová 
figúra bude správať nápomocným spôsobom. Ako hovorí Thompson (2008), na to, aby malo rané bezpečie 
z pripútania trvalý vplyv, je potrebné, aby bola zachovaná citlivá rodičovská starostlivosť aj v ďalších rokoch 
života. Reprezentácie sa menia v súvislosti s vývinom kognitívnych a sociálno-kognitívnych schopností a 
v dôsledku  nových vzťahových skúseností. Možnosti k individuálnej zmene postupne s vekom klesajú (Berlin, 
Cassidy & Appleyard, 2008). 

Jednotlivec, ku ktorému sa dieťa pripútava, t.j. objekt pripútania, je označený pojmom väzbová figúra. Vo 

všeobecnosti býva pociťovaná ako silnejšia a múdrejšia, nie je jednoducho nahraditeľná inou (Štefánková, 2005). 
Plní pre dieťa úlohu tzv. bezpečnej základne a bezpečného prístavu. Vďaka tomu, že matka dieťaťu poskytuje 
bezpečné zázemie - teda ochranu a pocit bezpečia, sa dieťa odhodlá k preskúmavaniu okolitého sveta. Vedomie 
pevného východiskového bodu potom, ako hovoria Ainsworthová a Bellová (1970), podporuje exploráciu 
prostredia, ktorá je nevyhnutná pre vývin. Pri operovaní v prostredí dieťa stále vie, že sa má kam vrátiť. Tu sa 
koncept zázemia prelína s konceptom bezpečného prístavu. Pri akomkoľvek ohrození, strese či záťaži, s ktorou 

sa dieťa pri explorácii stretne, sa môže vrátiť do bezpečia poskytovaného matkou (Kulísek, 2000). Dôležitým 
pojmom v tejto súvislosti je tzv. jemnocitná matka. Aby primárna väzbová figúra, mohla plniť úlohu bezpečnej 

základne a prístavu, je potrebné aby reagovala „jemnocitne“. Hašto (2005) to charakterizuje ako diferencované, 
primerané reagovanie na signály od dieťaťa a následne láskyplnú náklonnosť, ochranu a keď je to potrebné aj 
utešovanie a upokojenie dieťaťa. Pederson et al. (1998) výskumne  dokázali, že matky v bezpečných vzťahoch 
s dieťaťom v porovnaní s matkami v neistých väzbách boli v interakcii s diaťeťom citlivejšie.  

 

Vzťahová väzba z ontogenetického hľadiska  
Vzťahová väzba je prítomná vo všetkých vývinových obdobiach - nezávisle od toho, či a ako sa prejavuje 

väzbové správanie. Jej prítomnosť neznamená nezrelosť či bezmocnosť jednotlivca. Bowlby spolu s 
Ainsworthovou (Ainsworth, 1969) vymedzujú 4 základné fázy vývinu vzťahovej väzby.  Fázy sa prelínajú, nejde 

o jasne ohraničené úseky. (1) Orientácia a signály bez  rozlišovania figúry (do 8 až 12 týždňov) – dieťa reaguje na 
podnety od ľudí v jeho okolí, ale ešte nemá dobre vyvinutú schopnosť osoby rozlišovať. (2) Orientácia a signály 
zamerané na jednu alebo viac rozlišovaných figúr (od 12 týždňov do 6. mesiaca) – dieťa sa správa k osobám v 
okolí rovnako priateľsky ako v prvej fáze, ale na matku, resp. opatrujúcu figúru, reaguje výraznejšie. (3) 

Udržiavanie blízkosti k rozlišovanej figúre pomocou pohybu a signálov (od 6. mesiaca do 2.-3. roku) – väzba na 
vzťahovú figúru sa stáva zreteľná, redukujú sa priateľské reakcie na iných ľudí. Cudzie postavy môžu vyvolať 
poplachovú reakciu. Začne sa prejavovať väzbové správanie a v relatívne rovnakej intenzite pretrváva do konca 

3. roku. (4) Formovanie recipročného vzťahu (začiatok medzi 2. a 3. rokom) – Hašto (2005) túto fázu označuje 
ako budovanie partnerstva korigovaného cieľom. Dieťa je schopné vytvárať si primitívnu kognitívnu mapu 
obsahujúcu predstavy o matkiných plánoch, cieľoch. Je schopné chápať ju ako nezávislý a  trvalý objekt, schopné 
chápať jej emócie a motívy.  

Prvé väzby sú sformované v období do 7 mesiacov (Main, 1996). Thompson (2008) však upozorňuje, že 
pokiaľ vytvorené vnútorné pracovné modely nie sú podporované, vplyv raných vzťahov pripútania nemusí byť 
trvalý. Hašto (2005) dopĺňa, že hlavným determinantom a vzorom organizácie väzbového správania sú 
skúsenosti s väzbovou figúrou nadobudnuté až po adolescenciu. 
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Vo vývine dochádza k rôznym zmenám vo väzbovom správaní. Po treťom roku života, ako uvádza Bowlby 
(2010), dieťa prejavuje toto správanie menej aktívne a menej často. Škála podmienok, ktoré ukončujú väzbové 
správanie je stále širšia, niektoré podmienky majú už len symbolickú povahu. Dospievajúci nepotrebuje 

nevyhnutne v záťažovej situácii bezprostredný fyzický kontakt - ako podpora stačí pohľad, rozhovor, fotografia 
či spomienka. Udržuje vzťahovú väzbu k inému človekovi pomocou stále sa rozširujúceho spektra prvkov 
väzbového správania. Tie sú organizované ako plány s určitými cieľmi. Väzbové správanie je teda korigované zo 
zameraním na cieľ – na  udržanie vzťahovej väzby (Bowlby, 2010). Bowlby (tamtiež) upozorňuje, že počas 
dospievania a dospelosti pozorujeme aj  zmeny väzbových figúr. Iní dospelí môžu nadobudnúť rovnakú, dokonca 
väčšiu dôležitosť, ako mali rodičia. Do hry začne vstupovať aj sexuálna príťažlivosť k rovesníkom opačného 
pohlavia; určitá časť väzbového správania je zameraná aj ku skupinám a inštitúciám. (Bowlby, 2010). 

Typológia pripútania  

Od začiatku skúmania vzťahovej väzby bolo zjavné, že sa prejavujú viaceré štýly pripútania. U detí sa ich 
skúmaniu hlbšie venovala Ainsworthová (e.g. 1978). Opísala tri kvalitatívne odlišné typy pripútania: bezpečné, 
neisto-vyhýbavé a neisto-ambivalentné (Ainsworth et al., 1978). Neskôr Mainová (e.g. 1996) identifikovala štvrtý 
typ – dezorganizované pripútanie. U detí teda rozlišuje štyri kategórie správania a u dospelých hovorí Mainová 
(tamtiež) o štyroch typoch diskurzu, ktoré zodpovedajú štyrom štýlom vzťahovej väzby.  

 

Typy vzťahovej väzby v detstve (podľa Main, 1996): (1) Bezpečné pripútanie – dieťa je znepokojené 
neprítomnosťou matky a dáva to najavo. Po jej návrate sa teší, po krátkom udržiavaní kontaktu sa opäť vráti 
k svojej činnosti. Bezpečná vzťahová väzba sa vytvorí tam, kde je vzťahová figúra jemnocitná. Dieťa s takýmto 
typom pripútania sa javí ako veselé, kooperatívne, obľúbené, tvorivé, schopné prispôsobiť sa. Hašto (2005) 
zároveň poznamenáva, že bezpečná vzťahová väzba je protektívnym faktorom pre psychosociálny vývin. (2) 
Neisto-vyhýbavé pripútanie – dieťa navonok neprejavuje distres z neprítomnosti matky, pokračuje v explorácii 
prostredia; pri jej návrate sa blízkosti s ňou aktívne vyhýba, neprejavuje hnev. Deti s takýmto typom pripútania  

žijú v neistote, či a kedy sa môžu na matku spoľahnúť.  Navonok sa javia ako napäté, impulzívne, s malou 

frustračnou toleranciou, alebo pasívne, bezmocné (Hašto, 2005). (3) Neisto-ambivalentné pripútanie – dieťa je 
stále zamerané na matku, úzkostné, počas neprítomnosti matky je extrémne znepokojené a zlostné. Po návrate 
matky kolíše medzi odporom z priblíženia a tendenciou ku kontaktu, nevráti sa k svojej činnosti, ale zostane 
zamerané na matku. (4) Dezorganizované pripútanie – dezorientované správanie počas prítomnosti matky 
(napríklad ustrnutie s výrazom tranzu v tvári, hodenie sa na zem a pod.). Okrem týchto charakteristík môže byť 
správanie analogické niektorej z vyššie spomenutých kategórií. V normálnych výskumných výberoch je podľa 
Mainovej (1996) 15-25% takýchto detí. 

 

Typy vzťahovej väzby v dospelosti. U dospelých rozlišuje Mainová (1996) nasledujúce kategórie, resp. „stavy 
mysle s ohľadom na vzťahovú väzbu“: (1) Bezpečná-autonómna väzba – opis pozitívnych aj negatívnych 
vzťahových skúseností cez koherentný, prepracovaný diskurz. Jednotlivec si váži  vzťahy a je v ich hodnotení 
objektívny. (2) Dištancovaná väzba – jednotlivec opisuje väzbové figúry (rodičov) pozitívne, ale nemá na vzťah 
dostatok spomienok. Popiera vplyv negatívnych zážitkov. (3) Zapletená väzba – jednotlivec je zaujatý zážitkami, 
vyzerá nahnevaný, zmätený a pasívny alebo ustráchaný. Niektoré repliky sú zamotané alebo obsahujú vágne 
frázy, prípadne sú irelevantné. (4) Neurčitá dezorganizovaná väzba – pri téme straty alebo zneužívania badať 
nápadné chyby v monitorovaní, zdôvodňovaní situácie a v diskurze. Napríklad hovorí o mŕtvom akoby stále žil, je 
ticho, používa veľa chvály a pod.. Niektorých jednotlivcov však nemožno zaradiť ani do jednej z kategórií, 
pretože nemajú jednoznačne definovanú stratégiu diskurzu. Podľa Mainovej (1996) je to 7-10% z normálnej 
populácie.  

 

Poruchy vzťahovej väzby 

Pôvodné vzorce vzťahovej väzby identifikované M. Ainswothovou sú, ako hovorí Brisch (2011), špecifické 
adaptačné vzorce normálneho vzťahu dieťaťa a väzbovej figúry. Dezorganizovaná vzťahová väzba, ktorú opísala 
Mainová, sa za adaptívnu stratégiu nedá považovať. Jej prejavy (náhle stuhnutie v pohybe, stereotypie a pod.) už 
pripomínajú psychopatológiu (Brisch, 2011). Van Ijzendoorn a Bakermans-Kranenburg (2003) navrhujú, aby 
extrémne prejavy dezorganizácie správania boli považované za diagnostické kritérium.  
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Ďalší autori, ku ktorým patrí Fraibergová, Liebermanová či Zeanah (in Brisch, 2011), zistili, že v klinických 
skupinách detí a u detí zo zásadne narušených dyád rodič-dieťa sa vyskytujú aj úplne iné vzorce väzbového 
vzťahu. Označili ich ako „poruchy vzťahovej väzby“ (angl. attachment disorders). Brisch (2011) odkazuje na 
Crittendenovej skúmania, ktorá zistila, že vývin vzťahovej väzby v týchto prípadoch nedosiahol 4. etapu, teda 

formovanie recipročného vzťahu  -  „partnerstva korigovaného cieľom“. 
 

Poruchy vzťahovej väzby v diagnostických systémoch 

V literatúre a výskumných štúdiách sa často pod pojmom „attachment disorders“ rozumejú poruchy 
vymedzené v MKCH-10 (Medzinárodná klasifikácia chorôb) alebo DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) (e.g. O`Connor & Zeanah, 2003).  

V MKCH-10 je zaradená Reaktívna porucha príchylnosti u detí (F94.1) - charakterizujú ju abnormality 
v sociálnych vzťahoch a emocionálnom fungovaní ako reakcia na zmeny prostredia, napr. bojazlivosť, prehnaná 
ostražitosť, agresia a pod.. Ďalšou je Dezinhibovaná porucha príchylnosti u detí (F94.2) charakterizovaná 
nevýberovým príchylným a priateľským správaním, ktoré pretrváva napriek zmenám prostredia. Súvislosť so 
vzťahovou väzbou implicitne naznačujú aj Porucha socializácie (F91.1) a Úzkosť z odlúčenia u detí (F93.0). 

Podobné diagnostické kategórie sú v DSM-IV – označené ako Reaktívna porucha vzťahovej väzby v detstve 

(313.89), ktorá má 2 podtypy: inhibovaný a disinhibovaný. 
 

Typológia porúch vzťahovej väzby podľa Brischa 

Liebermanová (2003) a Brisch (2011) sa zhodujú, že poruchy vzťahovej väzby sa nedajú dostatočne 
klasifikovať v bežných diagnostických systémoch. Brisch (2011) rozlišuje viacero rôznych typov porúch 
vzťahovej väzby: 

(A) Absencia väzbového správania – väzbové správanie sa neprejavuje ani v jednoznačne ohrozujúcich 
situáciách, alebo sa prejavuje nediferencovane pri odlúčení od ktorejkoľvek vzťahovej osoby. Tieto deti 

odlúčenie negatívne neprežívajú. (B) Nediferencované väzbové správanie – dieťa sa správa rovnako priateľsky ku 
všetkým vzťahovým osobám, nie je dôležité, ako dlho ich pozná. Dajú sa identifikovať 2 podtypy: (1) 
nediferencované väzbové správanie - v situáciách ohrozenia hľadá útechu, ale obracia sa aj na dostupné cudzie 
osoby; (2) nehodový rizikový typ –chýba sociálne referenčné správanie, často sú vystavené ohrozeniam 
a zraneniam, nehodám, ktoré sami vyprovokovali. Vyskytuje sa u zanedbávaných detí a detí z DD. (C) Prehnané 
väzbové správanie – deti sú excesívne prítulné, dokážu sa upokojiť iba v absolútnej blízkosti väzbových osôb. 
Bránia sa aj proti krátkemu odlúčeniu, úplne sa vzdávajú explorácie prostredia. Vyskytuje sa u  detí, ktorých 

matky trpia úzkostnou poruchou so strachom zo straty. (D) Tlmené väzbové správanie – nápadné 
prispôsobovanie, odlúčeniu odporujú len málo alebo vôbec. Bez výhrad plnia požiadavky väzbovej figúry, ale 
emocionálna výmena s ňou je obmedzená. Cudzím osobám dokážu pocity vyjadriť otvorenejšie a spontánnejšie. 
Vyskytuje sa u detí, ktoré boli týrané, alebo vychovávané štýlom založeným na telesných trestoch. (E) Agresívne 
väzbové správanie – snažia sa vytvoriť väzbové vzťahy pomocou telesnej alebo verbálnej agresie. Prvý kontakt 
vytvárajú prostredníctvom agresívnych interakcií, keď sa začne vyvíjať vzťahová väzby, dokážu sa rýchlo 
upokojiť. To sa však stáva málokedy, pretože sú kvôli agresívnemu správaniu skôr odmietané. Vyznačujú sa ňou 
deti z rodín s agresívnymi spôsobmi správania. (F) Väzbové správanie s obrátením rol medzi väzbovou figúrou 
a dieťaťom – dieťa venuje väzbovej figúre nadmernú pozornosť a starostlivosť, preberá za ňu zodpovednosť. 
Kvôli tomu sa vzdáva explorácie prostredia, snaží sa zostať v blízkosti väzbovej figúry. Má strach z reálnej straty 
väzbovej figúry (napr. keď hrozí rozvod rodičov). Je dôležité vedieť ju odlíšiť od bezpečného vzorca pripútania, 
pretože vonkajšie prejavy sa pri povrchnom pozorovaní podobajú. (G) Porucha vzťahovej väzby so závislým 
správaním – podstatou je, že väzbová figúra nereagovala na signály dieťaťa vyjadrujúce potrebu blízkosti 
a bezpečia telesným kontaktom, ale veľmi nediferencovane (napr. podaním potravy). Toto sa potom stane 
náhradou kontaktu s väzbovou figúrou v situáciách stresu a človek hľadajúci vzťahovú väzbu rozvinie 
patologickú závislosť k určitej substancii (náhrade vzťahovej osoby). 

  

Možnosti psychologickej intervencie 

Teória vzťahovej väzby a mnohé jej skúmania priniesli nový pohľad na vzťahové fungovanie jednotlivca vo 

všeobecnosti. Môže to byť prínosné najmä v oblasti terapie a korekcie neadaptívnych vzťahových vzorcov. Avšak 
aplikácia poznatkov a zistení do psychologickej praxe prebieha skôr pomaly a postupne. Poukážeme na niektoré 
vybrané možnosti. 
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Psychoterapia založená na vzťahovej väzbe (Attachment-based psychotherapy) 

Je založená na teórii J. Bowlbyho a na predpoklade, že vnútorné pracovné modely je možné korigovať 
ďalšou skúsenosťou (Purnell, 2004). Ako hovorí Brisch (2011), ide o psychoanalyticky orientovaný prístup 
s presvedčením, že klient prenáša svoju ranú vzťahovú skúsenosť do vzťahu s terapeutom. Hlavným predmetom 
terapeutickej práce sú vzťahové vzorce klienta. Úlohou terapeuta je vytvárať bezpečnú základňu pre možnosti 
skúmania klientovho self a korekcie jeho vzťahových skúseností (Purnell, 2004). Je zameraná skôr na dospelú 
populáciu. Brisch (2011) však upozorňuje, že je potrebné tento prístup jednoznačne odlišovať od tzv. 
„attachment psychotherapy“, nazývanej aj „holding therapy“. Tá, používaním násilných techník - ako držanie 
klienta proti jeho vôli a pod.,  môže podľa neho poruchy vzťahovej väzby priamo vyvolávať skôr ako liečiť. 

 

Dyadická vývinová psychoterapia (Dyadic Developmental Psychotherapy) 

Dyadická vývinová psychoterapia (ďalej DDP) sa využíva najmä pri korekcii vzťahových vzorcov detí 
v náhradných rodinách. Pretože, ako tvrdí Becker-Weidman (2006), adekvátne citlivý a jemnocitný prístup 
adoptívnych rodičov nestačí, nevyhnutná je terapia zameraná priamo na dysfunkčné vnútorné pracovné modely. 

Centrálnym terapeutickým prvkom, ako Becker-Weidman (tamtiež) uvádza, je udržiavanie spolupráce 
a emočne zosúladeného vzťahu medzi dyádami terapeut-dieťa, opatrovateľ-dieťa, terapeut-opatrovateľ. 
Terapeut teda pracuje súčasne s dieťaťom aj (adoptívnym) rodičom. Špecifikom je vysoká akceptácia emócií 
a skúseností dieťaťa. Väčší dôraz sa kladie na skúsenosti, zážitkové metódy a proces ako na verbalizáciu a obsah. 

Základnými prvkami sú modelovanie zdravého vzťahového kruhu, redukovanie pocitu viny  dieťaťa, zdravý 
a starostlivý fyzický kontakt vyjadrujúci prijatie, interpersonálna regulácia emócií, znovuprežitie a intergrácia 
emócií súvisiacich s traumou. Cieľom je na základe týchto postupov prepracovať vnútorné pracovné modely 
vzťahovo traumatizovaných detí a priviesť ich k internalizovaniu lásky adoptívnych rodičov. Práca vyžaduje 
vysokú štruktúrovanosť a konzistenciu, takisto akceptáciu dieťaťa, empatiu a záujem o dieťa. 

Prístup je zameraný na korekciu vzťahových vzorcov detí v náhradnej starostlivosti, na deti s traumatickou 

poruchou vzťahovej väzby - deti so zážitkami zanedbávania, zneužívania, vzťahovými traumami z detstva 

(Brisch, 2011). Becker-Weidman (2006) poukazuje, že DDP znižuje úzkosť a depresiu, poruchy pozornosti, 

poruchy v sociálnom správaní a tiež agresívne správanie.  
Zatiaľ čo prax ukazuje výsledky, vedecký dôkaz účinnosti DDP je sporný. Becker-Weidman a Hughes (2006, 

2008) predkladajú výsledky vlastných skúmaní, na základe ktorých DDP označujú ako „evidence-based“ - terapiu 

s dokázaným efektom. Tvrdia, že efekt je v porovnaní s inými formami psychoterapie zreteľnejší a pretrváva aj 
po 4 rokoch od jej ukončenia, zatiaľ čo pri iných sa stav detí s odstupom času opäť zhorší. Kritikom tvrdení je 
Mercer a kolektív (2010) - spochybňujú výsledky upozornením na nedostatky v analýze dát a terminologické 
nepresnosti pri používaní pojmu „evidence-based“. Kritizujú aj samotné techniky terapie. Avšak vychádzajú 
z charakteristík opisujúcich už spomínané „attachment therapy“ a „holding therapy“ (terapiu pevným objatím) 
(Chaffin et al., 2006), nie DDP.  Mohlo teda dôjsť k prekrytiu pojmov a nedorozumeniu, ako sa to často pri 
diskusiách o terapeutických prístupoch vychádzajúcich z teórie vzťahovej väzby deje.  

DDP sa v súčasnosti začína venovať pozornosť aj v našich geografických rámcoch – v Čechách sa terapii 
porúch attachmentu a DDP venuje pedagogička a psychologička so zahraničnými skúsenosťami - Petra 

Vrtbovská, u nás je možnosť DDP ponúkaná prostredníctvom neziskovej organizácie Návrat podporujúcej návrat 
detí z ústavnej starostlivosti do rodín. 

Autori teórie vzťahovej väzby priniesli nový pohľad na vzťah matky a dieťaťa. Thompson (2008) 

zdôrazňuje, že chce byť skôr základom pre nový prístup ako „zdrojom ortodoxnosti“. Súčasný výskum i prax (e.g. 
Hašto, 2005; Berlin, Cassidy & Appleyard, 2008) už nasvedčujú, že starostlivá a na pripútanie zameraná terapia 
môže zmeniť štýl pripútania. Úlohou teda zostáva podpora postupnej aplikácie teórie a zistení v oblasti témy 
vzťahovej väzby do praxe pomáhajúcich profesií. 
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Nadání – dar či problém? 

Veronika Homolková 

 

Josefa Vávry 11, Ivančice 664 91 ČR; v.homolkova(at)seznam.cz 

 

Abstrakt:  Tématem této stati jsou nadané děti ve škole. Zaměřuje se zejména na charakteristické rysy a psycho-

sociální problémy, které se vyskytují u nadaných žáků. Dotýká se i metod identikace talentu a možností edukace 
nadaných dětí v primární škole. Pojednává o začlenění obohacujících vzdělávacích programů do výuky na prvním 
stupni základní školy na pozadí legislativního rámce České republiky.  V závěru odkazuje na rady, které 
napomáhají k  rozvoji  mimořádných schopností a dovedností talentovaných jedinců. 
 

Kľúčové slová: nadané děti, nadání, vzdělávací program 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Charakteristika nadaných dětí 

U nadaných dětí se vyskytují rysy osobnosti, na základě kterých se prostřednictvím diagnostiky identifikuje 
nadání. Charakteristickými projevy dětí s talentem se zabývá i Mönks & Ypenburg. Nadané děti zaměřují 
pozornost na koníčky a záliby, které neodpovídají zálibám dětí v průměrné běžné populaci v jejich věkových 
normách. Žáci, kteří oplývají neobyčejnými vlohami, mají mnoho zájmů z různých odvětví. Dříve než jiné děti 
touží po přesných a jednoznačných odpovědích na svoje otázky a ptát se nepřestávají ani v pokročilém věku. 
Talentované děti jsou velice aktivní. Rodiče i pedagogové musí dohlížet na dodržování spánkového a klidového 
režimu během denních aktivit. Žáci, u kterých bylo definováno nadání, jsou schopni udržet pozornost na více 
činností současně. Talentovaní jedinci se vymykají pozoruhodnou pamětí. Nadané děti umějí dříve psát a číst. 
Talent pro matematiku se projevuje již v útlém věku jedince, který se vyznačuje vlastními způsoby počítání. Žáci 
mají rozsáhlou slovní zásobu, ale neumí všechny výrazy využít v běžném hovoru se spolužáky, rodiči i pedagogy. 
U nadaných dětí se rychleji rozvíjí jemná motorika (Mönks & Ypenburg, 2002). 

Problémy u nadaných žáků 

Nadané děti mohou v různých dovednostech poměrně hluboko klesat pod úroveň své skutečné inteligence. 
Snadnější orientaci v problémech poskytuje soupis překážek, který poukazuje na možná rizika v práci a soužití 
s nadprůměrně jednajícími žáky.  

Mönks & Ypenburg se zabývají problémy u nadaných dětí. Nadaní jedinci snadno ztrácí zájem o činnost, 
která se opakuje. Ve školním prostředí se uchylují k záporně laděné sebereflexi. Dítě s talentem zdlouhavě 
přemýšlí nad prací, brzdí pracovní tempo, psaný text se učí obtížněji. Mají tendenci záporně hodnotit svoje 
dosažené výsledky ve studiu. Nadaní žáci dále vynikají rozličnými koníčky, které jim zabírají všechen volný čas, a 
tím mohou zanedbávat školní přípravu i plnění domácích povinností. Spolužáci, kteří nadané dítě obklopují, 
předpokládají nereálně vysokou míru zapojení jedince s talentem do řešení problémových situací. Některé 
talentované děti mohou mít nízký práh strachu a odvahy. Rodiče i učitelé mohou zastávat tvrzení, že studijní 
výsledky jedince s neobyčejnými vlastnostmi neodpovídají jeho schopnostem (Mönks & Ypenburg, 2002). 

Děti, které vynikají výjimečnými schopnostmi, mohou pro rodiče představovat neznámou situaci, stejně 
jako zdravotně postižené děti. Rodiče se na stávající situaci musí nejprve adaptovat. V podmínkách školního 
prostředí se musí vytvořit podnětné situace, při nichž má dítě možnost přirozeně reagovat a také se dále rozvíjet 
(Soppardová, 2005).  
 

Identifikace nadání 

Možnostmi identifikace nadání se zabývají Mönks & Ypenburg. Talent se dá rozpoznat již v brzkém věku 
dítěte. Rodiče vypozorovali zvláštní projevy nadaných dětí již v kojeneckém věku. Dále se u těchto dětí objevil 
předčasný nebo opožděný vývoj řeči. Již v prvním roce života nejprve používaly jen slova a později gramaticky 
ustálená souvětí. I nadaní jedinci mohou začít mluvit až po dosažení dvou let věku. Je to dáno jednou 
z charakteristických vlastností, a to snahou po nejlepším dosažení dané činnosti. Talentované děti pak bez chyb 
stylizují těžší slovní spojení, formulují nesnadná sousloví a věty dle mluvnických pravidel (Mönks & Ypenburg, 

2002).  
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Existují dvě metody identifikace nadaných dětí. Jedná se o metody objektivní a subjektivní (Fořtík & 

Fořtíková, 2007): 
A) K objektivním postupům se přiřazují testy inteligence. Dále validizační testy, které se zaměřují na oblast 

dovedností a testy, které obzvlášť slouží pedagogickým pracovníkům k porovnávání výsledků v činnostech. 
Posledními zkoumanými objekty jsou testy tvořivosti, sloužící k pedagogickým i psychologickým účelům; 

B) K subjektivním metodám identifikace se připojují metody, které stanovují jednotlivci určené skupiny 
pedagogů. Dále je nadaný jedinec identifikován pomocí spolužáků, kteří jsou ve vzájemné interakci s nadaným 
jedincem nebo prostřednictvím rodičů, kteří svého potomka záměrně zkoumají a pozorují. Při vlastní nominaci si 
dítě samo formuluje odpovědi na dané otázky. Při klasifikaci výsledků jednání, konání a činností se hodnotí a 
posuzuje herní aktivita dítěte a zapojení jedince do soutěží, které se uskutečňují v individuální nebo skupinové 
formě výuky. 

Pokud nedojde k rozpoznání a identifikaci talentu již v období mladšího školního věku dítěte s nadáním, 
mohou tyto mimořádné schopnosti narušit vývoj dítěte. Oddalováním či neúplností stanovené diagnostiky 
dětských schopností, vědomostí, postojů a hodnot není zcela možný rozvoj nadprůměrných vloh (Portešová, 
2009). 

 

Vzdělávání nadaných žáků 

V současnosti se polemizuje nad tématem, jak se stavět k nadaným dětem. Ředitelé základních škol v České 
republice mají možnost sestavit specializované třídy pouze pro mimořádně nadané žáky, dále mohou vyčlenit 
hodiny určené talentovaným žákům nebo nadané žáky integrovat do běžné třídy se speciálními pomůckami. Vše 
podle legislativního rámce: 

Zákon číslo 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
neboli školský zákon (Zákony České republiky, 2012). 

Vyhláška číslo 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (Zákony České republiky, 2012). 

,,Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuju 
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, 
pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech“ (Portešová, 2009, s. 38).  

Rámcový vzdělávací program je moderní vzdělávací standard a má za úkol přiblížit kvalitu českých škol 
k evropským školním institucím pomocí změn ve vzdělávání a výchově. Při realizaci toho programu se 

uskutečňuje mnoho legislativních cest, které otevírají bránu novým možnostem pro zapojení obecně uznávaných 
vzorů ze zemí Evropské unie. Díky nové reformě dochází ve školství k harmonizačním a individualizačním 
postupům při vyučování a vzdělávání žáků. Prostřednictvím RVP ZV si všechny školy vytváří svůj Školní 
vzdělávací program šitý na míru každého vzdělávacího institutu (Fořtík & Fořtíková, 2007). 

Pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který sloužil k zajištění péče  o děti se specifickými 
poruchami učení na základních školách, byla poprvé, v roce 1992, dána učitelům možnost vypracovat pro 
postiženého žáka individuální vzdělávací program (Mertin & Zelinková, 1995). 

V současné době se individuální vzdělávací plán sestavuje jak pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, tak pro děti mimořádně nadané. Finální koncepci programu musí potvrdit vedení školy spolu se 
zákonnými zástupci nadaného dítěte (Fořtík & Fořtíková, 2007). 

 

Specializované třídy pro nadané 

Výukovými metodami se zabývá Portešová.  Třída talentovaných dětí, která se vyskytuje v běžné škole, se 
označuje za speciální třídu. Při práci v tomto oddílu spolupracuje větší počet odborných učitelů, asistentů 
pedagoga a osobních asistentů, kteří mají za cíl individuálně podpořit a poskytnout pomoc různým druhům 
nadaných žáků. Výhodou je kooperace speciálních programů vytvořených pro jedince s mimořádnými 
vlastnostmi a možnost rychlého postupu práce. Dále užití specifických materiálů a svazků pomáhajícím dětem 
při studiu. Negativním faktorem je možnost povýšeného chování, jednání a vystupování nadaných žáků. Další 
nevýhodou, která se vyskytuje u tohoto přístupu, je velikost a umístění speciální třídy v kraji. Rodiče se dostávají 
do situace, kdy musí zvážit dojíždění dětí do vzdálenějších měst (Portešová, 2011).      

 Stoppardová se zabývá hodným učebním programem, který zajišťuje kvalitní rozvoj nadprůměrných 
schopností a dovedností u talentovaných jedinců. Žákům se předkládá učivo, které je nad rámec běžných 
vyučovacích postupů. Může se jednat například o výuku předmětů, které nejsou často viditelným jevem ve 
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školním systému a svým obsahem jsou spíše zaměřeny na umělecké školy nebo vědecké a vzdělávací kroužky. 
Aplikace speciálních složek do vyučování umožňuje nadaným žákům dostat se do širších vrstev a struktur 
probírané látky a seznámit se s velkým množstvím detailů (Stoppardová, 2005). 

  

Rozvoj schopností u nadaných dětí 

Stoppardová odkazuje na rady, které napomáhají k rozvoji schopností a dovedností u nadaných dětí. Rodiče 
i učitelé by měli motivovat dítě, poskytnout mu volný rozhled, aby se mohlo lépe ponořit do svého kreativního 
působení. Nutnou podmínkou je poskytnout nadanému jedinci jednoduché hračky, které napomohou rozkvětu 
jeho fantazijní představivosti. Učitelé i rodiče by měli formovat vztah dítěte ke společnosti, přírodě a seznamovat 
je se zákonitostmi lidského světa. Dále by měli talentovanému dítěti dovolit, aby napodobovalo realistickou práci 
dospělých, při níž se samo vzdělává a poučuje ze svých chyb. Důležitým faktorem je umožnit dětem ztvárnit své 
pocity, nálady, zkušenosti pomocí kreativních činností, například ve výtvarné výchově. Dále by měli pedagogičtí 
pracovníci vytvářet příběhy s neobvyklým dějem, záhadnou zápletkou i otevřeným koncem a poskytnout tak 
základ pro rozvoj fantazijní představivosti. V neposlední řadě by měli zamezit činnostem, které odbourávají 
zájem o hru, koníčky a ubírají potřebu se zapojit do společenského života (Stoppardová, 2005). 

,,Sebeúcta, sebevědomí a sebedůvěra pomáhají talentovanému jedinci při prosazování svých názorů i navzdory 
okolí a autoritám. Zato převelká sebekritičnost a převysoké nároky na sebe se po překročení únosné míry mohou 
stát vážnou brzdou tvořivosti“ (Musil, 1985, s. 78). 
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Abstrakt:  Syndrom burnout se pokládá za nemoc dnešní doby, ohrožuje osoby převážně pracující s lidmi v tzv. 
pomáhajících profesí. V příspěvku prezentujeme výzkumný záměr v rámci zpracování disertační práce. 
Formulujeme výzkumné otázky, cíle a plánované metody výzkumného projektu. 
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Úvod 

Syndrom burnout je stav vyčerpání, citového stažení, ztráta důvěry v osobní výkonnost. Osoby ohrožené 
syndromem vyhoření postihují celého člověka – na tělesné, citové i duchovní rovině. Potencionálním kandidátem 
na ohrožení může být každý bez ohledu na věk, pohlaví a druh zaměstnání.  

1 Syndrom vyhoření 
Pojem burnout poprvé použil v roce 1974 americký psychoanalytik Freudenberger. V české literatuře se jako 

jeden z prvních autorů podrobněji zabýval syndromem vyhoření Jaro Křivohlavý (1998). Ten uvádí vztah mezi 
osobnostní charakteristikou a syndromem vyhoření, který závisí například na zdravé či nezdravé orientaci na 
pracovní výkon nebo psychické náchylnosti k vyhoření.  

„Jedním z tragických paradoxů vyhoření je, že jím trpí lidé, kteří bývají nejoddanější, nejvěrnější, 
nejzodpovědnější, vysoce motivovaní, výborně vzdělaní, nejnadšenější a nejenergičtější. Proč? Částečně proto, že 
tito lidé jsou idealisté a perfekcionalisté. Očekávají  od sebe i od druhých příliš mnoho. Také proto, že začali s 
nadprůměrnou výkonností, od nich druzí tyto počáteční rekordní dlouhodobě očekávají dál, přestože by nikdo 
nečekal, že si závodník v běhu na sto metrů udrží stejné tempo v přespolním běhu“ (Minirith a kol., 2011, s. 13). 

„Syndrom vyhoření je dnes obecně známý jev. Je stav extrémního vyčerpání, vnitřní distance, silného poklesu 

výkonnosti a různých psychosomatických obtíží. Oficiálně to však není dosud nemoc. Potkáváme stále více lidí 
postižených syndromem vyhoření, ale obraz jejich potíží se málokdy řeší v poradnách, na klinikách a 
v ambulancích. Vyhoření by se mohlo stát plíživou hrozbou pro naši společnost“ (Kallwas, 2007, s. 9). 

„Podle ICD (Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace WHO) je vyhoření zařazeno do 
doplňkové kategorie diagnóz a není tedy klasifikováno jako nemoc. Je zde ale uvedena jiná, již mnoho let známá 
diagnóza, neurastenie, jež se také vyznačuje stavy únavy a vyčerpání, ovšem symptomy, které jsou typické pro 
syndrom vyhoření, pokrývá jen částečně“ (Stock, 2010, s. 14). 

Syndrom vyhoření se považuje za nemoc dnešní doby. Ohrožuje převážně osoby pracující v pomáhajících 
profesí. Výzkumům syndromu vyhoření u nás se začalo zabývat v 90. letech. Ve světě je zkoumán tento syndrom 
už před 30 let. 

 

1.1 Definice syndromu vyhoření 

„Psycholog Herbert Freudenberger, jemuž vděčíme za pojmenování tohoto stavu, uvádí,    že vyhoření je 
vyčerpání energie a pocit zavalenosti problémy druhých. Podle psycholožky Christiny Maslachové, která se jako 
jedna z prvních věnovala výzkumu tohoto problému, vyhoření představuje „syndorm emocionálního vyčerpání, 
odosobnění a snížené osobní výkonnosti, jenž  se může vyskytnout u jedinců, kteří nějakým způsobem pracují s 
lidmi“ (Minirith a kol., 2011, s. 10). 

Při definování syndromu vyhoření vycházíme též z pojetí C. Henniga a G. Kellera (1996), kteří definovali 
syndrom vyhoření jako důsledek dlouhodobě působícího stresu a nevhodného se vypořádání s psychickou i 

tělesnou zátěží. 
„Teprve od 70. let 20. století se zabývají psychologové a lékaři stavy celkového psychického vyčerpání, 

projevujícího se v oblasti poznávacích funkcí, motivace a emocí. Zasahuje a ovlivňuje postoje, názory, výkonnost 
a dále celé vzorce především profesionálního chování a jednání osob. Tyto stavy jsou označovány jako syndrom 
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vyhoření, vypálení, vyhaslosti, vyčerpání neboli „burnout syndrome“. Jedná se o metaforu anglického slovesa „to 
burn“ – hořet, ve spojení „burn out“ pak dohořet, vyhořet, vyhasnout“ (Kebza, Šolcová, 2003, s. 3). 

 

1.2 Úrovně a fáze syndromu vyhoření 

„Jedna z nejběžnějších definic popisuje vyhoření jako ztrátu nadšení, energie, idealismu, perspektivy a cíle. 
Lze ho chápat jako stav duševního vyčerpání, způsobeného nepřetržitým stresem. Ačkoliv je jistá míra stresu 
běžná, snad i nezbytná, a určitý stres je pozitivní, příliš mnoho stresu příliš dlouhou dobu může vyústit ve 
vyhoření. Přílišné vyhoření, pokud si člověk neosvojí a nepoužívá určité způsoby, jak ho zvládat, může vést ke 
klinické depresi“  (Minirith a kol., 2011, s. 11). 

„V literatuře bylo publikováno několik přístupů ke stanovení různého počtu fází vzniku a utváření burnout 

syndromu. Většinou se hovoří na obecné úrovni o iniciační fázi původní zapálení pro věc, po níž dojde k prozření, 
„vystřízlivění“, či náhledu, že ideály nejsou plně realizovatelné. Následuje období první frustrace, zklamání 
tématem, řešeným problémem či celou profesí, klient či osoby, s nimiž je člověk v kontaktu a na jejichž 
hodnocení je závislý, začínají být vnímány negativně.  

Jedním z přístupů ke stanovení fází burnout syndromu je koncepce čtyř základních fází vyhoření, 
reprezentovaná např. pracemi Ch. Malachové, autorky řady dalších prací o burnout syndromu a jedné 
z nejužívanějších metod k jeho diagnóze“ (Kebza, Šolcová, 2003, s. 13, 14). 
 

2 Syndrom burnout v učitelské profesi 

Syndrom vyhoření se vyskytuje v pomáhajících profesí do které patří i profese pedagogická. V dnešní době 
jsou kladeny velmi vysoké požadavky na pedagogy a vlivem stresových situací a náročného životního rytmu 
snáze učitelé podlehnout syndromu vyhoření. Učitelé musí být neustále soustředění, o přestávkách trávit dozor 
na chodbách či dalšími jinými činnostmi. Učitelská profese je spojována s velkou psychickou a fyzickou 

náročností.  
„Nikdo už dnes nemůže popřít, že situace ve školách se rapidně zhoršuje a že se mezi mladými šíří pocity 

beznadějnosti a nedostatku perspektivisty. Situací ve školství obzvlášť trpí pedagogové, kteří si v mládí vybrali 
toto povolání z mladického idealismu a bez představy o tom, jak to vlastně v takové školy chodí. Svou vinu má 
samozřejmě i státní politika v oblasti školství“ (Kallwas, 2007, s. 26). 

Poslední výzkumy dokazují, že délka praxe záleží na vývoji syndromu vyhoří, avšak někteří autoři tuto 
skutečnost popírají. Výzkumy zaznamenaly též rozdílnost výskytu syndromu vyhoření z hlediska pohlaví. 

 

2.1 Učitelská profese a vztah k syndromu vyhoření  
Autoři Hennig a Keller (1996) ve své knize Antistresový program pro učitele nabízejí sedm zlatých pravidel 

jak naopak dosáhnout míry vyhoření. Dále uvádějí, že vedle individuálních příčin (daných charakterem 
osobnosti) jednotlivého učitele, jsou další příčiny syndromu vyhoření u učitelů a to institucionální a společenské. 

Nadměrná psychická zátěž může vést k syndromu vyhoření. Jestliže zátěž překročí míru než jsme schopni 
zvládnout může být příčinou vzniku vyhoření. Vyčerpání, stres jsou zesilovači syndromu burnout. Postižený 
člověk musí vynaložit více energie na stejnou činnost, kterou zvládal dříve mnohem snáze. Tato fáze proces 
vyhoření urychluje a je to jakýsi spouštěč úplného vyhoření. 

„Zhruba 80% učitelů si při každodenní práci stěžuje na stresující faktory v oblasti vztahů. Přesto další 
vzdělávání učitelů nabízí pouze z 20% možnost vzdělávání v pedagogicko-psychologických oborech a z 80% 

v oborech odborně vědeckých a didaktických. Ačkoliv jsou tedy mnozí učitelé v oblasti vztahů přetěžováni, jejich 
základní další vzdělávání rozvíjí především věcné a odborné kompetence. Komunikativní dovednosti jako 
učitelův nejdůležitější pracovní „nástroj“, který je třeba neustále průběžně pěstovat a rozvíjet, zůstávají bohužel 
zpravidla nepovšimnuty. Tento deficit v rozhodující míře přispívá ke vzniku stresu a syndromu vyhoření nejen u 
učitelů, ale i u většiny ostatních tzv. pomáhajících profesí v psychosociální oblasti“ (Hennig, Keller, 1996, s. 10, 
11).  

 

3 Psychosociální aspekty vyhoření 
Jako varovné známky v psychosociální rovině Freudenberger uvádí: 

„Vyčerpání. Nedostatek energie spolu s pocity únavy a potížemi zvládnout obvyklé aktivity jsou první varovné 
známky vyhoření.  
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Izolovanost. Dalším varovným signálem je vytváření odstupu mezi sebou a druhými lidmi, zejména s těmi, s 
nimiž má daný jedinec blízké vztahy. Lidé na pokraji vyhoření mají na vztahy méně času a energie, protože stále 
více času a úsilí vykládají na to, aby vůbec „udrželi krok“. 
Znuděnost a cynismus. Podle Freudenbergera jsou znuděnost a cynismus přirozenými společníky, Jedno plodí 
druhé: izolovanost plodí obojí. Oběť vyhoření začíná zpochybňovat hodnotu přátelství a aktivit – a dokonce i 

samotného života“ 

Mezi další řadí narůstající netrpělivost a podrážděnost, pocity nedostatečného ocenění, paranoiu, dezorientaci, 

psychosomatické potíže, deprese, sebevražedné myšlenky (Minirith a kol., 2011, s. 20, 21). 
„Každý člověk je jedinečná, neopakovatelná bytost a má dno nastavené v jiné hloubce. Jsou lidé s různými 

povahami, charakterem, s duševními i fyzickými předpoklady. Na každého z nás odlišně působí nejrůznější vnější 
i vnitřní vlivy. Někdo umí s energií hospodařit od narození, automaticky, aniž by si to uvědomoval, a někteří z nás 
se to musím pracně učit po celý život a potřeba se to ani nikdy nenaučí“ (Venglářová a kol., 2011, s. 25).    

Psychosociální aspekty syndromu burnout jsou spolu úzce propojeny. Situace na pracovišti      a psychický 
stav jedince jsou na sebe navázány a vzájemně se ovlivňují. Situace na pracovišti ovlivňuje psychiku člověka. 

 

3.1. Aspekty dle typů osobnosti 

„Vyhořet může každý, ale jeden typ osobnosti má k tomuto stavu obzvláště blízko. Většina z výše uvedených 
příkladů představovala osobnosti typu A nebo obsedantně – kompulzivní osobnosti. Těmto lidem hrozí vyhoření 
nejvíce. Pro tyto jedince, často označované jako workoholici, jsou typické čtyři rysy: (1) hektický rozvrh, (2) silná 
orientace na výkon, (3) neschopnost říkat ne a (4) sklon k častým onemocněním srdce. Tyto workoholické 
osobnosti často vykazují následující příznaky potencionálního vyhoření. Silným zdrojem vědomí vlastní hodnoty 
a příjemných pocitů je pro ně práce a produktivní činnost. Je zřejmé, že určité příjemné pocity a vědomí vlastní 
hodnoty by nám práce přinášet měla“ (Minirith a kol., 2011, s. 27).  

Syndrom burnout může být zesilován povahovými vlastnostmi, které společně se stresovými vytvářejí 
rizikové faktory pro samotný vznik. 

 

3.2 Psychologické aspekty vyhoření 

S psychickou oblastí je syndrom burnout spojen nejvíce. Stres působí na psychickou oblast nejvíce. V 

psychické oblasti se pak dostavují pocity apatie, neschopnosti, kdy postižený už ani nemůže se svým stavem nic 
dělat. 

„Psychické vyčerpání se odráží v negativních postojích k sobě i k jiným a projevuje se změnou dosavadních 
životních postojů. Život začíná být vnímán jako jedna velká katastrofa. Psychicky vyčerpaný člověk je cynický, 
negativistický, pesimistický, nechce už žádné změny, nic nového, přestává si věřit. Objevují se poruchy 
soustředění, zapomnětlivost, snaží se obrnit vůči světu. Dochází k utlumení celkové aktivity a mizí tvořivost. Jeho 
život a práce přestává mít smysl, mohou se objevit i sebevražedné myšlenky. 

Emocionální vyčerpání se projevuje tím, že člověk ztrácí „kapacitu pro lidi“, cítí se citově vysátý, už nechce 
slyšet další trápení, starosti. Cítí prázdno – pocity beznaděje, bezmoci, už nechce být empatický, snaží se lidem 
vyhýbat, uzavírá se do sebe. Vytrácí se radost z kontaktu s lidmi, nejprve v práci, ale postupně se toto přenáší i do 
rodiny. Rodinu a přátele přestává vnímat jako zdroje radosti a uspokojení, reaguje na ně podrážděně, stávají se 
pro něj další přítěží“ (Venglářová a kol., 2011, s. 25).  

 

3.3 Sociální aspekty vyhoření 

„Vyhoření obnáší nesplněná očekávání, vyčerpání a únavu, protože nepřichází na to, v co člověk doufal. 

Nesplněná očekávání se týkají v podstatě odměn, které člověk čekal, ale nedostal, například v podobě štěstí, 
chvály, pozornosti, pocitu uspokojení nebo pocitu duševní pohody a jistoty. Nesplněná očekávání se často 
vyskytují proto, že člověk očekával příliš mnoho. Pokud svá očekávání trochu snížíte na realističtější úroveň, 
bude méně pravděpodobné, že vyhoříte. (Samozřejmě pokud je snížíte natolik, že budete chtít „na to celé 
zapomenout“, znamená to, že už jste ve fázi vyhoření.)“ (Minirith a kol., 2011, s. 33). 

„V prohlášení agentury OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) z roku 2007 
jsou jako příčiny pracovního stresu uvedeny tyto faktory: 

- nejistota pracovních poměrů spojená s nestabilitou na trhu práce, obavami ze ztráty pracovního místa, 
- rostoucí náchylnost ke stresu v souvislosti s globalizací, např. nejistota a strach způsobené přesouváním 

pracovních míst do zahraničí, 
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- rostoucí emocionální náročnost práce, 
- neslučitelnost zaměstnání a soukromého života“ (Stock, 2010, s. 32). 
Významným činitelem k propuknutí syndromu vyhoření je prostředí, ve kterém pracujeme. Tím je myšlen 

charakter práce, organizace práce, pracovní kultura a vztahy na konkrétním pracovišti.  
 „Organizační a systémové podmínky podporující vznik syndromu vyhoření: 

- ocenění – hmotného a lidského, 
- nevhodné chování nadřízených, necitlivý přístup, 
- špatné vztahy na pracovišti, 
- přetíženost v důsledku malého počtu personálu, 
- práce v rigidním – strnulém- kolektivu, který nechrání, jen nutí, 
- nevyhovující pracovní podmínky a špatná organizace práce, 
- málo svobody k rozhodování, 
- přepracování, 
- nadměrná emocionální zátěž“ (Venglářová a kol., 2011, s. 27, 28).   

 

4 Cesty výzkumu 

Příspěvek je předkládán jako prvotní námět zpracování disertační práce. Zvolené cesty výzkumu budou 
zpracovány v rámci kombinovaného kvalitativního a kvantitativního šetření. Záměrem disertační práce je tedy 
zjistit statisticky významné rozdíly mezi sledovanými skupinami pedagogických pracovníků. 

 

4.1 Charakteristika a popis zkoumaného vzorku, cíl výzkumného šetření 

Výzkumný soubor tvoří pedagogičtí pracovníci a to ve třech odlišných pracovištích a to v předškolních 
zařízeních, na základních školách 1. stupně a na základních školách 2. stupně. Cílem zjištění je srovnání výskytu 
syndromu vyhoření u odlišných skupin pedagogických pracovníků. Předpokládáme, že výsledek u učitelských 
profesí bude dosti zjevný na další výzkumné zpracování. 

 

4.2 Výzkumné metody 

Výzkumnou metodou je standardizovaný dotazník MBI (Maslach Burnout Inventory). Psycholožka 
Christiane Maslachová společně se Susan Jacksonovou vytvořila a publikovala v 1981 tuto metodu ve formě 
dotazníku. Tento dotazník se historicky stal nejpoužívanější metodou ke stanovení stupně vyhaslosti. Úvodními 
otázkami se zjišťuje pohlaví respondentů a délka jejich praxe. Dotazník rozdělen na tři subškály: 
· emocionální vyčerpání 
· depersonalizace 

· snížený pracovní výkon 

Touto metodou bychom chtěli zjistit zda délka praxe je rozhodná při propuknutí syndromu vyhoření a 
poukázat, která z daných oblastí je rizikovější. Zpracováním dotazníků bychom chtěli zjistit míru burnout 
syndromu na jednotlivých pracovištích a míru vyhoření v jednotlivých složkách pedagogovi osobnosti. 

Metodou – fenomenologickým rozhovorem, který provedeme na začátku celého šetření, zjistíme zpětně 
příčiny syndromu vyhoření u jednotlivých respondentů a můžeme tak porovnat u jednotlivých pedagogických 
pracovníků důvod a průběh syndromu vyhoření. 

Další metodou k odhadu dispozičního faktoru je dotazník osobnosti typu A a dotazník k měření stresových 
situací na pracovišti (WOS – Stress-O-Meter). 

 

Závěr 

Příspěvek je prezentován jako výzkumný záměr v rámci zpracování disertační práce. Tímto výzkumem 
chceme poukázat na míru syndromu vyhoření v závislosti na charakteru vykonávané práce. Pomocí 
dotazníkových šetření zjišťujeme a komparujeme dvě odlišné pracoviště učitelských profesí s porovnáním 
výskytu syndromu vyhoření a typu osobnosti. 
 

 

Literatura 

 



    Patopsychológia – vznik, vývin a… / K. Cabanová et al (eds.). - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 182 s. - ISBN 978-80-223-3325-2. 

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

 

 

 132 

Bartošíková, I. (2006). O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a 
nelékařských zdravotnických oborů. 

Čadová, Á. (2005) Determinanten der beruflichen Belastung bei jungen Lehrerinnen und Lehrern: Eine 
Längsschnittstudie.Erlangen-Nürnberg. Friedrich - Alexander –Universität. 

Chráska, M. (2003). Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Hennig, C. Keller, G. (1996). Antistresový program pro učitele. Praha: Portál. 

Kallwass, A. (2007). Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál. 

Kebza, V., Šolcová, I. (2003). Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav. 

Kyriacou, Ch. (1994). Teachers stress and burnout: an international review. In: Human Ressource Management 

in Education. Philadephia: Open University Press. 

Křivohlavý, J. (1998). Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Publishing. 

Minirth, F., B. (2011). Jak překovat vyhoření: naučte se rozpoznávat, chápat a zvládat stres. Praha: Návrat domů. 

MŠMT. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. lednu 2010. [Vyhledáno 20.2.2012 na 
http://www.msmt.cz/dokumenty/platne-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-lednu] 

Potterová, B., (1997).  Jak se bránit pracovnímu vyčerpání. Olomouc: Votobia. 

Pugnerová, M. (2006). Kapitoly z psychologie práce. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Průcha, J. (1997).Moderní pedagogika. Praha: Portál. 

Průcha, J. (2002). Učitel. Praha: Portál. 

Rush, M., D. (2003). Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů. 

Řehulka, E. Řehulková, O. (1998). Problematika tělesné a psychické zátěže při výkonu učitelského povolání. In 
Učitelé a zdraví I. Brno: Křepela.  

Stock, Ch. (2010). Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada. 

Venglářová, M. a kol. (2011). Sestry v nouzi: syndrom vyhoření, mobbing, bossing Praha: Grada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Patopsychológia – vznik, vývin a… / K. Cabanová et al (eds.). - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 182 s. - ISBN 978-80-223-3325-2. 

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

 

 

 133 

Prevencia a intervencia pri problémoch v správaní u detí 
v prostredí školy 

Zuzana Šiserová 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského; Račianska 59, 813 34  Bratislava; zuzana(at)siserova.sk 

 

Abstrakt:  Príspevok sa zaoberá problémovým správaním detí, možnosťami jeho intervencie a prevencie v 
školskom prostredí. Predstavuje výsledky empirickej štúdie autorky, ktorá skúmala efektivitu cieleného 
využívania princípov sociálneho učenia a programového rozvíjania sociálnych kompetencií priamo učiteľom na 
vyučovaní. Prostredníctvom komparatívneho pedagogického experimentu s pretestom a posttestom bol 
skúmaný vplyv preventívneho a intervenčného programu zameraného na rozvoj sociálnych kompetencií, na 
redukciu problémového správania detí mladšieho školského veku vybranej výskumnej vzorky.  
 

Kľúčové slová: problémové správanie, agresıv́ne správanie, intervenčný program, sociálne učenie 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Problémové správanie detí na školách presahuje hranice pedagogiky. Ide o problematiku, ktorú sa snaží 
uchopiť a riešiť viacero vedných disciplín, najmä však pedagogika, psychológia a medicína. Problémové 
správanie je preto potrebné chápať ako komplexný, interdisciplinárny problém. V odbornej literatúre nie je 

termín problémy v správaní presne vymedzený. Na vyjadrenie problémov v správaní sa využívajú viaceré pojmy, 
ako problémové správanie, asociálne správanie, nežiaduce správanie, emocionálne a sociálne narušené 
správanie, ťažkovychovateľnosť, nedisciplinovanosť, odchýlky v správaní, výchovne problémové správanie, 

psychosociálne narušené správanie, odchýlky v správaní, poruchy správania a i.  

Na základe definícií viacerých autorov (J. Čápa, A. Mezeru,  M. Sováka, O. Kondáša, J. Průchu, E. Walterovej, J. 
Mareša, O. Matoušeka) možno chápať problémy v správaní ako široké spektrum rôznych foriem správania, ktoré 

sa odchyľuje od normálneho, primeraného správania a prekračuje normy spoločnosti, pričom môže ísť 
o správanie rôznej intenzity a prejavov, od miernych odchýlok v správaní až po správanie, ktoré je prejavom 
patológie osobnosti.  

Mapovaním výskytu problémového (resp. rizikového) správania žiakov na Slovensku sa dlhodobo zaoberá 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Ústav informácii a prognóz školstva. Doterajšie zistenia 
ukazujú, že v základných a stredných školách sa vyskytuje 6 – 14 % problémových žiakov, z čoho vyplýva, že v 

každej triede sedia priemerne traja problémoví žiaci. Z problémových žiakov v ZŠ je 80 % chlapcov a 20 % 
dievčat. V základných školách sa z problémového správania u žiakov vyskytuje najmä negativizmus (32,96 %), 

inklinovanie k problémovej skupine (28,91 %), impulzivita (27,37 %), asociálne správanie (20,68 %), a 
antisociálne správanie (19,92 %). Celkovo sa výskyt problémového správania žiakov v slovenských ZŠ pohybuje 
v rozmedzí 7,10–11,06%. Ďalším závažným zistením je, že odborná psychologická starostlivosť je poskytovaná 

len 40% problémových žiakov (Matula, 2007).  
Výskyt rôznych foriem problémového správania detí v škole negatívne ovplyvňuje klímu školy aj triedy, 

profesijnú spokojnosť učiteľa a tiež akademické výsledky žiakov. Riešenie problémov v správaní detí si vyžaduje 

komplexný a integrovaný programový prístup. E. Gajdošová a G. Herényiová (2006) apelujú na úlohu škôl 
vytvárať optimálne sociálne, výchovné a vzdelávacie podmienky, ktoré by zabraňovali vzniku a eliminovali 

výskyt sociálno-patologických javov (agresivita, šikanovanie, intolerancia a pod.) Autorky zastávajú názor, že 

šikanovaniu a agresívnemu správaniu v školách možno predchádzať najmä rozvíjaním sociálnych zručností 
a sociálnych kompetencií žiakov, rozvíjaním empatie, tolerancie a akceptácie druhých.  

Rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov ako prevencia a intervencia problémového správania 

U detí s problémovým a najmä agresívnym správaním možno zaznamenať vzťah medzi agresívnym 
správaním a úrovňou sociálnych kompetencií. K. Dobson (2010) podobne ako J. Boisjoli a kol. (2009) tvrdia, že 
deti, s nízko rozvinutými sociálnymi kompetenciami bývajú častejšie agresívne. V ich správaní sa to prejavuje 

predovšetkým násilne vyvolanými bezpredmetnými konfliktami, nedôverčivosťou voči druhým. Agresívne deti 
bývajú tiež náchylnejšie k neurologickým deficitom a konštantnému odmietaniu rovnosti s inými ľuďmi. 
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Podobne D. Gilbert, J. Connolly (1991) uvádzajú, že agresívne deti majú nižšiu úroveň sociálnych 
kompetencií a sebaovládania, ktorá ovplyvňuje ich medziľudské vzťahy. Autori popisujú tri základne modely 
vzťahu sociálnych kompetencií a agresívneho správania. 
· Agresívne správanie vedie k poruchám rozvoja sociálnych kompetencií.  
· Nedostatok sociálnych skúsenosti a schopností môže spôsobovať zlosť a následne viesť k agresívnemu 

správaniu.  
· Nedostatok sociálnych skúsenosti a schopnosti priamo pôsobí na rozvoj agresívneho správania. 

Jedným z významných spôsobov redukcie agresívneho a celkovo problémového správania je rozvíjanie 
sociálnych kompetencií žiakov, akými sú schopnosť efektívnej komunikácie, empatie, spolupráce, schopnosť 
reflektovať emócie, prosociálne správanie, sebaovládanie, schopnosť zvládať konflikty (Domitrovich, Cortes, 
Greenberg, 2007, Gajdošová, Herényiová, 2001, 2006, Webster-Stratton, Reid, 2005). 

Sociálne kompetencie sú schopnosti potrebné k sociálnemu prispôsobovaniu, efektívnemu fungovaniu 
v sociálnych situáciách a interakciách (Semrud-Clikeman, 2007). Ich možné uchopenie ponúka trojúrovňový 
model sociálnych kompetencií Cavella (in Semrud-Clikeman, 2007). Prvou úrovňou je sociálne prispôsobovanie, 
ktoré znázorňuje, nakoľko dieťa napĺňa očakávania rodičov, učiteľov a spoločnosti. Väčšina detí dosiahne túto 
úroveň bez problémov, ak sa však problémy vyskytnú, dieťa je videné ako „iné“ a môže byť odmietané svojim 
sociálnym okolím. Ďalšia úroveň predstavuje to, ako je dieťa schopné čeliť sociálnym situáciám. Táto úroveň 
spája spôsoby správania s interakciami a účinnosťou spôsobov správania a na základe toho určuje situácie, ktoré 
môžu byť pre dieťa problémové. Posledná úroveň predstavuje sociálne schopnosti a skúsenosti v rámci 
konkrétnej sociálnej situácii. Táto úroveň znázorňuje to, ako si vie dieťa so situáciou poradiť a ako ju dekóduje. 

Teoretické prístupy k modifikácii správania 

Existujú viaceré teórie, prezentujúce rôzne prístupy k zmenám v správaní jedincov. V podstate každá 
z psychologických teórií osobnosti vysvetľuje mechanizmus správania sa človeka, ktorý sa obyčajne aplikuje 
v praxi vo forme osobitého terapeutického prístupu. Mnohé z prístupov modifikácie správania vychádzajú z 
behaviorálnej teórie, ktorá chápe správanie ako naučené, ktoré možno riadiť a ovplyvňovať. Základom 
behaviorálnej teórie je teória klasického a operačného podmieňovania. Eliminácia používaných foriem 
problémového správania je podľa behaviorálnej teórie možná osvojením si nových produktívnych foriem 

správania (Hall et al., 1997). Behaviorálna metóda modifikácie správania vytvára prostredie, kde žiaduce 
správanie je odmeňované a nežiaduce neodmeňované, prípadne trestané. Metóda poskytuje pre výchovu žiakov 
viacero výhod. Podľa J. S. Cangelosiho (2009) sa žiaducim správaním žiaci učia sebaovládaniu. Ide síce o 
vonkajšiu motiváciu k žiaducemu správaniu, ale spočiatku je práve vonkajšia motivácia potrebná a neskôr sa 
môže zmeniť na vnútornú.  

Kognitivno-behavoriálna teória rozširuje behaviorálnu teóriu a zdôrazňuje skryté kognitívne 
a autoregulatívne aspekty správania. Ako uvádza K. Dobson (2010), kognitivno-behavorialná modifikácia zahŕňa 
prístupy, ktoré sa snažia o zmenu správania zmenou v myslení, interpretáciách, predpokladov a reakcií, pričom 
ako výsledok očakáva zmenu správania. Autor ju porovnáva s behaviorálnym prístupom, kde eliminácia 
používaných foriem problémového správania vychádza z osvojenia si nových produktívnych foriem správania. 

Jednou z kritík klasického a operačného podmieňovania je, že nestačia na plné objasnenie procesu 
podmieňovania. Jednou z reakcií na túto kritiku je podľa M. Bucka (2010) dvojfaktorová teória Hobard Mowrera, 
ktorá do procesu podmieňovania zasadzuje aj vnútorné správanie a všíma si vzájomné pôsobenie klasického a 
operačného podmieňovania. Teória vychádza z predpokladu, že na to aby sa naše správanie zmenilo, stačí 
pozorovanie správania druhých ľudí, pričom osvojené nové správanie nemusí byť posilňované ani precvičované. 
Naše správanie sa nemení len prostredníctvom priamych vonkajších podnetov ale aj prostredníctvom 
mediátorov, ktorými sú myslenie a emócie. Mowrer ich označuje ako vnútorné správanie, alebo vnútornú 
odpoveď a tvrdí, že fungujú na rovnakých princípoch podmieňovania ako vonkajšie správanie. 

Odlišné vysvetlenie a prístup k správaniu človeka predstavujú psychodynamické teórie, ktoré sa zaoberajú 
najmä hlbinnou analýzou vnútorných konfliktov a frustráciou potrieb s akcentom na detstvo. Prístup 
k problémovému správaniu dieťaťa z hľadiska psychodynamickej teórie popisuje R. Regoli et al. (2010). 

V prípade, že inštinkty dieťaťa nie sú kontrolované, stanú sa príčinou vnútorných konfliktov, ktoré v konečnom 
dôsledku vyústia v problémové správanie. Z tohto pohľadu, problémové správanie je symptóm hlboko 
zakorenených psychických problémov. Zmena správania sa realizuje pomocou preventívnych programov. 



    Patopsychológia – vznik, vývin a… / K. Cabanová et al (eds.). - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 182 s. - ISBN 978-80-223-3325-2. 

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

 

 

 135 

Cieľom týchto programov je usmerniť vývoj dieťaťa smerom, ktorý zabezpečí redukciu alebo značné zníženie 
výskytu problémového správania. 

Ďalším významným teoretickým prístupom, ktorý sa aplikuje aj v oblasti pedagogiky je humanistický 
prístup centrovaný na človeka a rozvoj jeho vnútorného potenciálu. Humanistický prístup je empatický, 
kongruentný, akceptujúci individualitu jedinca. J. Turner (1996) popisuje humanistický prístup k správaniu detí. 
Zdôrazňuje potrebu empatie a citlivosti voči dieťaťu a pochopenie jeho potrieb. Z pohľadu humanistického 
prístupu je potrebné komunikovať s dieťaťom, aby sme lepšie pochopili jeho motivácie a emócie. Namiesto 
princípu rady sa má použiť princíp pochopenia spôsobu riešenia konfliktov bez útoku na osobnosť, zavrhnutia 
jedinca alebo sarkazmu. 

V nadväznosti na kognitívno-behaviorálnu teóriu formuloval A. Bandura (1986) teóriu sociálneho učenia, 
tiež známu ako sociálno-kognitívna teória. Východiskom teórie je, že zmena správania je determinovaná 
faktormi prostredia, osobnostnými faktormi ale aj faktormi samotného správania. V rámci svojej teórie popisuje 
A. Bandura niekoľko princípov, ktorými možno vysvetliť správanie jedinca. Patrí medzi ne recipročný 
determinizmus, modelovanie, sebaúčinnosť, očakávanie účinnosti, očakávaný výsledok a motivácia k správaniu. 
Prostredníctvom teórie sociálneho učenia A. Bandura (1973) vysvetlil agresívne správanie ako dôsledok 
sociálneho učenia. Teória sociálneho učenia tiež tvorí teoretický základ pre techniku modelovania správania, 
ktorá sa často využíva pri výcvikových programoch z rôznym zameraním.  

 

Využívanie intervenčných a preventívnych programov 

V súčasnosti sa využíva široká škála preventívnych a intervenčných programov, zameraných na zníženie 
výskytu problémov v správaní detí. Najčastejšie sú to programy primárnej prevencie a včasnej intervencie. 
Aplikujú sa aj programy zamerané na riešenie rozvinutých problémov v správaní a programy na liečbu 
závažných a chronických problémov súvisiacich so špecifickými poruchami správania.  

A. Fabián (1997, s. 422) definuje výchovno-poradenský program ako „pojem používaný v teórii a praxi 

výchovného a psychologického poradenstva, ktorý najčastejšie znamená poradie, postup alebo plán činnosti. Každý 
program obsahuje kroky, postupy a techniky umožňujúce sprostredkovať špecifické kognitívne obsahy, stimulovať 
žiaduce emocionálne procesy alebo cvičiť želateľné návyky a zručnosti. Popri odlišných cieľoch, obsahových 
a metodických kontextoch špecifických pre každý program sa takmer vo všetkých programoch vyskytuje určitý 
spôsob podnecovania a prehlbovania sebapoznania.“  

Z hľadiska prevencie je všeobecne známe, že intervenčným programom možno významne znížiť problémy v 
správaní žiakov. Výhodou intervenčných programov realizovaných priamo v školskej triede je, že 
zasahujú skutočný svet dieťaťa a zmeny v správaní sú viazané na fungovanie dieťaťa v triednom kolektíve 
(Fudaly, Škoviera, 2006). 

Preventívne a intervenčné programy pre deti mladšieho školského veku obyčajne využívajú hru a zážitkové 
učenie. N. R. Riggs et al. (2006) skúmajúci účinnosť preventívnych a intervenčných programov z pohľadu 
neuropsychológie, upozorňuje, že je potrebné sa zameriavať najmä na rozvíjanie vyšších kognitívnych funkcií, 
emocionálneho uvedomenia a kognitívneho spracovania. 

Pre výskumné účely bol vytvorený vlastný Intervenčný antiagresívny program, ktorý uplatňuje teóriu 
sociálneho učenia a sprostredkováva rozvoj sociálnych kompetencií žiakov prostredníctvom skúsenosti 
v sociálnych vzťahoch. Jeho cieľom je redukcia problémového, agresívneho správania a prevencia rozvoja 

problémov v správaní žiakov. Vychádza z predpokladu, že existuje vzťah medzi úrovňou sociálnych kompetencií 
a agresívnym správaním. Deti s nízko rozvinutými sociálnymi kompetenciami bývajú častejšie agresívne. 
Rozvíjaním sociálnych kompetencií možno prispieť k redukcii agresívneho správania. (Boisjoli et al., 2009, 
Domitrovich, Cortes, Greenberg, 2007, Donnor, 2002, Gajdošová, Herényiová, 2001, 2006, Gilbert, Connolly, 
1991, Webster-Stratton, Reid, 2005).  

Kľúčovým teoretickým východiskom pre koncepciu programu IAP sa stala teória sociálneho učenia. V 
programe IAP sú aplikované jednotlivé princípy sociálneho učenia. Program zároveň napĺňa oblasti rozvoja 
humanisticky orientovanej THV M. Zelinu a M. Zelinovej zhrnuté v systéme KEMSAK. 

 

Popis realizácie a výsledky výskumnej štúdie 

Výskumná štúdia autorky príspevku skúmala vplyv zostaveného intervenčného programu IAP na redukciu 
problémového správania žiakov mladšieho školského veku. Hlavným cieľom výskumu bolo verifikovať, či sa 
vplyvom realizácie Intervenčného antiagresívneho programu (IAP) zameraného na rozvoj sociálnych 



    Patopsychológia – vznik, vývin a… / K. Cabanová et al (eds.). - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 182 s. - ISBN 978-80-223-3325-2. 

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

 

 

 136 

kompetencií prostredníctvom využitia princípov sociálneho učenia, zníži výskyt problémového správania detí 
mladšieho školského veku výskumnej vzorky. 

Pre získanie údajov na naplnenie výskumných cieľov bola použitá kvalimetrická metóda, kombinácia 
kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Ťažiskovou metódou výskumu bol pedagogický experiment. Podľa 
podmienok pri priebehu experimentu išlo v o experiment v prirodzenej situácii, tzv. in vivo experiment. Keďže 
bolo meraných viacero nezávislých premenných išlo o viacfaktorový experiment. Vo vzťahu ku kontrole vplyvu 
nezávislej premennej bola zvolená technika paralelných skupín, išlo o komparatívny experiment. 

V experimente bol skúmaný vplyv nezávislej premennej, ktorou je obsah intervenčného programu IAP, na 
viacero závislých premenných: 
· Kategórie problémového správania žiakov merané dotazníkom Škála rizikového správania T184 (Mezera, 

Škeřík, Kubíče, 2000) - antisociálne správanie, asociálne správanie a egocentrické správanie. 
· Agresívne správanie merané prostredníctvom skrátenej verzie Duss-Burkee inventára B-D-I (Buss, Durkee, 

1957).  

· Kategórie klímy triedy (spokojnosť, konflikty, údržnosť) merané prostredníctvom dotazníka Naša trieda (My 
Class Inventory, autorov Frasera a Fishera).  

· Kvalita sociálnych vzťahov v triede meraná prostredníctvom sociometrie. Zaujímal nás vplyv programu IAP 
na zmenu v nasledovných individuálnych indexoch pozitívnej a negatívnej expenzivity.  

Zámerom výskumu bolo tiež overiť kvalitu programu, odhaliť jeho silné a slabé stránky. Preto bol skúmaný 
názor učiteľa – realizátora programu, ktorý hodnotil program a jeho jednotlivé časti, popísoval skúsenosti s jeho 
realizáciou prostredníctvom pološtrukturovaného interview a tiež prostredníctvom hodnotiacich hárkov.  

Výskumnú vzorku pedagogického experimentu tvorili žiaci tretích a štvrtých ročníkov dvoch primárnych 
škôl bežného typu v Bratislave. Konkrétne išlo o žiakov z ôsmych tried, štyroch tried tretieho a štyroch tried 
štvrtého ročníka vo veku 8–10 rokov. Celkovo sa výskumu zúčastnilo 102 žiakov. Experimentálnu skupinu 
tvorilo spolu 52 žiakov, kontrolnú 50 žiakov. Experiment bol realizovaný v reálnej pedagogickej situácii, 
prebiehal v triede počas vyučovania. Výber škôl a skupín žiakov bol kontrolovaný tak, aby sa zabezpečila čo 
možno najväčšiu homogenita skupín z hľadiska znakov, ktoré by mohli ovplyvniť závisle premennú. 
V experimentálnych skupinách bol realizovaný program zaškolenými učiteľmi v období šiestich mesiacov. 

V rámci experimentu sa získané údaje z pretestu a posttestu vyhodnocovali prostredníctvom viacerých 
štatistických metód. Použitý bol Shapiro-Wilkov W test normality, Studentov t-test pre nezávislé výbery 
(dvojvzorkový nepárový t-test), Studentov párový t-test, Mann-Whitneyov U test. 

 

Závery výskumu 

Výsledky realizovaného pedagogického experimentu verifikovali vplyv programu IAP na zníženie skóre 
asociálneho a agresívneho správania. V kategórii asociálneho správania došlo po realizovaní programu 
v experimentálnej skupine k štatisticky významnému zníženiu skóre, zatiaľ čo v kontrolnej skupine nedošlo 
k žiadnemu posunu. V experimentálnej skupine tiež došlo k štatisticky významnému zníženiu skóre agresívneho 
správania, zatiaľ čo v kontrolnej skupine nedošlo k žiadnemu posunu, resp. k menšiemu štatisticky 
nevýznamnému zvýšeniu skóre.  

Efekt možno pripísať aplikácii programu IAP, ktorý je zameraný práve na redukciu agresívneho správania, 
prostredníctvom vedenia žiakov k uvedomeniu si, vyjadreniu a ovládnutiu agresívnych pocitov, pokojnému 
neagresívnemu riešeniu konfliktov. Kategória asociálneho správania je sýtená sklonom k agresivite, 
podceňovaním ostatných, rozkazovaním spolužiakom, porušovaním bežných pravidiel správania. V porovnaní 
s antisociálnym správaním, ktoré je sýtené priamymi fyzickými a verbálnymi prejavmi agresivity voči 
spolužiakom a ktoré sa pod vplyvom programu štatisticky významne nezmenilo, možno preto konštatovať, že 
program IAP je účinnejší v redukcii miernejších foriem agresívneho správania. 

V prípade kategórií antisociálneho a egocentrického správania bol naznačený vplyv programu na zníženie 
ich skóre, posun v skóre však nebol štatisticky významný. Skóre v kategórii antisociálneho správania sa po 

realizácii programu v experimentálnej skupine znížilo, čo naznačuje, že sa mierne znížil výskyt fyzickej a 
verbálnej agresie voči spolužiakom, tiež výskyt aktívnych konfliktných stretnutí. V kontrolnej skupine došlo 
naopak k štatisticky nevýznamnému zvýšeniu skóre antisociálneho správania. Skóre v kategórii egocentrického 
správania sa po realizácii programu v experimentálnej skupine tiež štatisticky nevýznamne znížilo, zatiaľ čo 
v kontrolnej skupine došlo k miernemu zvýšeniu skóre. Možno usudzovať, že u žiakov experimentálnej skupiny 
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oproti žiakom kontrolnej skupiny došlo po realizácii programu k miernemu zníženiu presadzovania svojich 
potrieb na úkor ostatných.  

Cieľom programu IAP je redukovať problémové a agresívne správanie žiakov, viesť žiakov k neagresívnemu 
riešeniu konfliktov, k rozvíjaniu empatie. Napriek tomu program IAP nemal na skóre antisociálneho 
a egocentrického správania očakávaný účinok. Možným vysvetlením je krátkosť trvania programu, keďže bol 
zaznamenaný pozitívny vplyv programu, ktorý sa ale štatisticky nepotvrdil. Pri porovnaní výskytu asociálneho 
a antisociálneho správania sa asociálne správanie vyskytovalo u žiakov častejšie. Je možné, že preto bol väčší 
priestor na jeho ovplyvňovanie prostredníctvom programu. Dôvodom, že program nemal očakávaný vplyv na 
skóre egocentrického správania môže byť aj prirodzenosť výskytu istej miery egocentrického správania 
vyplývajúca z veku subjektov výskumu. 

Taktiež bol verifikovaný vplyv programu na zvýšenie skóre spokojnosti žiakov v triede a na zvýšenie skóre 
v pozitívnych preferenciách žiakov. V experimentálnej skupine došlo po realizovaní programu k štatisticky 
významnému zvýšeniu skóre súdržnosti, zatiaľ čo v kontrolnej skupine došlo síce tiež k miernemu zvýšeniu, to 
však nebolo štatisticky významné. V experimentálnej skupine tiež došlo k štatisticky významnému zvýšeniu 
indexu pozitívnej expanzivity, v porovnaní s kontrolnou skupinou, kde došlo k štatisticky nevýznamnému posunu. 
Výsledky naznačujú, že v experimentálnej skupine došlo k celkovému zlepšeniu vzťahov medzi žiakmi, k 
prehĺbeniu priateľských vzťahov, k zvýšeniu miery triednej súdržnosti, k zvýšeniu záujmu nadväzovať vzťahy 
s druhými. Rovnako tento efekt možno pripísať aplikácii programu IAP, ktorý je zameraný na vytváranie 
pozitívnej klímy v triede, nadväzovanie a prehlbovanie vzťahov medzi členmi skupiny, porozumenie druhým, na 
poukázanie na pozitívnych dôsledkov prosociálneho správania.  

Hypotézy, v ktorých bol predpokladaný vplyv programu na zníženie skóre antisociálneho a egocentrického 
správania, taktiež vplyv na zvýšenie skóre spokojnosti a zníženie skóre konfliktov a negatívnych preferencií, boli na 

základe výsledkov experimentu zamietnuté. 
V kategórii spokojnosť došlo v experimentálnej skupine k určitému posunu v skóre. Priemerné skóre 

v postteste sa oproti pretestu štatisticky nevýznamne zvýšilo. Skóre konfliktov, ktoré odráža komplikácie vo 
vzťahoch žiakov v triede, mieru napätia, sporov, bitiek sa v experimentálnej skupine znížilo len minimálne. 
V experimentálnej skupine došlo tiež len k minimálnemu zníženiu indexu negatívnej expanzivity.  

Zámerom programu IAP je vplývať na zlepšenie klímy triedy a kvalitu vzťahov medzi žiakmi, rozvíjanie 
kooperácie, porozumenia druhým, rozvíjanie prosociálneho správania, čo sú faktory, ktoré ovplyvňujú 
spokojnosť žiaka v triede, jeho prijímanie druhých (INE) ako aj výskyt konfliktov v triede. Skóre v týchto 
kategóriách však zostalo po realizácii programu bez významnej zmeny. Možným vysvetlením je, že negatívne 
sociopreferenčné správanie, ako aj konflikty a prežívaná spokojnosť v triede môžu byť determinované faktormi, 
ktoré program IAP nemá možnosť ovplyvniť. Ďalším vysvetlením môže byť aj závislosť skóre v týchto 
kategóriách od aktuálneho diania, aktuálnej situácie v triede. Je tiež možné, že na významné ovplyvnenie 
negatívneho ladenia vzťahov k spolužiakom by bol potrebný dlhší čas trvania programu.  

Z analýzy interview s učiteľmi, realizátormi programu, ako aj výsledkov z hodnotiacich hárkov vyplynulo, že 
program IAP má vplyv na redukciu problémového správania v triede, problémov v triednom kolektíve, prejavov 

nedisciplinovanosti žiakov. Tieto závery sú v súlade s výsledkami experimentu, kde sa potvrdil vplyv programu 
na redukciu asociálneho a agresívneho správania. Z kvalitatívnej analýzy ďalej vyplýva, že IAP pozitívne vplýva 
na klímu triedy, rozvíjanie sebapoznávania a poznávania druhých, rozvíjanie empatie a tolerancie, efektívnej 
komunikácie a kooperácie. Tieto závery korešpondujú z výsledkami experimentu, kde sa verifikoval vplyv IAP na 
zlepšenie vzťahov medzi žiakmi, zvýšením skóre súdržnosti a pozitívnej skupinovej expanzivity. 

Popísaný výskumný projekt potvrdil názor, že prostredníctvom rozvíjania sociálnych kompetencií je možné 
redukovať problémové správanie žiakov a prispieť k zlepšeniu klímy v triede a vzťahov medzi žiakmi. Uvedené 
tvrdenie podporujú aj ďalšie podobné výskumné projekty, ktoré overovali vplyv programov zameraných na 
rozvoj sociálnych kompetencií na elimináciu problémového správania (Domitrovich, Cortes, Greenberg, 2007, 
Grossmanom, et al., 1997, Gajdošová, Herényiová, 2005, 2008, Larmar, 1995, Spurling, 1994, ai.). Pri prevencii 

a intervencii problémového správania detí v škole preto možno odporučiť využívanie programov zameraných na 
rozvíjanie sociálnych kompetencií. Prevencia a včasná intervencia problémového správania žiakov je účinným 
prostriedkom jeho redukcie. Čím skôr je nežiaduce správanie výchovne podchytené, tým je väčšia šanca jeho 
nápravy.  
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Grantová podpora: VEGA č. 1/0026/11Profesijná zdatnosť učiteľa vo vzťahu k jeho vybraným charakteristikám 

Abstrakt:  V posledných dvoch desaťročiach sa realizovalo veľké množstvo výskumov, ktorých cieľom bolo 
pochopenie učiteľom vnímanej profesijnej zdatnosti (teacher self-efficacy), nakoľko sa odborníci z teórie 
i z praxe nazdávali, že týmto spôsobom dokážu zlepšiť kvalitu prípravy budúcich učiteľov a následne ich 
pedagogickú prax. Cieľom prezentovaného výskumu je deskripcia vybraných faktorov, ktoré podľa nášho 
názoru, mohli pozitívne ovplyvňovať úroveň profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi učiteľstva. Jednalo sa 
o nasledovné faktory: študijný program, ročník štúdia, počet absolvovaných špeciálnych metodík a didaktík, 
počet absolvovaných praxí a pedagogické skúsenosti, ktoré získali mimo vysokoškolského štúdia. Vo výskume 
bola použitá 16 položková slovenská verzia dotazníka TES od Gibsonovej a Dembu, ktorú sme administrovali 71 
študentom všetkých troch programov, ktoré študijný odbor Špeciálna pedagogika zastrešuje. Výsledky výskumu 
bohužiaľ odhalili vplyv len jedného faktoru na úroveň profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi učiteľstva a to: 

pedagogických skúseností, ktoré získali mimo vysokoškolského štúdia. 
 

Kľúčové slová: učiteľ, profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom (Teacher’s Self-efficacy), študenti špeciálnej 
pedagogiky, sebahodnotenie učiteľa, TES dotazník 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Teoretické východiská 

 

„What people think, believe, and feel, affects how they behave.“  Bandura 

 

Ako je z uvedeného citátu zrejmé, Bandura vo svojej sociálno-kognitívnej teórii chápe jednotlivca ako 
proaktívneho a sebaregulujúceho, ktorý je schopný samostatne regulovať svoje kognitívne procesy, motivácie, 
činy a emócie, než ako pasívnu postavu reagujúcu na svoje prostredie. (Janoušek, 1992). Bandura (1977) 
zároveň vo svojej teórii uvádza, že správanie a samotné zmeny v správaní jednotlivca do veľkej miery ovplyvňuje 
úroveň jeho self-efficacy, ktorá je v podstate akýmsi mediátorom ľudského správania (Soodak, Podell, 1998, 
Henson, 2001), ktorý  ovplyvňuje nielen naše správanie, ale i motiváciu a napokon i úspešnosť, resp. 
neúspešnosť nášho konania (Henson, 2001). Jednotlivci teda vykonávajú také činnosti, v ktorých sa cítia byť 
kompetentní a naopak, vyhýbajú sa takým činnostiam, o ktorých si myslia, že by v nich mohli „pohorieť“ 
(Bandrura, 1993, 1997, Pajares, 1992). 

Self-efficacy je definovaná ako presvedčenie jednotlivca, že môže úspešne realizovať isté správanie, ktoré sa 
vyžaduje na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Pre oblasť učiteľskej profesie sa pojem self-efficacy (vnímaná 
osobná zdatnosť) zamieňa za pojem Teacher’s Self-efficacy (profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom), ktorý v 
širšom chápaní opisuje učiteľovo sebahodnotenie, či dokáže, resp. nedokáže dosiahnuť očakávané zmeny v stave 

vychovanosti a vzdelanosti svojich žiakov. Toto sebahodnotenie má signifikantný vplyv nielen na vlastnú 
edukačnú prax učiteľa, ale i na vzdelávacie výsledky jeho študentov, preferované vyučovacie postupy, 
manažment triedy, motiváciu žiakov a pod. Treba však podotknúť, že sa nejedná o reálnu úroveň učiteľových 
schopností, ale o jeho subjektívne ohodnotenú úroveň kompetencie, na čo odkazuje výraz „vnímaná“ - čo 
znamená, že táto zdatnosť je pociťovaná, človek v ňu verí a takto ju hodnotí. Nie je to však skutočná zdatnosť, 
pretože tá môže byť silnejšia alebo slabšia, než ju konkrétny človek pociťuje (Gavora, 2011).  

V prípade, že je profesijná zdatnosť učiteľa nízka a učiteľ neverí, že dokáže u žiakov dosiahnuť požadované 
kvantitatívne zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti, čím v podstate neplní na dostatočnej úrovni požiadavky, 
ktoré sú na neho kladené, vyskytuje sa u týchto učiteľov tendencia hľadať chybu na strane  žiakov. Označuje ich 
ako ťažko vzdelávateľných a tým pádom sa ani nesnaží hľadať spôsoby, ako im učivo zjednodušiť a sprístupniť, 
ale skôr k nim zaujme pasívny postoj typu: „veď načo sa namáhať, veď aj tak je to márne a nič sa nenaučí. Už je to 
jednoducho tak“ (Bandura, 1997; Minke, et al. 1996; Saklofske, Michaluk, Radhawa et al. 1988). Ako je vidieť, 
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profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom teda ovplyvňuje jeho ochotu vyvinúť zvýšené úsilie, keď veci nejdú tak, 
ako si on sám predstavovuje. 

Učiteľ s nízkou úrovňou vnímanej profesijne zdatnosti má ďalej tendenciu stanoviť si nižšie vzdelávacie 

ciele (Tschannen Moran, Woolfolk Hoy, 2001; Muijs, Reynolds, 2002), čo je celkom pochopiteľné, pretože tieto sa 
dajú ľahšie dosiahnuť. Ďalej si volí ľahšie postupy práce (Ross, Bruce, 2007), nezvykne používať netradičné 
metódy vyučovania (ako napr. projektové, problémové, kooperatívne vyučovanie a pod.), pretože tie si vyžadujú 
zvýšenú prípravu zo strany učiteľa a nie vždy, i čo najlepšie naplánovaná hodina, dopadne podľa učiteľových 
predstáv. Niektorí autori ďalej uvádzajú, že učitelia s nižšou vnímanou profesijnou zdatnosťou si zvolia skôr 
transmisívny spôsob vyučovania, pri ktorom učiteľ odovzdáva hotové poznatky, ktoré sa žiaci namemorujú a tie 

mu čo najpresnejšie zreprodukujú.  
Takíto učitelia sú v porovnaní s učiteľmi s vysokou úrovňou vnímanej profesijnej zdatnosti kritickejší 

k chybám študentov (Ashton, Webb, 1986 in Tschannen-Moran, Hoy, 2001), ak žiak nevie pohotovo odpovedať 
na otázku, učiteľ vyvolá niekoho ďalšieho, ktorý jeho otázku zodpovedať vie (Gibson, Dembo, 1984 in Gavora, 
2007), viacej inklinujú k presadzovaniu preradenia žiakov, ktorí majú z rôznych príčin ťažkosti s učením do 
špeciálnych tried, alebo škôl (Meijer, Foster, 1988; Podell, Soodak, 1993; Soodak, Podell, 1993). Okrem vyššie 
spomenutého sú menej zapálení pre učiteľskú profesiu, ktorú berú skôr ako spôsob zaistenia príjmu, než ako 
zamestnanie, ktoré má hlbšie poslanie (Allinder, 1994 in Milner, Woolfolk Hoy, 2003; Stein, Wang, 1998 in Evers, 
Brouwers, Tomic, 2002) a zvyknú urobiť len to, čo je od nich bezpodmienečne očakávané a nič nad rámec svojich 
povinností. Niektorí autori (napr. Fuchs, Fuchs a Bishop, 1992; Guskey, 1988) dokonca uvádzajú, že učitelia 
s nízkou úrovňou vnímanej profesijne zdatnosti sú rezistentní voči prichádzajúcim inováciám a zmenám, ktoré 
sú na nich kladené v súvislosti s reformou školstva a zmenami vo filozofii výchovy a vzdelávania30. Dalo by sa 

povedať, že tieto stratégie, ktoré vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ s nízkou úrovňou vnímanej 
profesijnej zdatnosti preferuje, sú ochrannými stratégiami pred zlyhaním, pretože takýto učiteľ prenáša svoje 
zlyhanie i na budúce situácie a tak sa u neho postupne prehlbuje negatívne osobne vnímaná zdatnosť, čo môže 
v konečnom dôsledku viesť k syndrómu vyhorenia31  (Evers, Brouwers, Tomic, 2002; Skaalvik, Skaalvik, 2010; 

Schwarzer, Hallum, 2008), ktorý je jeden z hlavných dôvodov odchodu učiteľov z praxe, do iných odvetví (Steffy 
et al. 2000 in Lukas, 2007, 2008; Burley et al. 1991 in Woolfolk Hoy, Spero, 2005; Browers, Tomic, 2002, 

Chwalisz, Altmaier, Rusell, 1992 in Milner, Woolfolk Hoy, 2003). Vzhľadom k vyššie uvedenému sa domnievame, 
že je potrebné i naďalej venovať pozornosť vnímanej profesijnej zdatnosti učiteľom v našich podmienkach, 
najmä vzhľadom k zvýšenej fluktuácii mladých učiteľov. 
 

METODOLOGIA VÝSKUMU 

Ciele a predpoklady výskumu 

V prezentovanom príspevku chceme nadviazať na výskumy profesijnej zdatnosti vnímané učiteľom, ktoré 
v našich podmienkach realizoval Gavora (2009, 2011). Zároveň chceme rozšíriť doposiaľ známe poznatky o 
profesijnej zdatnosti vnímanej učiteľom, pričom sa konkrétne zameriavame na študentov špeciálnej pedagogiky. 
Hlavnými cieľmi a zámermi výskumu preto bolo získanie, utriedenie, analýza a komparovanie základných 
informácií o profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi špeciálnej pedagogiky. Pričom v prezentovanom 

príspevku konkrétne analyzujeme vplyv vybraných faktorov na jej úroveň. 
 

Výskumná vzorka 

Jediným základných kritériom výberu bolo, že oslovený študent musel navštevovať jeden z aktuálne 
akreditovaných študijných programov v odbore Špeciálna pedagogika. Nakoľko sa výskumu zúčastnili len 
študenti PdF UK v Bratislave jednalo sa o dostupný výber, ktorý bol podmienený možnosťami výskumníčky (išlo 

                                                           

30 Napr. ako u nás, kedy sa hlavným cieľom reformy školstva v SR je premeniť tradičné encyklopedicko - memorovacie a direktívno - 

neživotné školstvo  na tvorivo - humánnu výchovu a vzdelávanie a poznatkovo -hodnotné školstvo, kde je  dôraz na aktivitu a slobodu 
osobnosti, jej silu vytvoriť svoj progresívny, tvorivý spôsob bytia  pre život v novom tisícročí (Projekt Milénium, 2002).  

31 Bandura (1997) dokonca nízku úroveň vnímanej profesijnej zdatnosti označuje ako hlavný mediátor vyhorenia. 
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o jej študentov), ako i ochotou oslovených študentov na výskume participovať. Prostredníctvom internetu sme 
oslovili všetkých študentov predmetného odboru, pričom sa nám vrátilo celkovo 71 vyplnených dotazníkov.  
 

Výskumné metódy 

Vzhľadom na kvantitatívnu orientáciu výskumu a nami stanovené ciele výskumu, sa nám ako najvhodnejšia 
metóda javila forma dotazníka. Dotazník pozostával z dvoch častí: 
Prvá časť obsahovala skrátenú verziu dotazníka Teacher Efficacy Scale (TES), ktorého autormi sú Sherri 
Gibsonová a Myron H. Dembo (1984), ktorý pre slovenské prostredie adaptoval Peter Gavora (2009). Dotazník 
Teacher Efficacy Scale, je sebahodnotiaci dotazník pre učiteľa, ktorý pozostáva zo 16-tich položiek, ktorými sa 
merajú dve na sebe nezávislé dimenzie  profesijnej zdatnosti vnímanej učiteľom: Učiteľovo presvedčenie o 

svojich schopnostiach (PTE) a Potenciality vyučovania vnímané učiteľom (GTE). Úlohou respondenta je, aby 
prostredníctvom šesťstupňovej likertovej škály (1 = vôbec nesúhlasím; 6 = úplne súhlasím) ohodnotil, nakoľko 
súhlasí s uvedenými výrokmi v dotazníku, napr.: „Keď sa žiak zlepšil v učení, je to preto, že som našiel spôsob, ako 
k nemu pristupovať.“  
Druhá časť dotazníka obsahovala otázky týkajúce sa demografických údajov: pohlavie, ročník, typ a stupeň 
štúdia, študijný program, názvy absolvovaných špeciálnych metodík a didaktík, názvy absolvovaných praxí 
a posledná otázka sa týkala ich pedagogickej praxe, resp. ich pedagogických skúseností získaných mimo 
vysokoškolského štúdia. 
 

Príprava a realizácia vlastného výskumu 

Dotazníkové šetrenie sa realizovalo v termíne od 01. 05. 2011 do 30. 06. 2011. Administrácia dotazníka 
prebiehala prostredníctvom internetu, vďaka čomu odpadlo zdĺhavé nahadzovanie údajov z dotazníkov do 
štatistického softvéru. Respondentov sme oslovili prostredníctvom e-mailu zaslaným na ich spoločné študentské 
e-mailové adresy, v ktorom sme ich požiadali o vyplnenie internetového formulára dotazníka. Respondenti 
prostredníctvom šesťstupňovej likertovej škály (1 = vôbec nesúhlasím; 6 = úplne súhlasím) ohodnotili každý zo 
16-tich výrokov dotazníka. Jednotlivé odpovede respondentov boli automaticky ukladané do databázy a po 

ukončení dotazníkového šetrenia vyexportované do excelovského súboru. Následne bolo potrebné položky 2, 3, 
7, 13, 14 a 15, ktoré majú negatívne znenie, pred vyhodnotením prepólovať, aby bol celý dotazník rovnako 

polarizovaný – čiže hodnota 1 sa zmenila na 6, hodnota 2 sa zmenila na 5 atď. (Gavora, 2009).  
 

ANALÝZA ZISTENÝCH ÚDAJOV 

Ako sme už spomínali, kvantifikácia odpovedí na každý výrok jednej i druhej dimenzie dotazníku Teacher 
self-efficacy (celkom 16 výrokov) používala šesť stupňovú likertovu škálu, v ktorej hodnota 1 znamená vôbec 
nesúhlasím a hodnota 6 znamená úplne súhlasím. Z toho vyplýva, že priemerné skóre jednotlivých odpovedí 
respondentov môže nadobúdať hodnoty intervalu <1; 6>, pričom platí, že čím je priemerná hodnota odpovedi 
respondenta vyššia, tým je vyššia i jeho vnímaná profesijná zdatnosť.  
 

Tab. I. Základné údaje študentov špeciálnej pedagogiky z dotazníka TES 

Dimenzia N Rozpätie Minimum Maximum Priemer SD 

PTE 71 2,50 3,00 5,50 4,38 0,58 

GTE 71 3,34 2,33 5,67 3,97 0,63 

 

N = počet respondentov   PTE = presvedčenie o schopnostiach 

SD = smerodajná odchýlka  GTE = vnímané potenciality vyučovania 

 

 

Priemerné skóre respondentov sa v obidvoch dimenziách (PTE i GTE) pohybovalo v rozmedzí nad 
stredovou hodnotou, čo vypovedá o ich pomerne vysokej vnímanej profesijnej zdatnosti. Získané výsledky 
vypovedajú o tom, že respondenti si pomerne dosť veria v tom, že dokážu spôsobovať pozitívne zmeny v stave 
vychovanosti a vzdelanosti žiaka, ale i v tom, že vyučovanie dokáže prekonať menej priaznivé vonkajšie faktory 
(ako napr. zanedbávajúce rodinné prostredie, nízka motivovanosť žiaka, postihnutie, príp. ďalšie znevýhodnenie 
žiaka). 
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V ďalšom kroku sme posudzovali vnímanú profesijnú zdatnosť študentov špeciálnej pedagogiky 
v závislosti od navštevovaného ročníka, nakoľko sme predpokladali, že u študentov v nižšom ročníku 
odhalíme nižšiu úroveň vnímanej profesijnej zdatnosti ako v porovnaní so študentmi vyšších ročníkov. Bohužiaľ, 
aj napriek tomu, že v literatúre sa objavilo pomerne veľké množstvo výskumných prác, ktoré túto hypotézu 
potvrdzujú (napr. Gorrell, Hwang, 1995, Lin, Gorrell, Taylor, 2002, Woolfolk Hoy, Spero, 2005), výsledky nášho 
výskumu ju nepotvrdili. Ako môžeme vidieť v tabuľke č.2, priemerné skóre v jednotlivých ročníkoch je takmer 
identické a signifikantné rozdiely medzi jednotlivými ročníkmi v dimenzii PTE [K-W(4) = 4,293, Asymp. 

Signifikancia p ˃ 0,05] ani dimenzii GTE [K-W(4) = 0,704, Asymp. Signifikancia p ˃ 0,05] nepotvrdil ani Kruskal-

Wallisov test. Môžeme teda konštatovať, že v našej výskumnej vzorke sme u študentov jednotlivých ročníkov 
neodhalili žiadne signifikatné rozdiely vo vnímanej profesijnej zdatnosti ani v dimenzii PTE, ani v dimenzii GTE. 

Podobné výsledky boli zistené napr. i vo výskumoch, ktoré realizovali Romi, Leyser (2006), či Wertheim, Leyser, 
2002). 

  

Tab. II. Priemerné skóre respondentov dimenziách PTE a GTE v závislosti od navštevovaného ročníka 

 Dimenzia PTE Dimenzia GTE 

Ročník Priemer priemer 

1. 4,52 4,00 

2. 4,43 3,98 

3. 4,51 4,04 

4. 4,39 3,97 

5. 4,47 4,00 

Štatistická významnosť p ˃ 0,05 p ˃ 0,05 

PTE = presvedčenie o schopnostiach        GTE = vnímané potenciality vyučovania 

 

Aj napriek tomu, že sa nám nepotvrdili rozdiely vo vnímanej profesijnej zdatnosti v rámci jednotlivých 
ročníkov, rozhodli sme sa analyzovať získané výsledky i v závislosti od navštevovaného študijného programu 

(bakalársky/magisterský). Bohužiaľ ani v tomto prípade sme neodhalili žiadne signifikantné rozdiely medzi 
týmito dvomi skupinami.   
 

Tab. III. Priemerné skóre respondentov dimenziách PTE a GTE v závislosti od študijného programu 

 Dimenzia PTE Dimenzia GTE 

Študijný program Priemer priemer 

bakalársky 4,35 3,97 

magisterský 4,41 3,96 

Štatistická významnosť p ˃ 0,05 p ˃ 0,05 

PTE = presvedčenie o schopnostiach        GTE = vnímané potenciality vyučovania 

 

Ďalším faktorom, ktorý by podľa nášho názoru mohol mať vplyv na vnímanú profesijnú zdatnosť študentov 
špeciálnej pedagogiky je: počet absolvovaných špeciálnych metodík a didaktík. Nazdávali sme sa, že 
v závislosti od narastajúceho počtu absolvovaných špeciálnych metodík a didaktík, bude u študentov 
priamoúmerne narastať i pocit vlastnej sebaúčinnosti a budú sa cítiť pre vykonávanie pedagogickej praxe 
kompetentnejší (Ares et al. 1999, Gorell et al, 1998, Hollingswort, 1989, Spector, 1990, Zeicher 1980). Bohužiaľ 
vzhľadom k tomu, že sme neodhalili žiadne signifikantné rozdiely vo vnímanej profesijnej zdatnosti študentov 
špeciálnej pedagogiky, nie je prekvapujúce, že rovnaký výsledok sme získali i súvislosťou s absolvovanými 
metodikami a didaktikami. 
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Tab. IV.  Priemerné skóre respondentov dimenziách PTE a GTE v závislosti od množstva absolvovaných 
metodík a didaktik 

 

 Dimenzia PTE Dimenzia GTE 

Počet metodík a didaktík Priemer priemer 

0-2 4,51 4,04 

3-5 4,39 3,96 

6-8 4,33 3,93 

9 a viac 4,41 3,97 

Štatistická významnosť p ˃ 0,05 p ˃ 0,05 

PTE = presvedčenie o schopnostiach        GTE = vnímané potenciality vyučovania 

 

Posledným faktorom, ktorý sme sledovali bola prax. Jednak sme sa zamerali na prax, ktorá je súčasťou 
študijného programu: špeciálna pedagogika, jednak prax, ktorú mali možnosť respondenti absolvovať mimo 
vysokoškolského štúdia. Pri formulácii tejto hypotézy sme vychádzali z výskumov Gavoru (2011), ktorý uvádza, 
že  najsilnejším faktorom, ktorý vplýva na formovanie vnímanej profesijnej zdatnosti, je učiteľova vlastná 
úspešná skúsenosť. V našom prípade absolvovaná pedagogická prax, či už v rámci štúdia, alebo mimo neho. 
Druhým faktorom, ktorý vplýva na formovanie vnímanej profesijnej zdatnosti, je sprostredkovaná skúsenosť – 

pozorovanie praxe iných učiteľov (ich vyučovania, správania, sebahodnotenia). Existujú rôznorodé možnosti 
získavania sprostredkovanej skúsenosti: otvorené hodiny, kolegiálne hospitácie, videonahrávky vzorových 

hodín. Ale významnú úlohu tu má profesijný vzor, učiteľ, ktorému človek dôveruje, váži si ho (Gavora, 2011). 
Naši respondenti počas štúdia absolvujú jednak náčuvové, ako i výstupové praxe, preto sme sa nazdávali, že prax 
bude silným faktorom pôsobiacim na vnímanú profesijnú zdatnosť študentov špeciálnej pedagogiky. Ako 
môžeme vidieť v tabuľkách č. 5 a 6, prax má na vnímanú profesijnú zdatnosť študentov špeciálnej pedagogiky 
skutočne signifikantný vplyv (i keď len na dimenziu PTE). Avšak zaujímavým zistením je skutočnosť, že sa 
nejednalo o prax, ktorá bola realizovaná v rámci ich študijného programu, ale o prax, ktorú respondenti získali 
mimo svojho vysokoškolského štúdia. Jednalo sa prevažne o doučovanie žiakov, prax v letných táboroch, 
školských kluboch, dobrovoľnícku činnosť, prípadne respondenti pracovali ako asistenti učiteľa, alebo ako 
učiteľky v materskej škole. Nazdávame sa, že uvedená skutočnosť nám dáva dôvod k zamysleniu sa nad 

koncepciou vysokoškolskej prípravy špeciálnych pedagógov, najmä z hľadiska ich odbornej pedagogickej praxe. 

 

Tab. V. Priemerné skóre respondentov dimenziách PTE a GTE v závislosti od počtu absolvovanej praxe 
v rámci VŠ 

 

 Dimenzia PTE Dimenzia GTE 

Počet absolvovanej praxe priemer priemer 

0-1 4,39 3,95 

2-3 4,38 3,96 

4-5 4,40 3,96 

6 a viac 4,46 3,98 

Štatistická významnosť p ˃ 0,05 p ˃ 0,05 

PTE = presvedčenie o schopnostiach        GTE = vnímané potenciality vyučovania 
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Tab. VI. Priemerné skóre respondentov dimenziách PTE a GTE v závislosti od praxe v mimo VŠ 

 Dimenzia PTE Dimenzia GTE 

Prax/pedagogické skúsenosti priemer priemer 

Áno 4,4 3,98 

Nie 4,38 3,96 

Štatistická významnosť p ˂0,05 p ˃ 0,05 

PTE = presvedčenie o schopnostiach        GTE = vnímané potenciality vyučovania 

 

ZÁVER 

Hlavnými cieľmi a zámermi výskumu bolo získanie, utriedenie, analýza a komparácia základných informácií 
o profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi špeciálnej pedagogiky. Zároveň sme sa v prezentovanom príspevku 
zamerali i na faktory, ktoré by mohli úroveň vnímanej profesijnej zdatnosti ovplyvňovať, v pozitívnom, či 
negatívnom zmysle. Bohužiaľ zo sledovaných faktorov: študijný program, ročník štúdia, počet absolvovaných 
špeciálnych metodík a didaktík, počet absolvovaných praxí a pedagogické skúsenosti, ktoré získali mimo 
vysokoškolského štúdia, mala signifikantný vplyv na úroveň vnímanej profesijnej zdatnosti iba pedagogická 
prax, resp. skúsenosti, ktoré respondenti získali mimo vysokoškolského štúdia. Zvyšné faktory sa ukázali ako 
nerelevantné a na úroveň profesijnej zdatnosti nemali na naše počudovanie žiaden vplyv. Uvedené skutočnosti 
by sa mali stať námetom na ďalšie skúmanie a v prípade potvrdenia nami získaných výsledkov by bolo vhodným 
zrevidovať vysokoškolskú prípravu špeciálnych pedagógov, pretože ako sme mohli vidieť napr. v tabuľke č. 2, so 
zvyšujúcim sa stupňom štúdia klesá úroveň profesijnej zdatnosti, aj napriek tomu, že namerané výsledky neboli 
signifikantné. Uvedené skutočnosti však len potvrdzujú výsledky niektorých výskumov, ktoré poukazujú na fakt, 
že študenti učiteľstva majú pomerne vysokú úroveň vnímanej profesijnej zdatnosti, pretože ešte neprišli do 
kontaktu s pedagogickou realitou a svoje reakcie na vzniknuté situácie, môžu len predpokladať (Woolfolk Hoy, 
2000). V našej výskumnej vzorke sme odhalili pomerne vysokú úroveň profesijnej zdatnosti v oboch dimenziách 
TES, ktorá však zostávala počas celého štúdia konštantná. Uvedená skutočnosť je pravdepodobne spôsobená 
tým, že si študenti ešte dostatočne neuvedomujú, akú úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese zohráva vplyv 
externých činiteľov na správanie a učenie sa žiakov Witcher et al. (2002 in Cerit, 2010).na čo poukazujú niektoré 
výsledky výskumov, ktoré sa zamerali na porovnanie profesijnej zdatnosti vnímanej učiteľom u končiacich 
študentov pedagogických fakúlt a učiteľov po prvom roku praxe. Výsledky týchto výskumov zreteľne poukázali 
na klesajúcu tendenciu v oboch dimenziách TES (pozri napr. Woolfolk, 2000). 
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Abstrakt:  Príspevok sa zaoberá súčasným diskurzom o diagnostike čítania, čitateľskej gramotnosti 
a diagnostiky dyslexie a iných porúch učenia.  Súčasné poznanie mechanizmov čítania s porozumenia 

a súvisiacich jazykovo-kognitívnych oblastí sa premieta do výskumov a tvorbe testov a zároveň vystavuje 

tradičné chápanie porúch čítania novým otázkam a vymedzeniam. Príspevok analyzuje vybrané otázky pri 
tvorbe čitateľského testu pre žiakov sekundárneho vzdelávania, ktorý zahŕňa aj vyššie čitateľské metaprocesy. 
Príspevok je čiastkovým výstupom vedeckej úlohy KEGA 021UKF-4/2012. 

 

Kľúčové slová: dyslexia, testy čítania, procesy čítania s porozumením 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Testy čítania v súčasnosti predstavujú problematickú oblasť vo vybavenosti poradenských zariadení (a 
zároveň v používaní) pri diagnostike porúch čítania najmä v staršom veku hoci ide o jednu z najlepšie 
zmapovaných oblastí, ktorá je dobre prístupná k meraniu. Téma (diagnostiky) porúch čítania v rámci 
komunikácie vedného odboru Patopsychológia má svoje opodstatnenie a téma je pevne ukotvená aj príspevkoch 
časopisu Patopsychológia a psychológia dieťaťa. U nás a v Čechách je diskurz porúch učenia poznamenaný 
dielom Z. Matejčeka, ktorého Skúška čítania je doposiaľ najpoužívanejším testom čítania a to aj napriek 

skutočnosti, že pseudoslová z hárku Latyš sú vystavané z artikulačných vzorcov českého jazyka a nemáme 
dostatok dôkazov, že normy vytvorené pred viac ako 30 rokmi sú aktuálne aj pre súčasnú populácii. P. Cimlerová 
a kol. (2007) dokázali, že ich použitie a interpretácia u neskorších vekových skupín (7. ročník a vyššie) je 
neadekvátne a nemajú rozlišovaciu schopnosť. Naopak, ten istý tím výskumne potvrdil možnosť využívať 
subtest čítanie pseudotextu ako nástroj pre diferencionálnu diagnostiku porúch učenia a vytvoril 

štandardizované výkonové normy pre Latyš. Najnovšia publikácia M. Mikulajovej a kol. (2012) zároveň 
implicitne poukazuje na miestami katastrofálny stav rozpracovania tejto problematiky. Uvediem dva príklady. 
Chybovosť pri čítaní a všetky poznatky o tzv. špecifických chybách dyslektických čitateľov v slovenčine 
vzhľadom na transparentnosť ortografie nie sú až také dôležité ako ju interpretujú výskumy v angličtine 
a diskriminujúcim diagnostickým prvkom u dyslektikov je iba čas (plynulosť čítania). M. Mikulajová upozorňuje 
na zásadne chyby v preklade definície dyslexie v slovenskej verzii MKCH-10 (ibid., s.37)! V našom príspevku sa 
pokúsime sumarizovať diagnostické nástroje, ktoré psychodiagnostická prax využívala v posledných 
desaťročiach a analyzovať ich z pohľadu súčasných poznatkov o čitateľskej gramotnosti. Zároveň v príspevku 
predstavíme nový test čítania pre starších žiakov ČíSTA, ktorý v rámci výskumného projektu KEGA 021UKF-4 

overujeme a štandardizujeme pre školskú a klinickú prax. V. Pokorná (1997, s. 204) uvádza, že porozumenie pri 
čítaní je o miere uvedomovania si obsahu textu a je súčasťou posudzovania čitateľského výkonu. Otázne je 
nakoľko tomu bolo v tradičných testoch, čo a do akej miery? Autorka taktiež zdôrazňuje nedostatok, resp. 
absenciu diagnostických nástrojov na objektívne posúdenie úrovne porozumenia. P. Gavora (2009) uvádza, že 
porozumenie textu tradičné texty merajú iba ako doplnok a sústreďujú sa na základné porozumenie textu. 
Obdobne Z. Matejček, vo svojich prácach uvádzal, že porozumenie je v procese čítania „samozrejme činiteľom 
podstatným“, ale v diagnostike je ukazovateľom iba pomocným. „Nemáme totiž mnoho možností ako sa práve o 

porozumení čítaného presvedčiť.“ (Matejček, Z. In: Lechta,V. a kol., 2002,s. 231).  Toto poznanie sa odrážalo v 
pedagogike a v špeciálnej pedagogike v prístupoch k edukácii, hodnoteniu (diagnostike)          a reedukácii porúch 
čítania. V súčasnosti sa zdá byť práve porozumenie textu ako jedno          z najdôležitejších diagnostických kritérií 
pre posúdenie úrovne čítania a pre identifikáciu porúch čítania. Modernizáciu testovania čítania chápeme najmä 
v obrate na porozumenie textu. Zároveň treba zdôrazniť, že v súčasnosti disponujeme širokými poznatkami 
o prepojení a vzájomnej determinácii kognitívnych schopností pri osvojovaní si gramotnosti v rôznych 
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ortografiách (porovnaj Mikulajová, M. a kol, 2012, 52-57, Carreiras a kol., 2009). Domnievame sa, že pre oblasť 
testovania čítania sú zásadné aj poznatky, ktoré priniesli medzinárodné merania PIRLS, PISA a ďalšie. 

Testy čítania 

V tejto časti sa pokúsime o analýzu testov, ktoré boli u nás popísané a používané v klinickej a školskej praxi. 
Testy čítania možno diferencovať podľa hodnotených oblastí čítania (dekódovanie, porozumenie), spôsobu 
čítania (hlasné, tiché čítanie), spôsobu administrácie. Vychádzajúc prác Š. Vašeka, M. Svobodu, D. Krejčířovej, M. 
Vágnerovej (2001) L. Koriťákovej ( 2003), E. Žovinca (2009), M. Mikulajovej (2012) pokúsime sa popísať tieto 
testy:  

- Štúrov čítací test (I. Štúr, 1965).  

- Milanova G- skúška (M. Milan, 1969). 

- Čítací diskriminačný test T - 71 ( J.CH. Raiskup, 1969). 

- Skúška čítania T – 202 ( Z. Matějček, Z. Žlab, J. Šturma, M. Vágnerová, 1987, 1992 ). 

 - V-test: metóda verifikácie viet (Z. Macková, 1987). 

- Metodika pozorovania a hodnotenia raných prejavov gramotnosti (O. Zápotočná, 2002).  

- Skúška čítania s porozumením „Ráno“ a „Nakupovací pes“ ( B.Váryová,  2002, 2012). 

-  Test čítania s doplňovaním slov (M. Mikulajová, L. Vencelová, M. Caravolas, 2012).  

- Čítanie slov a čítanie pseudoslov (B. Váryová, M. Mikulajová, 2012). 

V ČR to boli testy ako Skúška porozumenia (J. Swierkoszová,) a Test čítania s porozumením (M. Caravolas) 

Ide o subtest z Batérie diagnostických testov gramotnostných schopností autorov M. Caravolas a J. Volína (2005) 
publikovaný v ČR v IPPP. U starších študentov a dospelých sa v súčasnosti využíva Diagnostika SPU u 
adolescentů a dospělých (Cimlerová, Chalupecká, Pokorná, 2007). 

Štúrov čítací test (I. Štúr, 1965)  
Tento test publikoval autor  v publikácii „Určovanie duševného vývinu dieťaťa“, (1965, str. 53 - 73). 

Vchádza zo starších teoretických koncepcií F. Biegelmeiera, T. G. Jegorova,  Tento test obsahuje článok, kde sú 
usporiadané vety od najjednoduchšej až po najťažšiu. Test je limitovaný - 3 minúty. Meria iba rýchlosť čítania 
(správne/nesprávne prečítané slovo) a nie je preto vhodný pre hodnotenie čitateľskej vyspelosti. Percentilové 
normy existujú pre výkon za 1 minútu, 2 minúty a 3 minúty. Táto forma hodnotenia čítania má svoje klady i 
zápory. Pozitívum je, že aj slabší čitatelia majú možnosť určitej úspešnosti. Negatívum spočíva v tom, že dobrí 
čitatelia pri čítaní ľahkého textu strácajú motiváciu (podľa Koriťákovej, L., 2005). Test vychádza zo starších 
výskumov a teórií kde sa zdôrazňuje zásadná rola vizuálneho vnímania pri čítaní  „..najdôležitejším orgánom 
percepcie pri čítaní je oko, ktorému sa pripisuje dvojitý výkon - optický a motorický....“ (1965). Porozumenie pri 

čítaní sa nehodnotí. Diferencionálna diagnostika sa môže realizovať iba na základe veľmi nízkej rýchlosti čítania.  

G – skúška ( M. Milan, 1969) 

Skúška hlasného čítania. Administruje sa od druhého polroka 1. ročníka po 9. ročník ZŠ. V teste môžeme 
komplexne zistiť úroveň čítania, písania a porozumenia. Test bol publikovaný v psychodiagnostike v Bratislave v 
roku 1969 (T-65/1969). Skúška zisťuje porozumenie obsahu prečítaných viet. Za každou vetou je otázka. Z 
hľadiska porozumenia mapuje mikroporozumenie na úrovni viet. Odpovede od žiaka nevyžadujú žiadne logické 
či abstraktné operácie. Skúška je časovo limitovaná, trvá 14 minút a za každú odpoveď žiak získava 1 bod. 
Skúšajúci zaznamenáva odpoveď do záznamového hárku. S pôvodnou metodikou a normami sa v rokoch 2007 a 

2008 zaoberal aj S. Fila (2008, nepublikované), ktorý upravil pôvodné normy. Test využila vo svojich výskumoch 
v rámci projektu ELDEL aj M. Mikulajova (2012) a K. Jariabková adaptovala test na potreby skúmania 
porozumenia hovorenej reči (1991). 

Čítací diskriminačný test T - 71 ( J. Ch. Raiskup, 1969) 

Tento test bol vytvorený v experimentálnej verzii pre stredoškolákov a dospelých, obsahuje mnoho 
výrokov. Výrok má dve informácie, ktoré sú si veľmi blízke a úlohou vyšetrovaného je vybrať správnu odpoveď 
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na otázku. Časový limit je 7 minút, hodnotenie je v percentuálnych normách. V poradenských podmienkach 
využíva veľmi ojedinele, najmä v niektorých KPPP.  

Skúška čítania T – 202 ( Z. Matějček, Z. Žlab, J. Šturma, M. Vágnerová, 1987, 1992). 

Je to najpoužívanejší čítací test, ktorý je určený žiakom základnej školy. Bol publikovaný v 
Psychodiagnostike Bratislava. Zber dát na štandardizáciu prebehol v rokoch 1984 až 1986. Test je určený pre 
čitateľov 1.-6. ročníka. Obsahuje základný súbor 11 textov (kritérium rozsahu a náročnosti) a meria sa počet 
prečítaných slov za 1., 2. a 3. minútu a celkový čas prečítania textu. Pre potreby hodnotenia bol skonštruovaný 
ukazovateľ čitateľský kvocient (ČQ), ktorý vyjadruje rýchlosť a správnosť čítania vzhľadom na vekové normy. 
Výkon v oblasti rýchlosti čítania je možné kontrolovať v stenových vývinových tabuľkách, ktoré ponúkajú 
možnosť nahliadnuť do výkonu žiaka v 10 stenoch (ekvivalentoch percentilu). Pričom výkon v 1. stene 

predstavuje hranicu normality – druhá štatistická odchýlka od normálneho priemeru.  V staršej literatúre sa 
uvádza tzv. diskrepančné kritérium (nepomer medzi IQ a ČQ je viac ako 20 bodov) ako jedno z hlavných 
diagnostických kritérií dyslexie. Test využíval možnosť realizovať diferencionálnu diagnostiku cez výpočet 
diskrepančného kritéria. V posledných rokoch sa od tohto kritéria upúšťa z dôvodu nízkej korelácie medzi 
intelektom a poruchou učenia (napr. Mikulajová, 2012). V teste sa hodnotí 6 oblastí: 

- rýchlosť čítania, 
- chybovosť, 
- stupeň vývoja čitateľských návykov, 
- kvalitu čitateľských chýb, 
- stupeň porozumenia čítanému textu, 
- sprievodné prejavy dieťaťa pri čítaní. 
Nás zaujíma predovšetkým čitateľské porozumenie. Porozumenie pri čítaní sa hodnotí kvalitou reprodukcie 

(prerozprávanie – retelling) dieťaťa a chápe sa ako schopnosť „...ako ďaleko bolo schopné odpútať sa od 
technickej stránky procesu čítania a vnímať obsah...“ (Matějček, Z. a kol., 1992, s.33). Príručka testu obsahuje 2 
stupnice hodnotenia schopnosti reprodukovať text: 

podľa samostatnosti: podľa rozsahu výpovede: 

- rozpráva spontánne a samostatne,  
- rozhovorí sa po návodnej otázke, 
- je potrebné napomáhať viacerými 
          otázkami, 
- rozpráva iba pomocou otázok, 

- vo vetách, 
- jednoslovne výpovede. 
 

 

 

 

V teste sa zaraďuje žiak podľa schopnosti reprodukcie textu do 6 kategórii čitateľského porozumenia. Tieto 
kategórie sa však nevyužívali v diferencionálnej diagnostike: 
1. Je jasné, že dieťa rozumie čo číta (a, spoľahlivá reprodukcia s mnohými detailmi, b, reprodukcia je výstižná, 

ale stručná), 

2. dejové súvislosti sú dieťati jasné, reprodukuje podstatné časti deja, ale objavujú sa niektoré nepresnosti ako 
dôsledok chybného čítania alebo porozumenia, 

3. dieťa je schopné reprodukcie podstatných častí, ale nemá predstavu o deji ako celku, 

4. porozumenie je útržkovité, dieťa rozumie vrcholu deja alebo dejovému úseku, 

5. reprodukcia sa opiera o niektoré „barličky“, zväčša ide o slová, ktorým dieťa rozumelo, ale bez spojitostí, 

6. nerozumie ničomu z toho, čo čítalo.  

Treba zdôrazniť, že tento test ako prvý v našich podmienkach využil testovanie tzv. sublexikálneho čítania 
pseudoslov, ktorý má pre diferencionálnu diagnostiku zásadný význam v oblasti hodnotenia dekódovania.  Test 
bol štandardizovaný na českú aj slovenskú populáciu a vykazuje vysokú reliabilitu. E. Žovinec skúmal možnosti 
využitia metodiky tvorby otázok na porozumenie textu, ktoré ponúkajú testy PIRLS, ktoré poznáme 
z medzinárodných komparatívnych meraní čitateľskej gramotnosti pri diagnostike testami T-202. Upravil 

spôsob hodnotenia porozumenia na 4 úrovne podľa metodiky PIRLS - Progress in International Reading Literacy 

Study. Vo výskumoch (Žovinec, 2009, Sedláková, 2007) sa potvrdili ťažkosti v čitateľskom porozumení pri 
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testovaní dyslektikov testami PIRLS vo všetkých 4 úrovniach čitateľskej gramotnosti. Cimlerová a kol. skúmali 
možnosť využitia textu Latyš pri diagnostike dospelých a pripravili vývinové normy pre starších študentov a 
dospelých 

Metóda verifikácie viet - V-test  (Z. Macková, 1987) 

Test vychádza z techniky testovania, ktoré sa objavujú v 80. rokoch pod názvom Sentence verificatin 
technique (SVT) a to najmä zásluhou Jamesa M. Royera a kol.32  (1979, 1981, 1986, 1987). Tie boli významné 
najmä tým, že znižoval vplyv vonkajších faktorov ako inteligencia či vedomosti o čítanej téme.  U nás 
experimentálne použila túto metódu vo svojej práci Z. Macková. SVT skúšky predstavujú validnú skúšku merania 
porozumenia krátky pasáží (zvyčajne 12-16 viet). Táto technika ponúka možnosť porovnať porozumenie 
počutého a prečítaného textu. Je citlivá na pamäť pre text  a porozumenie štruktúry textu. Pri tomto type 
diagnostickej skúšky si dieťa prečíta alebo vypočuje pasáž  textu a  potom  označuje  pod textom jednotlivé 
výroky a to podľa toho, či ide o novú informáciu, myšlienku alebo starú. Výroky sú tvorené podľa kľúča: originál 
vety, parafrázy,  zmeny významu, vymyslené - odťažité výroky. Mackovej test obsahuje 2 texty na čítanie 
s dĺžkou 131-140 slov , ku ktorým sú priradené štvorice viet na základe uvedeného Royerovho kľúča. Dieťa má 
posúdiť, ktoré vety (myšlienky) sa v texte nachádzajú a ktoré nie. Ide o test pre žiakov od 2. ročníka ZŠ a časový 
limit je stanovený na 5 minút. Test neprebehol štandardizáciou. Autorka ho odporúčala pri diferencionálnej 
diagnostike.  

Metodika pozorovania a hodnotenia raných prejavov gramotnosti (Zápotočná, 2002) 

Test je určený pre začínajúcich čitateľov v počiatočných štádiách. Ide o slovenský preklad známej 
novozélandskej autorky: M. M: Clayovej33. O. Zápotočná (2012 uvádza, že predmetom diagnostiky je hodnotenie 

stratégie čítania. Test sa využíval na predikciu porúch čítania. V našich podmienkach nebol využívaný na 
identifikáciu rizika dyslexie. 

Nasledovné poradie jednotlivých subtestov MPHG zodpovedá čiastočne možnosti ich zaradenia v  priebehu 

1. ročníka ZŠ: 
• Identifikácia (rozpoznávanie) písmen 

• Písanie (hodnotenie písomnej produkcie a písomný slovník) 

• Koncept tlače (poňatie textu) 

• Slovný test (čítanie slov) 

• Identifikácia (rozpoznávanie) hlások (diktát) 

• Priebežný záznam o čítaní 

Skúška čítania s porozumením „Ráno“ a „Nakupovací pes“ ( B.Váryová,  2002, 2012). 
Ide o obdobný testový ekvivalent Z. Matějčeka, ktorý je rozšírený o oblasť čitateľského porozumenia a 

interpretácie. V inštrukciách žiakov žiadame, aby čítali tak, aby porozumeli prečítanému a vedeli odpovedať na 
otázky s nútenou voľbou odpovedí, aj na otázka s verbálnou odpoveďou. V priebehu čítania skúšajúci 
zaznamenáva počet prečítaných slov za minútu aj prípadné chyby. Testy boli publikované iba ako príloha v 
dizertačnej práci. Jeho štandardizácia nebola doposiaľ ukončená. 

Test čítania s doplňovaním slov (M. Mikulajová, L. Vencelová, M. Caravolas, 2012) 

Ide o slovenskú verziu subtestu z Batérie diagnostických testov gramotnostných schopností autorov 
M.Caravolas a J. Volína (2005) publikovaný v ČR v IPPP. Test obsahuje 23 viet alebo skupiny viet, ktoré sú 
zoradené od najjednoduchšej po najzložitejšiu a sú vnich vynechané slová. Úlohou každého žiaka je prečítať vety 
a správne doplniť z ponuky chýbajúce slová. Na vypracovanie majú 4 minúty v ľahšej a 6 min. v ťažšej verzii 
testu. Typovo ide o tzv. cloze34 test (adaptácia anglického Gatesovho testu z roku 1958), ktorý je v českej verzii 

                                                           
32 Prvýkrát publikoval Royer svoje výskumy k použitiu SVT techniky v štúdii Royer, J.M., Hastings, C.N., & Hook, C. (1979). A sentence 
verification technique for measuring reading comprehension. Journal of Reading Behavior, 11, 355-363. 

33 Pozri Clay, M.M.: An observation survey of early literacy achievemetns.  Heinemann: Auckland, 1993. ISBN: 0-86863-288-0. 

34  P. Gavora uvádza, že autorstvo cloze-testu sa prisudzuje W. Taylorovi, ktorý v r. 1953 publikoval o tom v časopise pre žurnalistiku 
Journalism Quarterly. Slovo cloze je odvodené z anglického closure (uzáver). Tento pojem sa viaže ku gestaltickému smeru v psychológii 
učenia. Pri cloze-teste nejde o mechanické čítanie, ale o vyvodzovanie významov z kontextu. Nesleduje však makroporozumenie .  
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doplnený skúškami čítania a písania pseudoslov a fonematickými skúškami so pseudoslovami. Pri hodnotení 
výsledkov sa hodnotia 2 skóre (správnosť a množstvo prečítaného), ktoré dokážu diferencovať čitateľov a ich 
ťažkosti. Normy boli publikované v roku 2012. Test má dve verzie (s doplňovaním jedného slova:1-4. ročník/2 
slov: 4-9. ročník). Validita bola dokladovaná so skúškou čítania, text Sýkorky r -0,732 a Milanovou G-skúškou (r-

0,742, p≤0,01). Autorky uvádzajú 4 typy čitateľov, ktorý dokáže test diskriminovať. Zvlášť dokážu diferencovať 
dyslektikov a čitateľov, ktorí nerozumejú textu. 

Tabuľka č.1– Prehľad vybraných ukazovateľov tradičných testov čítania požívaných v klinickej 

a školskej praxi SR (1965-2012)- (legenda: X-áno, -nie) 

Názov testu Skúška 
hlasného 

čítania 

Hodnotí 

rýchlosť 
čítania 

Hodnotí 
porozumenie 

textu 

Vekové 
určenie 

Spôsob 
hodnotenia 

porozumenia 

Štúrov čítací test (I. 
Štúr, 1965)  

X - - 1-9. roč. - 

Milanova G- skúška 
(M. Milan, 1969 ) 

X X X 1.-9. roč. Cloze 

Čítací diskriminačný 

test (J.CH. Raiskup, 

1969) 

X X X 1. roč SŠ – 

dospelí 

Otázky 

Skúška čítania T – 202 

(Z. Matějček, Z. Žlab, J. 
Šturma, M. 

Vágnerová,) 

X X X 1-6 ročník 
ZŠ 

Prerozprávanie 

V-test, metóda 

verifikácie viet (Z. 
Macková, 1987) 

- - X od. 2. roč. SVT 

MPHG (O. Zápotočná, 

2002) 

X - - 1. ročník - 

Skúška čítania 

s porozumením              
(B.Váryová) 

X X X 1-4. roč. Dotazník 

Test čítania 
s doplňovaním slov 
(M. Mikulajová, L. 
Vencelová, M. 
Caravolas, 2012)  

- X X 1-4. roč. (II. 
verzia 

Cloze 

Čítanie slov a čítanie 
pseudoslov (B. 

Váryová, M. 
Mikulajová, 2012) 

X X - 1.-4. roč. - 

 

Prehľad spôsobov hodnotenia porozumenia textu 

V našich testoch (pozri tabuľku č.1) môžeme vidieť, že testovanie porozumenia textu sa realizovalo 
viacerými formami, dominuje prerozprávanie a doplňovanie slov (cloze procedúra). Iba v jednom prípade bol 
v osemdesiatich rokoch pokus bez štandardizácie o špecifickú procedúru na úrovni viet – SVT technika. Uveďme 
niekoľko bazálnych charakteristík a poznámok k jednotlivým testom. Nie všetky spôsoby hodnotenia 
čitateľského porozumenia sa využívajú pri diagnostike čítania. Predpokladáme, že najbližšie roky bude klinická 
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prax poznačená novým cloze-testom. Otázne je, nakoľko táto procedúra pokrýva oblasť čítania s porozumením? 
Súhlasíme s J. F. Carlisle a M.S. Rice, ktorí tvrdia, že cloze testy a viacvýberové otázky nie sú ideálne pre 
diagnostiku porozumenia textu alebo pasáží v prirodzených podmienkach. (In Stone, C., A. et al., 2004, s. 525 - 

527). V zahraničí sa obdobne využívajú aj tzv. Maze testy.  Ide o jednu z foriem testovania čitateľského výkonu, 
ktorá býva v niektorých krajinách využívaná priamo v podmienkach bežnej triedy. J. Shin a kol. (in C. A. Stone et 
al., 2004, s 525 – 533) uvádzajú, že maze testy sú zamerané na porozumenie slov a pasáží textu len zdanlivo. Ide 
o testy kde každé siedme slovo je nahradené tromi predelenými slovami, z ktorých treba vybrať jedno možné 
správne slovo. Ostatné dve slová sú nesprávne.  Žiaci dostanú tri minúty na prečítanie a výber správneho slova. 
Medzi výhody takéhoto merania je skutočnosť, že takýto test môže byť administrovaný aj skupinovo.  

O Teste ČíSTA 

Test Čítanie starších – Súbor testov na hodnotenie čítania študentov sekundárneho vzdelávania (ČíSTA) 
vznikol v roku 2012. Autorom je E. Žovinec. Test momentálne prebieha procedúrou štandardizácie. Vychádza 
z hypotézy o ťažkostiach s porozumením čítaného súvislého aj nesúvislého textu, ktoré bývajú súčasťou 
sekundárnej symptomatológie porúch čítania v staršom veku pri pretrvávajúcich deficitoch v oblasti 

fonematických schopnostiach, ktoré sú ťažšie prístupné testovaniu ako v mladšom veku. Test vychádza z testovej 

batérie TORCH 4 – Test of Reading Comprehension (4. ed.) autorov V. L. Brown, J. L. Wiederholt, D. D. Hammil 

(2009) a je určený pre čitateľov od 8. ročníku po 4. ročník stredných škôl.  V predvýskume sme identifikovali čas, 
za ktorý respondenti úlohu zvládli a stanovili sme časové limity na úlohu. V druhom pilotnom overovaní 
(november 2012) identifikujeme chyby a položkovú analýzu testu (vylúčenie úloh nad 85% a pod 15% 

úspešnosti). Test obsahuje 202 úloh (bez testu kontextová fluencia) rozdelených do 6 subtestov: 

1. Orientačné vyšetrenie fonematického uvedomovania SLOVÁ a PSEUDOSLOVÁ (analýza, syntéza, elízia 
hlások): 3 sady/po 10 slov. Subtest vychádzajúci z viacerých zahraničných fonematických testov. Validitu 
manipulácie s fonémami pseudoslov v diagnostike porúch čítania v slovenčine a češtine sa preukázala 
v testoch Caravolas, Mikulajová, Vencelová (2012) a Caravolas, Volín (2005), Cimlerová a kol. (2007). 

Typológia použitých slov s nízkou frekvenciou výskytu: dvojslabičné (CVCV, CVCVC, CVC-CVC), trojslabičné 
(CVCVCV), štvorslabičné, päťslabičné. Sledujeme chybovosť. Pri elízii hlások sme striedali 5 pseudoslov a 5 

plnovýznamových slov. Úlohou je prehodiť prvé hlásky v dvojici slov  (mravec- bež/bravec-mež, sledké – 

bočule/ bledké-sočule). Test sa zameriava na otázku, či/ nakoľko u dieťaťa v staršom veku pretrvávajú 
fonologické deficity.  

2. Vzťahový slovník. Subtest mapujúci porozumenie významu slov, ktoré vytvárajú v rade zmysluplnú 
kombináciu (s vedomosťami ide o  najsilnejší prediktor porozumenia). V subteste je 47 radov (trojice) slov, 

ku ktorým má študent  vybrať dva pojmy z  ponuky 4 slov. 

3. Dopĺňanie viet. Študent číta vety s dvoma vynechanými slovami. Skúška koreluje so schopnosťou predikovať 
význam slov z kontextu. Ide o cloze test: 52 viet. Pri úlohách študent musí sledovať sémantickú 
a morfologickú zmysluplnosť vety. V niektorých úlohách sa študent nemôže oprieť o morfológiu, pretože 
ponuka je v inom tvare – percepčná záťaž.   

4. Tvorba príbehu. Študent číta vety – 5 pasáží, ktoré nie sú v správnom poradí. Ich usporiadanie si vyžaduje 
schopnosť porozumieť ako myšlienky vo vetách navzájom súvisia a ako syntaktické kľúče pomáhajú 
porozumeniu. Subtest má 13 úloh. V testoch PIRLS sa táto úloha párovala so schopnosťou „vyvodenie 
priamych záverov.“ Pri pilotnom overovaní sme zistili priemerný čas 14 min. Test meria schopnosť 
porozumieť ako myšlienky vo vetách súvisia navzájom a či dokáže čitateľ identifikovať syntaktické kľúče, 
ktoré pomáhajú ten vzťah osvetliť. Čitateľ si musí vybudovať akúsi kognitívny rámec (framework) bez 
pomôcok ako štruktúra, úvod či názov. 

5. Porozumenie textu. Študent číta potichu 12 textov, ku ktorým je priradených po 5 otázok. Otázky sú 
exponované aj pred úlohou. Správne odpovede si vyberá z ponuky. Exponovali sme 4 druhy distraktorov. 

V jednotlivých úlohách študent musí realizovať: identifikáciu hlavnej myšlienky, identifikáciu detailu, 
inferenciu, negatívnu inferenciu,  detail z príbehu (pamäť).  

6. Hranice slov. Subtest kde študent číta text napísaný bez medzier v čase 3 min. Jeho úlohou je rozdeľovať slová 
čiarami. Použili sme vety zo subtestu 5 a vety zamerané na špecifické ortografické javy (predložky, zvratné 
zámená). Subtest je zameraný na hodnotenie fluencie. Niektoré slová sme prebrali z testu Caravolas, 
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Mikulajová, Vencelová: Súbor testov na hodnotenie pravopisných schopností pre školskú a klinickú prax 
(2008). 

Momentálne stále prebiehajú pilotné testovania úloh. Štandardizáciu ukončíme v roku 2013. Test by mal byť 
odbornej verejnosti dostupný v II. polroku 2014. Našou snahou je priniesť nový test čítania, ktorý bude jednak 
rozlišovať špecifické problémy v gramotnosti v staršom veku, mohol by sa využívať aj pri diagnostike 
u dospelých, určí potrebu a spôsob reedukácie u starších a prinesie so sebou nové podnety pre edukáciu 
a reedukáciu orientovanú na metakognitívne stratégie učenia.  
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Je psychologická príprava budúcich sociálnych pedagógov 
dostatočná? 
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Abstrakt:  Príspevok podáva ucelený obraz o príprave študentov sociálnej pedagogiky. Taktiež sa 

prostredníctvom analýzy zameriava na množstvo ich psychologickej prípravy. 
 

Kľúčové slová: sociálna pedagogika, psychológia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sociálna pedagogika a jej vymedzenie 

Vymedzenie sociálnej pedagogiky ako samostatnej pedagogickej disciplíny je stále u mnohých autorov 
nejednotné a jej profilácia je  v každom štáte diferentná. Z. Bakošová (2008) pohľady, názory na vymedzenie 
sociálnej pedagogiky kategorizuje: 

1. pedagogika prostredia ( s cieľom objasňovať vzťahy výchovy a prostredia), 

2. pedagogika skúmajúca otázky výchovy človeka ( s cieľom zaoberať sa výchovou a právami na výchovu pre 
všetkých), 

3. pedagogika, ktorá chápe výchovu ako pomoc všetkým vekovým kategóriám, 
4. pedagogika, ktorá sa zaoberá odchýlkami sociálneho správania.  

 

M. Procházka (2012) vymedzenie sociálnej pedagogiky Z. Bakošovej (2008) dopĺňa: 
1. Sociálna pedagogika ako náuka o vzťahoch prostredia a výchovy 

Prvý prístup dáva sociálnu pedagogiku do súvislosti s pedagogikou prostredia. Zameriava sa predovšetkým 
na skúmanie prirodzeného prostredia výchovy, ako je rodina, odhaľuje podstatu lokálneho prostredia 
a všíma si tiež rolu vrstovníckych skupín. Pozornosť venuje i mimoškolskej výchove a otázkam výchovy vo 
voľnom čase. 

2. Sociálna pedagogika ako normatívna veda o výchove človeka 

Druhý prístup zdôrazňuje dôležitosť výchovy pre budúcnosť detí. Sociálna pedagogika hľadá konkrétne 
postupy reedukácie, resocializácie a integrácií jedincov alebo skupín, ktorí sú zo spoločnosti vylučovaní. 

3. Sociálna pedagogika ako životná pomoc 

Sociálna pedagogika sa v tomto význame stáva konceptom životnej pomoci človeku s cieľom poskytovať 
pomoc deťom, mládeži i dospelým z rôznych typov prostredia. Solidarita, podpora a pomoc má 
v globalizovanej spoločnosti veľký význam a dáva šancu na zvládnutie negatívnych sociálnych procesov vo 

svet, kde tieto idei strácajú na sile. 
4. Sociálna pedagogika ako veda o deviáciách sociálneho správania 

Štvrtý prístup sa zameriava na odchýlky sociálneho správania, mal by sledovať konformitu s normami 

a poskytovať sociálne- integračnú pomoc. Predmetom sociálne pedagogickej činnosti by mali byť sociálne 
aspekty výchovy a rozvoja osobnosti človeka. V tomto kontexte môžeme hovoriť o sociálno patologických 
javoch. Cieľom sociálnej pedagogiky je vytváranie preventívnych opatrení a realizácia takých zásahov do 

výchovy a socializácie jedinca, ktoré by sa systematicky venovali predovšetkým ohrozeným a sociálne 
znevýhodnením skupinám.  

 

Medzi hlavné úlohy a ašpirácie sociálnej pedagogiky A. Škoviera (2011) zaraďuje: 
a) ašpirácia byť odpoveďou na individualizovanú a "individualistickú" pedagogiku. Nežiaducim vedľajším 

produktom ideologický proklamovaného konceptu individuálnych slobôd a jedinečnosti je egoizmus 
a egocentrizmus. Ochota prijať vyváženosť medzi záujmami jednotlivca, referenčnej skupiny a spoločnosti 
je nepochybne dôležitou úlohou výchovy. 

b) ašpirácia analyzovať globálne javy, napr. ekonomická kríza, alebo environmentálne otázky a to z hľadiska 

sociálnych dopadov, zmien v hodnotových prioritách, výzvach pre výchovu a pod. Tu ide o budovanie 
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základných postojov k životnému prostrediu i životnému štýlu, k potrebe a spotrebe, k tomu, čo považujeme 
za svoje osobné bohatstvo. 

c) zaoberať sa multikulturalitou a najmä edukáciou v multikultúrnom prostredí, obohacovaním inými 
kultúrami verzus stratou kultúrnej identity, medzikultúrnymi antagonizmami, ako možným zdrojom 
konfliktu. 

d)  zaoberať sa konzumnou spoločnosťou a jej krízou hodnôt.  
e)  zaoberať sa mediálnym diktátom a vytváraním "mediálnej" verejnej mienky a ich vplyvom na výchovu. Ide 

najmä o vytváranie mienky o tom, čo je „norma“. 
f) zaoberať sa medzigeneračnou komunikáciou a hrozbou medzigeneračného napätia a konfliktov. Je to 

latentne prítomný problém, ktorý súvisí s demografickým vývojom a nárastom počtu starších a 
„neproduktívnych“ ľudí. Hodnota staroby, generačnej kontinuity i vkladu, ktorým človek počas života 
prispieval do „spoločného koša“, by mali byť v sebaobraze jednotlivca i vnímaní spoločnosti vyššie, ako to, 
že je aktuálne ekonomickou záťažou.  

g) zaoberať sa pracovnou mobilitou a tým zmeneným životným štýlom - krízou identity chýbajúcimi 
"koreňmi" (aj v zmysle hodnôt). Takmer úplná strata pôvodných vzťahov i rady každodenných oporných 
bodov zvyšujú nároky na adaptáciu a posilňujú tendenciu žiť v izolácii. 

h) zaoberať sa marginalizáciou istých skupín obyvateľstva. Na jednej strane ide o vnímanie ich hodnoty 
(kultúrnej, intelektuálnej) a primeranej podpory, na druhej strane o vnímanie rizík, ktoré so sebou 
pozitívna diskriminácia prináša. 

i) zaoberať sa nárastom nepriamej komunikácie a jej vplyvom na výchovu a pod. Mobily, Facebook, či 
chatovanie sa stali súčasťou života najmä mladšej generácie. Deti a mládež sú jednou z najviac ohrozených 
skupín vo virtuálnom svete a zároveň sú i tými, pre ktorých je voľný čas strávení na sociálnej sieti najväčším 
lákadlom.  Napriek tomu sme ani v rodičovskej, ani v „školskej“ výchove detí komplexnejšie nereagovali. 

 

Predchodcovia Katedry sociálnej pedagogiky z pohľadu histórie 

Katedra prešla v minulosti mnohými zmenami, čo sa odzrkadlilo i v jej názve. Najväčšia zmena, ktorá 
zasiahla autonómnu katedru bola nová organizačná štruktúra na Pedagogickej fakulte UK v r. 2011. Katedra sa 

spojila s Katedrou pedagogiky a vytvorila sa dve samostatné oddelenia. Samotný študijný program sociálnu 
pedagogiku a vychovávateľstvo to avšak neovplyvnilo a naďalej je súčasťou štúdia na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Komenského.  
Ponúkame prehľad zmien v názve katedry od roku 1992.(E. Fülöpová, 2006) 

1992- 1993 Katedra výchovy emocionálne a sociálne narušených  
1994- 1996 Katedra vychovávateľstva a sociálnej pedagogiky 

1996- 1997 Katedra vychovávateľstva a špeciálneho vychovávateľstva 

1997- 1999 Katedra všeobecného a špeciálneho vychovávateľstva  

1999- 2004 Katedra vychovávateľstva a sociálnej pedagogiky 

2004- 2011 Katedra sociálnej pedagogiky 

2011- Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, oddelenie sociálnej pedagogiky 

 

Vychovávateľstvo prešlo zmenami, ktoré sa odrazili v názve študijného odboru. 
1994 Vychovávateľstvo pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť 

1995 Vychovávateľstvo pre školské a špeciálne výchovné zariadenia a sociálna pedagogika 

1996 Vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne 

1998 Vychovávateľstvo - všeobecné a špeciálne: pedagogika emocionálne a sociálne narušených 

1999 Vychovávateľstvo - všeobecné a špeciálne, špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušených 

2000 Vychovávateľstvo, špecializácia: Pedagogika emocionálne a sociálne narušených  
2005 Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, bakalárske štúdium 

 

Sociálna pedagogika – zameranie študijného programu v súčasnosti 

Sociálna pedagogika sa zameriava na skúmanie detí s poruchami emocionality a správania, sociálne  
a kultúrne znevýhodnené deti a ich socio-kultúrne prostredie a na skúmanie možností zmeny v tejto oblasti. 

Študijný program bakalárskeho štúdia sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva sa opiera o vedecké 
poznatky z oblasti filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie, biológie človeka a  ďalších relevantných vedných 
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disciplín. Jadrá znalostí odboru Pedagogika sú zabezpečené v nasledujúcich kurzoch: Úvod do pedagogických 
vied:  Úvod do štúdia sociálnej pedagogiky, Pedagogika, Sociálna pedagogika, Filozofia výchovy: Filozofická 
propedeutika, Metodológia vied o výchove: Metodologické základy sociálno-pedagogických analýz, História 
výchovy a pedagogiky: Pedagogika, Úvod do štúdia sociálnej pedagogiky, Sociálna pedagogika, Kultúrna 
antropológia a etnológia výchovy: Sociológia a sociológia výchovy, Psychológia výchovy: Psychológia, Teória 
pedagogickej  komunikácie: Pedagogická komunikácia, Teória výchovy: Pedagogika, Vzdelávacie systémy, 
Všeobecná didaktika: Metodika prípravy na vyučovanie, Pedagogika voľného času: Pedagogika voľného času, 
Sociálna pedagogika: Úvod do štúdia sociálnej pedagogiky, Sociálna pedagogika 

Do širšieho rámca  Psychológie výchovy v rámci odboru Pedagogika  patria aj predmety: Somatický vývin 
človeka a jeho poruchy, Kognitívny vývin človeka a jeho poruchy,  Sociálny vývin človeka a jeho poruchy, 
Emocionálny a mravný vývin človeka a jeho poruchy, Sociálno-psychologický výcvik I. a II. Pedagogický základ 
sociálnej pedagogiky je tvorený rôznymi druhmi špecifických foriem výchovy, ktoré sú zaradené do povinne 
voliteľných predmetov. 

Cieľom bakalárskeho študijného programu je pripraviť odborníkov,  ktorí budú spôsobilí na prácu 
s väčšinovou detskou populáciou a s okrajovými a znevýhodnenými skupinami detí a mládeže, ako aj dospelou 
časťou populácie, ktorá je v procese resocializácie.    

Cieľom štúdia je to, aby absolventi získali 1. teoretické vedomosti:  poznatky zo základov vied o výchove 
a človeku,  boli schopní chápať podstatné súvislosti, princípy a teórie týkajúce sa výchovnej práce, osvojili si 
poznatky o sociálnom a vývinovom kontexte rozvoja osobnosti,  nadobudli poznatky o procesoch výchovnej 
starostlivosti a ich účinnosti, 2. praktické schopnosti: dokážu aplikovať adekvátne teoretické zásady a 
praktické postupy na analýzu a riešenie výchovných situácií, vedia uplatňovať procedúry edukačnej intervencie 
v školských i mimoškolských podmienkach, sú schopní  kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (učiteľ, 
riaditeľ školy, školský psychológ a i.), majú schopnosť hodnotiť svoju výchovnú prácu a ďalej sa systematicky 
vzdelávať, 3. doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:  sú schopní kooperovať ako členovia pracovného 
tímu, dokážu spolupracovať s rodičmi, a inými členmi komunity, v ktorej žijú a pracujú, majú predpoklady 
pokračovať v magisterskom stupni štúdia sociálnej pedagogiky alebo príbuzných vedných odborov. 

 

Malá sonda do psychologickej prípravy sociálnych pedagógov „včera“ a „dnes“ 

Cabanová K., Andreánska V. (2012) uvádzajú, že  nie je príliš pozitívny fenomén vysokoškolského štúdia na 
Slovensku a to, že neexistuje ani jeden kompletný študijný program pre celú dĺžku vysokoškolského štúdia a to, 
či to bolo pred alebo po Bolonskom procese. Tento problém sa týka všetkých študijných programov 
realizovaných na PdF UK a nie len na nej. 

Táto situácia nepochybne skomplikovala nielen kvantitatívnu, ale aj kvalitatívnu prípravu vysokoškolákov 
do profesionálnej praxe vo všeobecnosti, ale najmä z hľadiska psychologickej prípravy, ktorá vo svojich 
špecifikách vyžaduje dodržiavanie istej štruktúry a postupnosti z hľadiska terminológie, teoretických východísk 
a aplikácií do samotnej praxe. (tamtiež, 2012) 

Príprava sociálnych pedagógov – vychovávateľov pre spoločenskú prax vychádzala v minulosti z množstva 
psychologických kurzov. Ak sa pozrieme dnes na objem ich psychologickej prípravy, musíme konštatovať, že jej 
množstvo rapídne kleslo. Podľa aktuálneho akreditačného spisu by absolvent mal byť spôsobilý pôsobiť ako 
sociálny pedagóg v školách pri analyzovaní výchovných a socializačných problémov, realizujúcich preventívne 
a rozvíjajúce programy. Pôsobiť ako výchovný  pracovník  v oblasti mimoškolskej výchovy a výchovy mimo 
vyučovania, napr. v centrách voľného času, v školských kluboch, a komunitách, spôsobilý  realizovať programy 
pre  seniorov, ako aj znevýhodnené a marginálne skupiny, tiež pracovať v oblasti  integrácie migrantov ako aj 
vytvárať  resocializačné programy a poskytovať poradenstvo v ústavoch pre výkon väzby pre mladistvých aj 
dospelých. Pri riešení problémov by mal dokázať aplikovať získané teoretické poznatky  a byť pripravený na 
spoluprácu s inými odborníkmi, rodičmi a ľuďmi z komunity.   

Z tejto profilácie absolventa vyvstáva akútna potreba navýšenia množstva ich psychologickej prípravy, 
ktorá v minulosti bola dostatočná.  

V minulosti študenti absolvovali počas 6 semestrov povinné kurzy ako napr.: Psychologická propedeutika, 
Základy vývinovej psychológie, Pedagogická a školská psychológia, Poruchy detského vývinu, Sociálna 
psychológia, Základy psychológie osobnosti, Patopsychológia, Základy psychoterapie. 

V súčasnosti majú študenti sociálnej pedagogiky v rámci 6 semestrov len 4 povinné kurzy z psychologickej 

prípravy, mimo Sociálnopsychologického výcviku. Nižšie uvedené kurzy zastrešujú pod svojím názvom, tie 
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disciplíny, ktoré v minulosti mali študenti možnosť študovať oddelene a obsahovo konkrétnejšie. Domnievame 
sa, že nie je možné a reálne, aby študent sociálnej pedagogiky v rámci jedného kurzu napr. psychológie pochopil 
a bol schopný aplikovať v praxi svoje poznatky zo sociálnej psychológie, pedagogickej psychológie a pod. Kurz je 

príliš široko postavený, a ide viac- menej len po povrchu jednotlivých psychologických disciplín.  
Je možné vysloviť argument, že v minulosti mali kurzy len 2- hodinovú dotáciu, a dnes až 4- hodinovú. 

Napriek navýšeniu hodín, psychologické kurzy obsahovo nedodržiavajú logickú postupnosť - terminológia, 
teoretické východiská, aplikácia- absentuje vzájomné prepojenie. 

Pri každom kurze uvádzame na ukážku cieľ kurzu z aktuálneho akreditačného spisu pre sociálnu 
pedagogiku a vychovávateľstvo.  

 

Psychológia 

Oboznámenie študentov so základnými teoretickými smermi v psychológii a ich využitím v sociálno – 

pedagogickej praxi. V centre pozornosti sú najmä sociálna psychológia, pedagogická psychológia, kultúrna 
psychológia  a viaceré smery individuálnej psychológie a ich využitie pri riešení problémov socializácie, 
individualizácie a akulturácie. 

Emocionálny a mravný vývin človeka a jeho poruchy: 

Poskytnúť poslucháčom vstupné informácie o emocionálnom a mravnom vývine človeka a jeho poruchách 
ako základ pre ďalšie štúdium pedagogických disciplín. 
Sociálny vývin človeka a jeho poruchy: 

Získať základné poznatky o procese sociálneho vývinu človeka. Poznať zákonitosti sociálneho vývinu a 
činitele, ktoré ho ovplyvňujú resp. ohrozujú. 
Kognitívny vývin človeka a jeho poruchy: 

Oboznámiť poslucháčov s vývinom kognitívnych funkcií a s poruchami kognitívneho vývinu. Poskytnúť 
základné poznatky o kognitívnych funkciách človeka. Oboznámenie sa s problematikou kognitívneho vývinu 
a poznanie kognitívnych funkcií ľudskej osobnosti je potrebným základom pre ďalšie štúdium pedagogických 
disciplín. Rovnako aj oboznámenie sa s problematikou kognitívneho narušenia.  

 

Považujeme  za aktuálnu a naliehavú potrebu, aby sa pri najbližšej komplexnej akreditácii psychologická 
príprava študentov sociálnej pedagogiky opäť rozšírila o samostatné psychologické disciplíny  a zamerala 

konkrétnejšie aj o patopsychológiu osobnosti.  
Budúci absolventi sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva by mali mať taktiež poznatky aj o psychike 

postihnutých jedincov. V praxi sa žiaľ v dnešnej dobe stále viac a viac stretávame s deťmi v ťažkých životných 
situáciách, ktorých príčina nie je len primárne pochádzajúca z nevhodných životných (rodinných) podmienok, 
ale i s deťmi, ktorých psychický vývin je narušený vplyvom biologických faktorov. Prípadne pri reakreditácii 
jasnejšie v informačných listoch definovať obsah a  ciele každého jedného kurzu a to ....nielen u psychologických 
disciplín. 
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Abstrakt:  Cieľom našej práce je poskytnúť náhľad na sebahodnotenie adolescentov z rôznych typov rodín 
a zároveň ich porovnať na základe pohlavia a typu rodiny, v ktorej vyrastajú. Výsledky objasňujú rozdiely medzi 
sebahodnotením chlapcov a dievčat z rôznych typov rodín. Pri zbere dát bol použitý nami vyhotovený 
sociometrický dotazník v kombinácii s RSES – Rosenbergovej škály sebahodnotenia. Výsledky práce poukazujú 
na rozdiely v miere sebahodnotenia u adolescentov z rôznych typov rodín 

 

Kľúčové slová: adolescent, sebahodnotenie, úplná a neúplná rodina 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Úvod 

Marcus a Wurf (1987) definujú sebahodnotenie ako jednu zo zložiek sebapoňatia. Sebahodnotenie je možné 
chápať ako výsledok sociálneho porovnávania a sebaposudzovania na základe pozorovania vlastnej činnosti 
(Blatný, 1994).  

V odbornej literatúre často dochádza k stretu pojmov sebapoňatie a sebahodnotenie. Ich chápanie je 
nejednoznačné. Mnoho odborníkov používa tieto pojmy synonymne a iní ich vnímajú ako dva rozličné termíny. 
Vzťah sebapoňatia a sebahodnotenia definoval Blatný (2001, str.25) nasledovne: „Sebapoňatie nie je len 
súhrnom predstáv o sebe, i keď zmysluplne organizovaných. Je v ňom zároveň vyjadrený vzťah k sebe, 

charakterizovaný emocionálnymi zážitkami „Ja“, ktorý sa realizuje v rámci základnej dimenzie hodnotenia, teda 
pozitivity – negativity. Vecne i terminologicky je tento aspekt „Ja“ ukotvený v pojmoch označujúcich také 
dimenzie sebapoňatia ako je sebaúcta, sebahodnotenie, sebavedomie, sebadôvera a pod.“ Pojem sebahodnotenie 

môžeme následne chápať ako jednu z hlavných zložiek sebapoňatia, ktoré okrem iných zložiek nesie najmä 
opisné znalosti o sebe samom. 

Sebapoňatie je „predstava o sebe, to ako jedinec vidí sám seba“ (Hartl a Hartlová 2000, str. 524). „V 
najširšom zmysle je sebapoňatie (self-concept) percepciou seba samého. Tieto percepcie sú formované 
prostredníctvom skúseností s prostredím a sú ovplyvňované najmä posilnením z prostredia a od významných 
druhých“ (Shavelson, Hubner, Stanton, 1976; cit. dľa Blatný, 2001, str. 7). 

Sebahodnotenie sa plynule vytvára počas celej dĺžky ľudského života. Najdôležitejšiu zložku vytvárajú 
vzťahy s druhými ľuďmi. Ako základné zdroje sebahodnotenia by sme uviedli nasledujúce dve základne zložky: 
zrkadlový fenomén (sebahodnotenie je ovplyvnené tým, ako nás vnímajú druhí, pre nás dôležití ľudia) 
a sebadiskrepančná teória (dáva do súvislosti prežívané emočné vzťahy a vlastnú sebareflexiu) (Macek, 1997, 

Hartl, Hartlová, 2000). 

V roku 1995 Betsy uskutočnil výskum sebahodnotenia žiakov stredných škôl v súvislosti s ich rodinou. 

Výsledkom výskumu bolo zistenie, že typ rodiny, v ktorom  adolescent vyrastá úzko súvisí s úrovňou jeho 
sebahodnotenia. Adolescenti z neúplných rodín mali oveľa nižšiu úroveň sebahodnotenia, ako adolescenti 

z úplných rodín. Adolescenti z neúplných rodín mali rovnako oveľa vyššiu tendenciu preceňovať svoje 
schopnosti, prípadne sa podceňovať. Autor výskumu rovnako zistil, že žiaci z neúplných rodín mali v priemere 

horší školský prospech, ako žiaci z úplných rodín. 
Rodina je hlavným faktorom pre formovanie jednotlivca - pre jeho spôsob učenia, jeho správanie, myšlienky 

pocity, závery o sebe a svojej hodnote a jeho vzťahu k vonkajšiemu svetu. Primárny trojuholník označuje jeden 
zo základných konštruktov modelu V. Satirovej - t.j. dieťa, otec a matka. Je tým priestorom, ktorému je vlastná 
možnosť stať sa zdrojom budovania zdravého sebahodnotenia, zdrojom opory, priestorom na učenie a 
rast. Primárny trojuholník je zdrojom identity „JA“ a priestorom, kde sa sebahodnota dieťaťa buduje. Ak dieťa 
získava z príslušného prostredia skúsenosť, že je v poriadku, cíti sa milované, prijímané a podporované, 
neúspechy sa berú ako výzvy na ich prekonanie a nie ako zlyhanie. Do sveta vkročí so sebadôverou a primeranou 
sebaúctou. Môže vložiť do vzťahov s inými ľuďmi dôveru (Nemcová, 2005). 
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Pri všetkých definíciách rodiny platí základne heslo Geštaltu: Celok je viac, ako suma jeho častí. Rodinu 
nespoznáme rozložením na jej časti, pretože obsahuje niečo viac, niečo unikátne, čo je produktom vnútornej 
štrukturálnej a funkčnej integrácie jeho častí do jedného celku (Sobotková, 2007).   

Samozrejmosťou je, že i medzi rodinami existuje viacero druhov fungovania. Medzi základné faktory delenia 
patrí: závislosť, autorita, úplnosť a neúplnosť. Z hľadiska závislosti vyčleňujeme rodiny orientačné (závislosť, 
orientácia na rodičov) a prokreačné (rozmnožujúce, ktoré zakladá dvojica novým manželstvom). Z hľadiska 
vzoru autority ide o patriarchát (výsadné postavenie muža), matriarchát (výsadné postavenie ženy) a egalitárny 
typ rodiny (rovnoprávne postavenie oboch partnerov). Z hľadiska úplnosti rozlišujeme rodiny úplné (muž 
a žena, sú manželia, splodili a vychovávajú spolu deti), žiadna iná forma rodiny nie je schopná zabezpečiť 
primeraný alebo rovnako veľký stupeň sociálnej bezpečnosti (Satirová, 2006). Neúplné rodiny delíme na rodiny 
s jedným rodičom (v našej kultúre tento druh najčastejšie reprezentuje matka osamote žijúca s dieťaťom – 

manžel umrel, dieťa z predchádzajúceho už ukončeného vzťahu, dieťa je vychovávané bez potreby partnerskej 
spoluúčasti na výchove). Ďalej môžeme vyčleniť rodiny s nevlastným rodičom, ktoré čoraz častejšie vystupujú 
ako forma rodinného usporiadania (ďalší sobáš) a rodiny s rodičmi rovnakého pohlavia (Sobotková, 2001).  

V posledných rokoch sa obraz klasickej rodiny výrazne zmenil. Výrazne stúpol rast rozvodovosti, následne 
počet neúplných rodín a rovnako výrazným fenoménom sa stáva odkladanie rodičovstva na neskoršie obdobie. 
Ako znaky súčasnej rodiny môžeme uviesť nasledujúce trendy: rast rozvodovosti (25% všetkých neúplných 
rodín vzniká dôsledkom rozvodu), odsúvanie rodičovstva na neskoršie obdobie (každé tretie dieťa vyrastá bez 
súrodenca, čo má za následok pomalé vymieranie populácie) a deficit očakávania trvalosti vzťahu (jednotlivci 

mnohokrát nie sú ochotní sa obetovať v záujme rodiny) (Provazník, 1989, in:  Šulová, 1998) . 
V úplnej rodine majú adolescenti možnosť dosiahnuť základnú identifikáciu v oblasti pohlavia nielen 

stotožnením sa s rodičom rovnakého pohlavia, ale aj odlíšením sa od opačného pohlavia. Napr. dievčaťu osobný 
vzor otca uľahčuje získať sebadôveru a v budúcnosti lepšie pochopiť manžela a syna. Podobne chlapcovi blízkosť 
osobného vzoru matky umožní v budúcnosti lepšie pochopiť manželku a dcéru (Ziemská, 1980 dľa Uhláriková, 
2010). 

Adolescencia zahŕňa obdobie dospievania. Chápeme ju ako prechodnú fázu medzi obdobím detstva 
a dospelosťou. Zahrňuje obdobie života od 14-15 do 20 rokov. V tomto období dochádza ku komplexnej premene 
osobnosti vo všetkých jej oblastiach tak somatickej, psychickej, ako aj sociálnej. Mnohé premenné sú primárne 
podmienené biologicky, ale vždy ich významne ovplyvňujú psychické a sociálne faktory, s ktorými sa vyskytujú 
vo vzájomnej interakcii (Vágnerová, 2008). 

Je to obdobie hľadania a prehodnocovania, v ktorom má jedinec zvládnuť vlastnú premenu, dosiahnuť 
prijateľné sociálne postavenie a dosiahnuť subjektívne uspokojivú zrelšiu formu vlastnej identity. Telesná 
premena je často významným signálom dospievania. Vlastný zovňajšok je súčasťou identity a to je hlavným 
dôvodom prečo adolescenti túto zmenu tak výrazne prežívajú. Telesné premeny môžu mať rôzny subjektívny 
význam, ktorý závisí na predstave o atraktivite dospelého zovňajšku, na psychickej vyspelosti jedinca a na 

sociálnych reakciách, ktoré túto zmenu sprevádzajú. Adolescent môže byť na svoje dospievanie hrdý, ale taktiež 
sa môže hanbiť, záleží najmä na okolnostiach. Orientácia adolescenta na novú situáciu spojenú s telesnou 

premenou a následné prijatie novej identity, je procesom vyžadujúcim svoj čas (Vágnerová, 2008). 
Sociálne reakcie na telesné zmeny podmienené dospievaním ovplyvňujú sebapoňatie adolescenta. Ak zo 

správania ľudí, s ktorými sa stretáva vyplýva, že táto premena ma skôr negatívny význam, zvýši sa neistota 
a zhorší sa sebahodnotenie. Telesné zmeny často predstavujú pre jedinca mnoho nepríjemných podnetov, niečo 
čoho je lepšie sa zbaviť alebo to minimálne pribrzdiť.  

 

Výskumný problém  
Výskumným problémom našej práce je zistiť, aký je vzťah medzi typom rodiny, v ktorej adolescenti 

vyrastajú a samotným sebahodnotením adolescentov.  
 

Ciele výskumu 

Za hlavné ciele pokladáme: 
- zistiť, mieru sebahodnotenia adolescentov v závislosti od pohlavia, 
- zistiť, rozdiel miery sebahodnotenia adolescentov v rámci úplnej a neúplnej rodiny, 

- zistiť, či sa miera sebahodnotenia adolescentov vyrastajúcich v neúplnej rodine líši, vzhľadom na pohlavie 
rodiča, s ktorým adolescent vyrastá. 
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Hypotézy  
H1: Predpokladáme, že chlapci na rozdiel od dievčat dosahujú vyššiu mieru sebahodnotenia. 
H2: Predpokladáme, že adolescenti žijúci v úplnej rodine budú na rozdiel od adolescentov žijúcich v neúplnej 
rodine, vykazovať vyššiu mieru sebahodnotenia. 
H3: Predpokladáme, že adolescenti vyrastajúci v neúplnej rodine s rodičom toho istého pohlavia, majú vyššiu 

mieru sebahodnotenia, ako adolescenti vyrastajúci s rodičom opačného pohlavia. 
 

Výskumná vzorka 

Výskumná vzorka pozostáva zo žiakov základných a stredných škôl. Počet respondentov bol 210, z toho 96 
chlapcov a 114 dievčat,  vo veku od 14 do 17 rokov pričom priemerný vek bol 16,07; priemerný vek chlapcov bol 
16,09 a dievčat 16,05. Z celkového počtu respondentov (n=210) pochádza 122 (58,1%) respondentov z úplnej 
rodiny a 88 (41,8%) z neúplnej rodiny. Z celkového počtu respondentov z neúplných rodín (n=88) žije spolu 

s rodičom rovnakého pohlavia 55 (26,2%) respondentov a 33 (15,7%) žijú s rodičom opačného pohlavia.  
 

Metódy zberu dát 

Zber dát bol realizovaný prostredníctvom nami vytvoreného sociometrického dotazníka, ktorý sa 
kombinoval s Rosenberovov škálou sebahodnotenia (RSES). Škála RSES sleduje úrovne sebahodnotenia žiakov. 
Obsahuje desať položiek, z ktorých sú štyri formulované záporne a šesť je formulovaných kladne. Jednotlivé 
položky sú respondentmi hodnotené na štvorbodovej škále od „vôbec nesúhlasím“ k „úplne súhlasím“. Škály sú 
orientované tak, že vysoké skóre znamená vysokú úroveň sebahodnotenia (Blatný, Osecká, 1998). V nami 

použitej úprave je položka č. 10 formulovaná s opačnou valenciou. Jednotlivé položky respondenti hodnotia na 
stupnici od 1 do 4 (súhlasím - nesúhlasím) (Blatný, 1994). Pre následné vyhodnotenie bola škála upravená tak, 
aby stupnica hodnotenia bola od 0 do 3, respondenti mohli následne získať skóre minimálne 0 a maximálne 30. 

 

Výsledky výskumu 

Snopek a kol. (2010) v rámci výskumu zameraného na životnú spokojnosť a sebahodnotenie adolescentov, 

zistili na vzorke 171 adolescentov (101 dievčat a 70 chlapcov) štatisticky významné rozdiely v sebahodnotení 
medzi dievčatami a chlapcami. Chlapci vykazovali vyššiu mieru sebahodnotenia ako dievčatá. 

Na základe tohto výskumného zistenia formulujeme prvú výskumnú hypotézu. Predpokladáme, že chlapci 
na rozdiel od dievčat dosahujú vyššiu mieru sebahodnotenia.  

Pri komparácii skupín chlapcov a dievčat na základe miery sebahodnotenia sme použili Studentov t-test pre 

dve nezávislé premenné. Na základe výsledku Levenovho F-testu (F = 7,580; p = 0,006) a na základe výsledku t-

testu (t=208) = 2,041; p = 0,043) poukazujeme na to, že rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v sebahodnotení je 
štatisticky signifikantný, teda na základe priemeru sebahodnotenia výsledok hovorí o tom, že chlapci majú v 
priemere vyššie sebahodnotenie, ako dievčatá. 

 

 

Tabuľka č.1: Početnosť chlapcov a dievčat a priemerná hodnota miery sebahodnotenia 
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Tabuľka č.2: T-test pre výpočet signifikancie sebahodnotenia u chlapcov a dievčat 

 
 

Plunkett a kol. (2007) v rámci svojho výskumu zameraného na skúmanie vzťahu medzi rodičovským 
správaním, sebahodnotením a depresívnou náladou adolescentov zistili, že podpora oboch rodičov v rámci 

úplnej rodiny pozitívne súvisela so sebahodnotením adolescentov. Rovnako priekopnícke štúdie Cheunga a Laua 

(1985) poukazujú na to, že podpora a súdržnosť rodiny vykazovala výrazne pozitívnu koreláciu k podpore 

sebahodnotenia adolescentov. Aj na základe týchto výskumov predpokladáme, že adolescenti žijúci v úplnej 
rodine budú na rozdiel od adolescentov žijúcich v neúplnej rodine vykazovať vyššiu mieru sebahodnotenia.  

V takomto prípade nám vystupujú dve premenné a to sebahodnotenie a typ rodiny. Pre výpočet 
signifikancie sme opäť Studentov t-test pre dve nezávislé premenné Na základe výsledkov Levenovho F testu 
F=3,739; p=0,055 a t-testu (t=208) = 3,074 a signifikancie (p=0,002) ( pozri tabuľku č.4), a priemeru hrubého 
skóre  sa dostávame k výsledku, že adolescenti z úplných rodín (M=18,3279) majú vyššiu mieru sebahodnotenia, 
ako adolescenti z neúplných rodín (M=16,9773) (tabuľka č. 3) teda rozdiel v sebahodnotení je štatisticky 
signifikantný. 

 

Tabuľka č. 3: Početnosť a priemer adolescentov z rôznych typov rodín 

 

 
  

 

Tabuľka č. 4: T-test pre výpočet signifikancie sebahodnotenia u adolescentov z rôznych typov rodín 

 

 
 

Elfhag, Tynelius a Rasmussen (2010) v rámci svojho výskumu zistili, že každý adolescent má snahu podobať 
sa svojmu rodičovi toho istého pohlavia. Ak žijú rodičia osamote s dospievajúcim, prítomnosť rodiča rovnakého 
pohlavia pôsobí priaznivo na sebahodnotenie adolescenta. Našou treťou hypotézou teda predpokladáme, že 



    Patopsychológia – vznik, vývin a… / K. Cabanová et al (eds.). - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 182 s. - ISBN 978-80-223-3325-2. 

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

 

 

 163 

adolescenti vyrastajúci v neúplnej rodine s rodičom toho istého pohlavia, majú vyššiu mieru sebahodnotenia, ako 
adolescenti vyrastajúci s rodičom opačného pohlavia. 

Pri komparácii týchto dvoch skupín vychádzame z výsledkov Studentov t-test pre dve nezávislé premenné. 
Na základe výsledku Levenovho F-testu (F = 0,749; p = 0,389) a na základe výsledku t-testu (t=86) = 3,093; p = 

0,003) a priemeru hrubého skóre poukazujeme na to, že adolescenti vyrastajúci v neúplnej rodine s rodičom 
toho istého pohlavia vykazujú signifikantne vyššiu mieru sebahodnotenia, ako adolescenti žijúci s rodičom 

opačného pohlavia. 
 

Tabuľka č.5: Početnosť adolescentov z neúplných rodín v závislosti od pohlavia rodiča a priemerné 
hodnoty dosiahnutého hrubého skóre v RSES 

 

 
 

  

Tabuľka č.6: T-test pre výpočet signifikancie sebahodnotenia adolescentov z neúplných rodín 
v závislosti od pohlavia rodiča 

 

 
 

Záver 

Život každého človeka je ovplyvnený prostredím, v ktorom vyrastá. Rodina nás ovplyvňuje od narodenia po 
celý život. Problematika úplných a neúplných rodín je dodnes neprebádanou oblasťou, hoci mnoho výskumov sa 

uberá práve týmto smerom. Ďalšou významnou súčasťou každého z nás je naše sebahodnotenie. Ako ovplyvňuje 
našu osobnosť miera sebahodnotenia, ktorou disponujeme? Existujú rozdiely v sebahodnotení adolescentov 
medzi chlapcami a dievčatami? Líšia sa v miere sebahodnotenia adolescenti z úplných rodín od svojich 
rovesníkov z neúplných rodín? Aj na tieto otázky sa snažila odpovedať naša práca. Naše merania sme uskutočnili 
pomocou nami vytvoreného sociometrického dotazníku a RSES – Rosenbergovej škály sebahodnotenia.  

Vo výskume participovalo 210 adolescentov vo veku od 14 do 17 rokov. Adolescenti sa vyjadrovali 
k základným otázkam týkajúcich sa typu rodiny a rovnako hodnotili jednotlivé výroky Rosenbergovej škály 
sebahodnotenia. Dôvod prečo v našom výskume participovali práve adolescenti od 14 do 17 rokov je ten, že toto 
obdobie pokladáme za „zlatý vek“ adolescencie. Sme si vedomí toho, že obdobie adolescencie trvá približne do 20 
rokov, no naším cieľom bolo zachytiť adolescentov v ich najviac „bezstarostnej“ fáze dospievanie. Na základe 
teoretického pozadia a predošlých výskumov boli nami sformulované hypotézy následne podrobené výskumu. 

Samostatný výskum pozostával z dvoch častí. Úvodná časť pozostávala zo sociometrického dotazníka, 
ktorého cieľom bolo získať prehľad o základných údajoch respondenta (tj: pohlavie, vek) a o rodine adolescenta. 

Druhá časť pozostávala z Rosenbergovej škály sebahodnotenia.  
Za prínos našej práce pokladáme vyššie uvedené hypotézy a štatisticky zachytené rozdiely v každom 

prípade. S takto rozpracovanou problematikou sme sa v našich podmienkach, v nám dostupnej literatúre 
doposiaľ nestretli. Aj preto sme sa rozhodli na problematiku sebahodnotenia adolescentov z hľadiska úplnosti 
rodiny pozrieť podrobnejšie. Nami zistené výsledky môžu napomôcť k následnému podrobnejšiemu 
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rozpracovávaniu načrtnutej problematiky sebahodnotenia adolescentov z hľadiska typu rodiny. Taktiež je 
možné využiť nami získane výsledky pri výchove a vzdelávaní adolescentov. 

V našom výskume by sme chceli naďalej pokračovať. Ďalším krokom by bolo rozšírenie výskumnej vzorky 
a tiež by sme radi uskutočnili výskum vo viacerých krajoch Slovenska. Následne získané dáta by bolo možné 
generalizovať na celú populáciu a poskytli by sme tak komplexnejší obraz o miere sebahodnotenia adolescentov.  
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Rekognícia tváre u jednotlivcov so spektrom autistických porúch 
– vybrané kognitívne aspekty 

Juraj Repiský 
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Abstrakt:  Abnormality v sociálnej interakcii sú jedným z hlavných diagnostických kritérií pri stanovovaní 
diagnózy autizmu. Pokles schopnosti spracovania tvárí je jedným z najčastejších aspektov výskumov zhoršenej 
sociálnej interakcii u autistov. Empirické výskumy takýto pokles preukazujú jednak na behaviorálnej, ale aj 
neurozobrazovacej úrovni . Tieto dôkazy bývajú často krát vysvetlené ako dôsledok zhoršenej sociálnej 
interakcie, prípadne vrodeným zhoršením špecializovaných nervových centier. Autizmus je popisovaný 
množstvom vizuálnych symptómov, ktoré môžu prispievať k takémuto poklesu – ako sú abnormality v farebnej 

pamäti, diskrimináciou medzi farbami, citlivosť na zmenu kontrastu alebo zaujatosť tvárou samotnou. Naša 
práca ponúka prehľad zahraničných zistení rôznych aspektov rekognície tváre u autistov.   

Kľúčové slová: rekognícia tváre, autizmus, kognitívne aspekty  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rekognícia tváre je jedným z dôležitých predpokladov úspešnej sociálnej interakcie. Je tvár nejakým 
spôsobom špecifický vizuálny podnet pre zdravého jednotlivca? Odpoveď na túto otázku poskytujú dôkazy 
výskumov jednak na behaviorálnej, ale aj neurozobrazovacej rovine. Z neurokognitívneho pohľadu je za centrum 
spracovania tváre všeobecne považované miesto gyrus fusiformis (Koukolík, 2000). S týmto označením súhlasí aj 
Blažek(2009), ktorý opisuje rozmedzie spánkového a záhlavného laloku a taktiež oblasť gyrus fusiformis, ktorú 
nazýva „fusiform face area“. Táto oblasť sa síce podieľa na percepcii tváre dominantnou mierou, avšak funguje 
len v súčinnosti s ostatnými funkčnými systémami. Z výskumov na behaviorálnej úrovni špecifickosť tváre 
dokazuje aj zistenie, že veľkosť tváre nemá vplyv je jej spôsob jej percepcie, ako to býva u ostatných predmetov. 
Takisto ani znížená kvalita fotografií alebo rôzne verzie tváre nemajú vážny vplyv na spôsob jej percepcie, teda je 
stále vnímaná ako tvár. Toto naznačuje, že na percepciu tváre stačia relatívne jednoduché atribúty – dva body 

vedľa seba(oči), pod ktorými je jedna línia (ústa) (Blažek, 2009). 

Ontogenéza rekognície tváre 

Vnímanie a poznávanie prechádza veľkým progresom od detstva do dospelosti. Už v prvom roku života 
dieťaťa sa objavuje preferencia matkinej tváre (de Hann, Halit in Pascalis et al., 2001) Nelson (in Pascalis et al., 
2001)predpokladá, že existuje určitá paralela medzi vývinom jazyka a poznávania tvárí. Chlapci síce už vo veku 5 
mesiacov vykazujú väčší záujem o vizuálne podnety, dievčatá však venujú viac pozornosti hlasu, ktorý priraďujú 
k tvári a na základe tohto napríklad dokážu skôr priradiť k tvári správne pohlavie. Kognitívno-percepčný systém 
spracovávania tvárí sa už v prvom roku života mení z hrubého nešpecifického na proľudsky ladený procesor 
spracovávania tvárí . Problémy v rekognícii u detí nespočívajú iba v slabej schopnosti vytvárať a manipulovať s 
mentálnymi reprezentáciami ale predovšetkým v probléme so zakódovaním tváre a jednotlivých nových čŕt 
neznámych tvárí, ktoré budú neskôr poznávané (Diamond, Carey, 1977). Keďže majú deti problém s 
rozoznávaním detailov, nie je prekvapivé , že deti používajú holistické metódy pri percepcii tváre, teda 
uprednostňujú vnímanie celej tváre pred percepciou jednotlivých čŕt. Keď sa už začínajú zameriavať na črty 
najviac charakteristickým prvkom tváre je pre nich oblasť očí, pritom nie je podstatné, či ide o známu alebo 
neznámu tvár(Hay, Cox, 2000). Novorodenci preferujú pohľad na tvár alebo schému tváre už niekoľko hodín po 

pôrode. V súhlase s predošlými tvrdeniami je, že uprednostňujú pohľad na celú kompletnú tvár, o niečo nižšia 
preferencia je na schému, ktorej chýbajú ústa a najnižšia je v prípade, keď na schéme chýbajú oči. U 
novorodencov sa predpokladá trojbodová schéma vnímania tváre, teda dve očí a ústa pod nimi. Táto preferencia 
sa prenáša aj na ďalšie zložité predmety, ktoré majú podobné usporiadanie ako tváre, teda dva body hore a jeden 
pod nimi. 
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Rekognícia tvárí u jednotlivcov s poruchami autistického spektra 

Oba diagnostické manuály(DSM – IV, American Psychiatric Association, 1994, MKCH 10, 1992) sa pri 

dignostikovaní autizmu zhodujú v tom, že zhoršenie sa prejavuje v troch hlavných oblastiach - sociálna 
interakcia, komunikácia a stereotypné opakujúce sa správanie. Zhrošenie v týchto oblastiach sa podľa manuálov 
prejavuje do troch rokov. Často sú postihnutí chronickým zhoršením v spracovaní sociálnych a emocionálnych 
informácií zahŕňajúc abnormality v používaní pohľadu z očí do očí a vo vyjadrovaní a porozumení výrazu tváre 
(Baron-Cohen, 1995, Hobson, Ouston, Lee, 1988). Niektoré charakteristiky ako napr. preferencia neživých 
objektov a nedostatok záujmu v sociálnej oblasti sú často evidentné v ranom detstve (Baron-Cohen, et.al., 1996, 

Kanner, 1943, Osterling, Dawson, 1994, Osterling, Dawson, Munson, 2002). 

Prvé indície autizmu a skorá diagnostika 

Je však možná aj pomerne spoľahlivá skoršia diagnostika autizmu. Z hľadiska metodológie by mali výskumy 
prebiehať takou formou, že sa budú u vybraných detí sledovať určité prejavy správania od narodenia. Takáto 
forma je však veľmi náročná z rôznych hľadísk, už len preto, že svetová prevalencia autizmu je približne 1%. 
(Werner et al., 2000) Na základe prevalencie je však možné presnejšie vytipovať rizikové deti, kedže v prípade 
súrodencov je prevalencia až 9%, takisto sa predpokladá väčšia ochota k spolupráci od rodičov, ktorí už majú v 
rodine autistické dieťa. Menej náročná forma je retrospektívna, kedy klinicky zdatni odborníci sledujú prejavy z 
videonahrávok. Prvé pokusy o takéto výskumy však boli spochybňované najmä pre nízku metodologickú 
korektnosť - najväčšia kritika smerovala na heterogénnosť situácii a veka sledovaných detí. Korekciu týchto 
situácií priniesli až Osterlingová a Dawsonová (1994), ktoré sa zamerali na videonahrávky oslavy prvých 
narodenín detí, ktorým bol neskôr diagnostikovaný autizmus. Tieto nahrávky posudzovali nezávislí klinickí 
psychológovia, výsledná úspešnosť diagnostiky bola až 91%. Ako najlepší prediktor neskoršej diagnózy sa 
ukázala frekvencia pohľadu na druhých ľudí, resp. na ich tváre(Osterling, Dawson, 1994). Rodičia však takisto 
dokážu byť pozorní a vnímaví voči atypickému správaniu svojho dieťaťa, čo dokazuje aj fakt, že 50% rodičov 
detí, ktorým bol neskôr diagnostikovaný autizmus, malo podozrenie už v prvom roku života dieťaťa.(Ornitz, 
Guthrie, Farley in Werner et al., 2000) 

Výskumný záujem o rekogníciu tvárí autistickej populácie 

Atypickú rekogníciu tvárí u autistov začal experimentálne skúmať Langdell (1978). V jeho experimente s 

autistami predškolského veku síce nezistil signifikantné rozdiely v úspešnosti rekognície, avšak v prípade, keď 
mali priraďovať identitu na základe jednotlivých čŕt už rozdiely boli. Autistické deti sa pri usudzovaní o identite 
viac spoliehali na oblasť úst a menej na oblasť očí, ktorá bola zas rozhodujúca pre deti kontrolnej skupiny. Tieto 
abnormality neskôr zaujali viacerých autorov, ktorí boli schopní použiť sofistikovanejšie nástroje a techniky. 
Pelphrey a Carter (2008) sledovali pohyby očí autistických detí pri pohľade na tváre. Na rozdiel od detí z 
kontrolnej skupiny, autisti nesledovali oblasť očí, ale iba nedôležité externé črty, ako okraj tváre, vlasovú líniu.  
 

Empirické dôkazy abnormálnej rekognície tvárí u autistov 

Fakt, že rekognícia tváre u autistov je v porovnaní s bežnou populáciou atypická podporujú 
neurozobrazovacie dôkazy, ako aj behaviorálne. Sasson (2006) uvádza prehľad behaviorálnych symptómov, 
medzi ktoré zaraďuje dezorganizované vzorce vizuálneho skenovania(viď obr. č 2), chýbajúcu výhodu v pamäti 
na tváre v porovnaní s objektmi. Veľmi silným dôkazom je takisto chýbajúci efekt inverzie. Úspešnosť rekognície 
u zdravých jednotlivcov prudko klesne, pokiaľ je prezentovaná fotografia tváre invertovaná, teda otočená o 180° 
na vertikálnej osi - je tzv. “hore hlavou”. Efekt inverzie sa vyskytuje vo všeobecnosti pri tvárach (resp. veľmi 
dobre známym objektom) a dá sa zaznamenať v menšej miere už počas detstva. Efekt inverzie bol 
dokumentovaný ako v prípade ľudskej, tak aj v prípade tváre opíc, u iných zvierat ako napríklad ovce, sa však 
tento efekt neprejavil(Pascalis a kol, 2001)  

Takýto efekt však nebol zaznamenaný u participantov s diagnózou autistického spektra porúch. U týchto 
jednotlivcov nie, že nenastal tak dramatický pokles, ale dokonca dokážu zvládnuť rekogničné úlohy úspešnejšie, 
ako zdraví jednotlivci. Tieto dôkazy môžu indikovať, že autisti nepovažujú tváre za špecifický podnet, ako je to u 
bežnej populácie. Práve efekt inverzie býva najčastejšie používaný dôkaz špecifickosti tváre ako vizuálneho 

podnetu.  
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Výskumy, zamerané na sledovanie pohľadu pri prezentácii fotografií tvárí poskytujú dôkazy o 
abnormálnych vzorcoch skenovania v porovnaní so zdravou populáciou. Tieto vzorce sú chaotické, 
dezorganizované, obchádzajú alebo venujú len veľmi času hlavným črtám - najmä oblasť očí, ktorá je 
rozhodujúca pre rekogníciu tváre u bežnej populácie. Pri pohľade skenujú len jednu až dve črty, ktoré sú 
vačšinou nepodstatné, ako napríklad okraj tváre, vlasová línia, prípadne iné externé črty tváre. (Sasson, 2004) 

Pokiaľ by niekto považoval dôkazy na takejto úrovni ako nepriame, poskytujú výskumy aj dôkazy aj 
prostredníctvom neurozobrazovacích techník. Viacerí autori priniesli dôkaz, že autisti majú signifikantnú 
redukciu sivej hmoty a abnormálnu aktivitu v oblasti gyrus fusimormis, ktorý sme spomínali v úvode, ako 
miesto, ktoré je aktivizované pri spracovaní tvárí. Ako vyplýva z dôkazov uvedených skôr - na behaviorálnej 
úrovni - autisti trávia oveľa menej času sledovaním tvárí a preto je možné predpokladať, že sa u nich nevyvíja 
schopnosť rekognície tváre na expertnú úroveň, a teda sa tak nerozvíja ani táto oblasť(Toel et al. in Ostaníková, 
2010; Tong, et al., 2000). 

Ďalším dôkazom môže byť abnormálna aktivizácia oblasti sulcus temporalis superior (STS). Táto oblasť býva 
označovaná ako centrum tzv. “sociálneho mozgu”. Aj keď je proces rekognície určite zložkou sociálnej interakcie, 
nemusí automaticky súvisieť s týmto centrom. Abnormality v tomto mieste sú zaujímavé práve preto, lebo STS 
vykazuje aktivitu pri pohľade na statické, ako aj pohybujúce sa ústa, čo je jedným z dôležitých atribútov tvárí - 

najmä pre autistov(Ostatníková, 2010). Farebné miesta na obrázku č. 1 zobrazujú aktivitu mozgu pri pohľade na 
tvár.  

 

Obrázok 1. Oblasti mozgu, ktoré su viac 
aktivované pri pohľade na tváre u autistov (Golarai, 

Grill-Spector, Reiss, 2006) 

 

 

Obrázok 2. Vzorce skenovania tváre u autistov 
(Pelphrey et al, 2002) 
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U autistov sú evidované viaceré vizuálne symptómy, ktoré viac, či menej ovplyvňujú priebeh vizuálneho 
skenovania objektov. Coulter (2009) uvádza prehľad takýchto symptómov:  

- citlivosť na kontrast,  
- fotosenzitivita,  

- sledovanie objektov kútikmi očí,  
- chýbajúca schopnosť sledovať pohľad druhého človeka,  
- záujem v lesklých, žiarivých objektoch,  
- odlišnosti v pamäti na farby, 
- slabšia diskriminácia farieb. 

Na druhej strane však u ľudí s autizmom prítomná na detaily zameraná pozornosť. Aswin et al prišli s 
výskumom, v ktorom zistili silnú zrakovú ostrosť u autistov, ktorú prirovnávajú k zrakovej ostrosti dravých 
vtákov. Tieto rozdiely sú pravdepodobne spôsobené rozdielnou architektúrou percepčných kôrových oblastí(in 
Ostatníkova, 2010). Takže nejde o jednostranný prevahu na strane negatívnych symptómov. 
 

Záver 

V našej práci sme priniesli prehľad poznatkov výskumne veľmi zaujímavej oblasti rekognície tváre. Pozreli 
sme sa na rekogníciu tvárí, ako psychologický proces ale aj na jeho otnogenézu. Ťažisko tejto práce je však 
orientované na jednotlivcov s poruchami autistického spektra. Práve autistická populácia je oblasťou, ktorá aj po 
niekoľkých dekádach prináša stále veľa otáznikov o fungovaní tohto procesu. Otázniky prináša aj napriek 
zisteniam na rôznych úrovniach, ako napríklad neurozobrazovacie techniky, ktoré poukazujú na 
neurofyziologické ako aj funkčné odchýlky kľúčových oblastí mozgu. . Autistická populácia púta pozornosť 
výskumníkov aj vďaka svojim špecifickým behaviorálnym prejavom ako je napríklad chýbajúci efekt inverzie, 
kedy dokonca dosahujú lepšie výsledky, ako zdravá populácia. Prehľad vizuálnych symptómov napovedá, že 
môžeme očakávať atypické vzorce skenovania, keďže autisti sa vyznačujú sledovaním objektov kútikmi očí. Tieto 
indície potvrdzujú aj empirické výskumy, ktoré prostredníctvom sledovania pohybov očí prinášajú zaznamenané 
dôkazy.  

Oblasť rekognície tvárí u autistov má silný výskumný potenciál, ktorý nie je ešte ani po niekoľkých 
dekádach vyčerpaný najmä pre špecifickosť a dostupnosť cieľových participantov. 
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Výchova v rodině: od klasického paradigmatu k „systémovému“ 
přístupu 

Jiří Dan 

 

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno; dan(at)rect.muni.cz 

Abstrakt:  Psychologie je jednou z věd zabývajících se rodinou. Zatímco definování cílů výchovy je primárně 
záležitostí kulturního vývoje, politických rozhodnutí a pedagogiky, psychologie se zabývá determinantami 
výchovné atmosféry v rodině, „typy výchovy“ a vědomými a nevědomými mechanismy dosahování výchovných 
cílů. Vedle klasického paradigmatu, vycházejícího z předpokladu víceméně jednosměrného působení 
„vychovatele“ na „vychovávaného“ člena rodiny, systémový přístup reprezentovaný a obsažený v přístupech 
rodinné  terapie přináší nové podněty pro psychologickou a pedagogickou praxi. 

 

Kľúčové slová: rodina, výchova, systémový přístup 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Keynote Lectures 

 
Ladislav POŽÁR: 

Basic theories of L. S. Vygotsky in relation to psychology of people with disabilities 

 

In this paper basic theories of L. S. Vygotsky are briefly analyzed. Namely, the cultural-historical theory and its 

roots, then Vygotsky’s concept of the Zone of Proximal Development, and Vygotsky’s opinions on pedagogical 

integration/inclusion of students with disabilities. The source of the paper originates from the works by L. S. 

Vygotsky as well as the texts created on the basis of these works in our region. The author suggests reasons for 

increased interest in Vygotsky’s theories around the world.  
 

Keywords: Cultural-Historical Theory, Zone of Proximal Development, Disability, Social Needs, Integration/ 

Inclusion 

 

 

Viera ANDREÁNSKA, Ivan JAKABŠIC, Elena BROZMANOVÁ, Miroslav ANDREÁNSKY: 
How it all happened: a look back into history of the Department of Psychology and Pathopsychology 

 

In the paper we present a retrospective on the importance of founding the Institute of Special and Therapeutic 

Pedagogy, and of our department. We present the personnel of the Department from its foundation until the 

present. We also highlight metamorphoses of pathopsychology, and its subject of inquiry. 

 

Keywords: Pathopsychology, History, Department of Psychology and Pathopsychology 

 

 

Vladimír DOČKAL: 
Role of Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology in formation of pathopsychology in 

Slovakia 

 

The term pathopsychology is almost unknown in English literature; however, it is used more often in Russian 

texts. Its significance is mostly linked to the significance of the word psychopathology. In our country, the term 

was first used in 1960's in relation to coining the name of a newly-established research institute and later in 

relation to this Department of Comenius University where the term received the meaning "psychology of the 

disabled". Until today, the development of the term pathopsychology cannot be considered final and the 

Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology too has used it to denote various areas of 

psychology. The presented paper will discuss pathopsychology related key areas that researchers of the Institute 

worked on over the years: the issue of disorders of symbolic functions, the issue of mental development of 

children with mental or sensory disabilities, etc. 

 

Keywords: Research Institute for Child Psychology and Patopsychology, Pathopsychology 
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Section A: Pathopsychology 

 
Eva SZOBIOVÁ: 

Giftedness and creativity in individuals with disabilities 

 

Stories and lifestyles of creators with various types of disabilities are a unique evidence that creativity and 

giftedness are not a privilege of healthy people. On the contrary, winding roads of their lives serve as the 

evidence of unbroken will and tireless resolution that cannot be brought down by physical pain or limitations. 

Lives of those creators are an encouragement not only to people with various disability types, but also to 

healthful people. Life with physical, sensory or mental disabilities or with sociocultural handicaps can be 

valuable, meaningful, full of happiness and remarkable.  

The paper deals with a specific psychological mechanism relevant for individuals with disabilities. The paper 

puts emphasis on functions that bring giftedness and creativity into lives of individuals with disabilities. 

Disability can be a source of specific qualities and positive characteristics in the form of exceptional products in 

various fields of arts, science, sports, education, etc. 

 

Keywords: Giftedness, Creativity, Disability, Compensation 

 
Katarína CABANOVÁ, Barbora ČAPLOVÁ: 

Analysis of psychologist training from the point of view of a school psychologist at a special elementary 

school 

 

In this paper we present analysis of particularities of the scope of employment of school psychologists in special 

schools. The main emphasis is on the counseling process for families - for instance accepting children’s diagnoses 
and building mutual collaboration with the school. Furthermore the work of school psychologists is described 

taking into account current requirements related to this specific career choice. 

 

Keywords: School Psychologist, Pupils with Mental Disability, Special Elementary School 

 

 

Viera ANDREÁNSKA, Miroslava KOVALINKOVÁ, Zuzana BOGÁROVÁ, Valéria VLASÁKOVÁ: 
Permissive and unfavorable behavior of parents from the viewpoint of children with physical, visual and 

hearing impairments 

 

The paper presents findings/knowledge concerning education in families with a child with physical, visual or 

hearing disabilities from the perspective of a child. PBQ - Parent Behavior Questionnaire by A. C. Devereux and V. 

Bronfenbrenner was used. In this work we focus on two of the fourteen variables / permissive and unfavorable 

behavior /. The research sample consisted of 32 children with physical disabilities, 43 visually impaired children, 

32 children with hearing disabilities and 150 intact children. The results showed several differences between 

mothers and fathers, and between children with disabilities and their peers. 

 

Keywords: Permissive Behavior of Parents, Unfavorable Behavior of Parents Children With Physical 

Impairments, Children With Visual Impairments, Children With Hearing Impairments 

 

 

Miroslava LEMEŠOVÁ, Soňa KUPCOVÁ: 
Possibilities and barriers in communication between teachers and parents of children with intellectual 

disabilities 

 

In the current domestic and international literature we find emphasis on the inevitability of cooperation 

between families and schools, and benefits of this communication for the child itself. In addition to presenting 

substantial benefits we also present data about failures and insufficiencies of such cooperation, and also the 
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impossibility to establish contact with parents of the child. The aim of the paper is to offer the view on 

cooperation between schools and families, focusing on families with intellectually disabled children. Through 

semi-structured interviews with teachers working at a special elementary school we map the issue and identify 

possibilities and barriers in cooperation between teachers and parents. 

 

Keywords: Cooperation, Family, School, Intellectual Disability  

 

Zuzana BRUNCLÍKOVÁ: 
Important personality in the field of pathopsychology in Slovakia: Professor Ladislav Požár 

 

The paper is focused on a very important personality in the field of patopsychology in Slovakia, Professor 

Ladislav Požár. In Slovakia he is considered to be the founder of pathopsychology - i. e. psychology of people with 

different types of handicaps. His research and published works  deals with psychology of individuals with 

different types of handicap, especially problems with eyesight and problems with school and social integration of 

individuals with sensory, physical and mental handicaps. 

 

Keywords: Pathopsychology, Handicapped Individual, School and Social Integration 

 

Katarína CABANOVÁ, Jana PROČKOVÁ: 
Perceptions of success in individuals with physical disabilities 

 

This paper deals with the impact of ideas about success on lives of people with physical disabilities, their realistic 

expectations, understanding of success, internal motivation and achievement motivation. Answers of 

respondents with disabilities were analyzed and findings were suggested on their basis. 

 

Keywords: People With Physical Disabilities, Success, Motivation 

 

Marian GROMA, Katarína JARIABKOVÁ, Tímea HÓKOVÁ: 
Determinants of success from the perspective of the successful people with disabilities 

 

The variety of research results concerning social representations of people with disabilities within the society 

shows that success is rarely associated with a person with disability. The issue of success has been assessed by 

means of semi-structured interviews on general and individual dimensions as well as factors determining 

success within groups of successful people with visual or hearing impairments as well as with physical or 

intellectual disabilities. Qualitative analysis focused on analyzing personal conditions, cognitive factors, 

motivation and environmental conditions. Presented results may be used to create appropriate conditions within 

various life environments for people with disabilities. 

 

Keywords: Success, People with Physical and Intellectual Disabilities, People with Visual and Hearing 

Impairments 

 

Eva KARAFFOVÁ, Tímea HÓKOVÁ: 
Psychological resilience as a prerequisite for successful social inclusion 

 

Current research studies prove direct link between resilience, successful social inclusion, and well-being of 

people with disabilities. The present pilot study is focused on mapping resilience factors of blind and partially 

sighted young adults and adults. Data was collected using CYRM questionnaire (The Child and Youth Resilience 

Measure), and processed by statistical methods. Further analysis concerned specific determinants of resilience, 

whereas the variable of congenital and acquired visual impairment was taken into account. Results provided 

may be used by professionals to directly support people with visual impairment.  

 

Keywords: Resilience, Social Inclusion, Disability 
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Blandína ŠRAMOVÁ, Katarína CABANOVÁ, Kvetoslava VAČKOVÁ: 
Media representations of people with disabilities 

The paper is focused on presenting various ways of stereotypical depiction of people with disabilities in mass 

media based on stereotypes, myths and superstition. Such depiction in communication media leads to creating 

and maintaining distorted images, negative attitudes of the public toward people with disabilities that may lead 

to discrimination and racism. 

 

Keywords: Media, Stereotypes, Discrimination, Media Representations, People with Disabilities 

 

Radomír MASARYK: 
Three forms of epilepsy – three faces of stigma 

 

Based on data collected as a part of a Quality of Life in Epilepsy study the paper focuses on perceptions of 

epilepsy by patients themselves. Methods used included semi-structured focus groups and questionnaires. Eight 

focus groups were conducted during a summer retreat sponsored by a patients organization, and three further 

focus groups were conducted with outpatients (overall n=54). The paper presents three forms of epilepsy 

severity extracted by inductive analysis, and three areas where they influenced quality of life the most: stigma 

when searching for employment, stigma in social interactions (social isolation), and access to social security 

(stigma of a disease that is not visible). In conclusion we present practical impact of the research project and 

potential further steps into the future. 

 

Keywords: Health Psychology, Quality Of Life, Epilepsy, Stigma, Perception of Disease 

 

Katarzyna KOCHAN, Ewa M. SKOREK: 

Sign language in the training of speech therapists in Poland 

 

The contemporary Polish school is becoming increasingly open to requirements of pupils with specific 

educational needs. It has become a standard that a typical mass-education institution accommodates children 

with disabilities by seating them next to their able classmates at the same desk. Also, there is a growing number 

of integrative classes whose underlying feature is marked by the fact that they incorporate 3 to 5 pupils with 

disabilities who learn with their healthy peers. The trend is all the more prominent if we also consider the fact 

that the end of the1990s and the beginnings the 20th century saw joint education of children with only mild 

disabilities, then, in the wake of architectural adaptations of educational premises, there appeared physically 

impaired children at schools. Nowadays there is a constantly increasing tendency to send aurally impaired 

children to mass-education institutions. This phenomenon has generated a new requirement for the provision of 

sign language instruction to all teachers involved in the education of this group of pupils, as well as to supporting 

specialists, especially speech therapists. The aim of the article is to describe the current situation in the area of 

providing sign language instruction to teachers and speech therapists in Poland. 

 

Keywords: Sign Language, Speech Therapists, Teachers, School, Integrative Classes 

 

Marian GROMA: 

Transition services for students with disabilities – the current recommendations 

 

The term „transition services“ means a coordinated set of activities for students with disabilities designed as a 

results-oriented process, that is focused on improving academic and functional achievements of students with 

disabilities. The objective is to facilitate students' movement from school to after-school activities (education, 

employment, independent living, or social/community life). The aim of this paper is to provide an analysis of 

currently recommended practices in transition services for students with disabilities.  
 

Keywords: Transition Services, People With Disabilities, Disability 
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Katarína ZBORTEKOVÁ: 
The issue of children and youth with hearing impairment in research activities of VÚDPaP 

 

With its research focus, the Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology (VÚDPaP) in its 48 
years of history contributed significantly to the development of knowledge in the area of pathopsychology. The 

theory and practice were enriched mostly by research with health-disadvantaged children, particularly ones 

with sensory and mental handicaps, and also by basic research into disorders of symbolic functions known today 

as developmental learning disabilities. The issue of hearing impairment has been almost continuously worked 

out throughout the whole existence of the Institute.  The paper deals with important research findings in the 

field of psychodiagnostics, early care and counseling, with findings in the area of development of communication 

competencies, education and inclusion of children and adolescents with hearing impairment. 

 

Keywords: Hearing Impairment, Research Activities 

 

Lenka SOKOLOVÁ, Elena BROZMANOVÁ: 
Research trends in pathopsychology: A scientometric analysis 1967 - 2012 

The purpose of this study is to conduct a scientometric analysis of research and state-of-the-art studies in 

pathopsychology (psychology of individuals with disabilities) published by members of the Department of 

Psychology and Pathopsychology, Faculty of Education, Comenius University in Bratislava from 1967 until 2012. 

341 bibliographic records of articles, studies, research reports and monographs were analyzed to evaluate 

general research trends in pathopsychology. Methods used included descriptive bibliometrics, timeline analysis 

and descriptive content analysis.  

 

Keywords: Pathopsychology, Research Trends, Scientometrics, Bibliometrics 

 

Viera ANDREÁNSKA, Miroslav ANDREÁNSKY, Monika KOVÁČOVÁ: 
Success, successful person, a person with disability - an analysis of semantic differences 

 

In this paper we focused on finding location of concepts/ names such as success, successful person and a person 

with a disability in the semantic field of various population groups. The research sample consisted of 384 

individuals who evaluated stimulus terms for 18 pairs of adjectives. In addition, respondents were asked to 

reflect on  what leads to success, in their own words. 

 

Keywords: Success, Successful Person, Disability, Semantic Differences 

 

 

Evžen ŘEHULKA: 
Experience in teaching pathopsychology and its place in teacher education 

 

The paper strives to define the subject and the content of pathopsychology – especially in relation to 

psychopathology – and its place in the humanities as reflected in domestic and international literature. 

Experience with teaching pathopsychology in universities is explored, together with concepts of teaching 

pathopsychology in certain fields of study and relationships between pathopsychology and some borderline 

disciplines. 

 

Keywords: Pathopsychology, Teacher Education 
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Section B: Varia 

 
Běla HÁTLOVÁ, Milena SÉGARD ADÁMKOVÁ, Iva WEDLICHOVÁ: 

Psychomotor therapy in treatment of psychiatric patients: historical and theoretical assumptions 

 

It is well known that patients with mental disorders need consistent care, ranging from hospitalisation to long 

term follow-up therapy. Movement therapy in its passive or active form is an integral part of this care. There is 

an increased interest in movement therapy, especially in its active form. This interest is the result of findings 

that movement therapy achieves better results when a patient is aware of the effect of movement therapy and 

actively carries it out, compared to movement therapy carried out by a therapist with a passive patient. 

Principles of psychomotor therapy have their own roots and the therapy itself has its evidence-based 

procedures. Psychomotor therapy has its own place in health care and in prevention during all stages of life. 

The underlying principle is neuroplasticity. 

 

Keywords: Psychomotor, Education, Therapy, Neuropsychology, Motivation 

 

 

Mária PODMAJERSKÁ: 
Theory of attachment bond and possibilities for psychological interventions 

 

Purpose of the paper is to present a brief summary of attachment theory. It analyzes origins of attachment 

theory and defines basic concepts – attachment behavior, exploration, internal working models and the nature of 

attachment figure. Attachment in developmental perspective is described. The author identifies different 

attachment styles and attachment disorders in this context. In the end, the author proposes selected possibilities 

of psychological interventions including the DDP method (Dyadic Developmental Psychotherapy) used especially 

in treating attachment disorders in foster families. 

 

Keywords: Attachment, Attachment Disorders, Attachment Styles, Psychological Intervention 

 

 

Veronika HOMOLKOVÁ: 
Talent - a gift or a problem? 

 

The theme of this paper is gifted children at school. Primarily it is focused on the characteristics and psycho-

social problems that occur in gifted students. It describes methods of talent identification and educational 

possibilities for gifted children in elementary schools. It deals with integration of enriching educational 

programs into the first stage of elementary education on the background of legislation in the Czech Republic. 

Finally it explores counseling that helps to develop special skills and abilities in talented individuals. 

 

Keywords: Gifted Children, Talent, Educational Program 

 

 

Tereza PONÍŽILOVÁ: 
The Burnout Syndrome 

 

Burnout syndrome is regarded as an illness of the present era. People working with other people in so-called 

“helping professions” are most vulnerable. In this paper we present the research design of an ongoing 
dissertation project. Research questions, objectives and methods are formulated. 

 

Keywords: Burn-Out Syndrome, Teaching Professions, Research, Questionnaire 
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Zuzana ŠISEROVÁ: 
Prevention and intervention in behavioral problems of children in schools 

 

The paper deals with problem behavior of children, the possibilities of intervention and prevention in the school 

environment. It is presenting the results of an empirical study made by the author, which examine the 

effectiveness of targeted use of the principles of social learning and social skills development program for 

teachers in the the class, directly. Through comparative pedagogical experiment with the usage of pre-test and 

post-test the impact of preventive intervention program was measured, which was aimed at developing social 

skills to reduce problem behavior of children of school age from the selected sample. 

 

Keywords: Problem Behavior, Aggressive Behavior, Intervention Program, Social Leasing 

 

 

Silvia ŠUVEROVÁ-ĎURKOVIČOVÁ: 

Impact of selected factors on the level of self-efficacy beliefs in students majoring in Special Education  

 

Substantial amount of research has been devoted in last two decades to understanding self-efficacy in teachers, 

with the hope to improve the quality of teacher training and teaching performance. The purpose of this research 

study was to examine various factors (type of major, year of study, number of special methodological training 

sessions, number of internships, and teaching experience acquired during university studies) which influence 

pre-service teacher efficacy levels. This study utilizes a survey design to investigate the relative strength of these 

factors in predicting teacher self-efficacy. We used TES Questionnaire and we asked 71 pre-service teachers from 

all three programs (majors) offered by the Department of Special Education. Research results show that only one 

factor influenced levels of pre-service teacher efficacy: the educational experience. 

 

Keywords: Teacher, Teacher Self-Efficacy, Pre-Service Special Education Teacher, Self-Evaluation of Teacher, 

Teacher Efficacy Scale 

 

 

Erik ŽOVINEC: 
Current trends in reading assessment and differential diagnostics of dyslexia 

The paper deals with current reading theories and discourses within the specific learning disabilities (SLD) 

framework. The paper presents selected theoretical views on reading comprehension test construction for 

secondary level students. In counseling settings, a standardized test of reading is missing. We created a new 

CISTA test for assessing RC and dyslexia problems in literacy for older students. The paper presents theoretical 

views on reading tasks included in the test, and presents new directions in reading and reading impairments 

diagnostics for future as well. First data of the standardized procedure are discussed in the paper.   

 

Keywords: Dyslexia, Reading Tests, Reading Comprehension Processes 

 

 

Dorota SMETANOVÁ: 
Is psychological training of future social pedagogues adequate? 

 

This paper presents an overall picture of student training in social pedagogy in terms of past and present. 

Moreover it also focuses on psychological training. 

 

Keywords: Social Pedagogy, Psychology 
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Barbora FOJTÍKOVÁ, Marián HUŠTATY: 
Family type as a predictor of self- esteem in adolescents. 

 

The aim of our study is to analyze self-esteem in adolescent from different types of families and compare them 

on based on gender and family type. Results explain differences between self-esteem in boys and girls from 

different types of families. The methods included a sociometric questionnaire in combination with the Rosenberg 

Scale of Self-Esteem (RSES). Results demonstrate differences between self-esteem of adolescents from different 

types of families.  

 

Keywords: Adolescents, Self-Esteem, Complete and Incomplete Family 

 

 

Juraj REPISKÝ: 
Face recognition in individuals with autism spectrum disorder – selected cognitive aspects 

 

Abnormalities in social interaction are one of the main diagnostic criteria of autism. Impaired face recognition is 

one of the most frequent topics in autism social interaction research. There are behavioral as well as 

neuroimaging evidence to prove such impairment. This evidence could be explained as a result of impaired social 

interaction or congenital malfunction of specialized neural centers. Autism spectrum disorder could be described 

by various visual symptoms that may contribute to lower level of face recognition performance – for example 

abnormalities in color memory, colors discrimination ability, contrast performance, interest in faces. This paper 

brings a review of various aspects of face recognition ability in autism. 

 

Keywords: Face Recognition, Autism, Cognitive Aspects 

 

Jiří DAN: 
Education in family: from classic paradigm to “systematic” approach 

 

Psychology is one of several sciences concerned with families. While defining objectives of upbringing is 

primarily the matter of cultural evolution, political decisions and pedagogy, the field of psychology is engaged in 

educational environment determinants, „types of education“, and in conscious and unconscious mechanisms of 
reaching the educational aims. Aside from the classic paradigm based on the presumption of more or less 

straightforward effect of „an educator“ on a family member who is being educated, the “systematic” approach 
presented may bring new impulses for psychological and pedagogical practice when included in family therapy. 

 

Keywords: Family, Systematic Approach 
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