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ÚVOD 
 
Katedra psychológie a patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave v roku 2017 oslavuje 50. výročie založenia Inštitútu špeciálnej a liečebnej 
pedagogiky, ktorého súčasťou od samého začiatku bola aj Katedra psychológie 
a patopsychológie (KPP). Prvý z článkov sa preto venuje práve tejto tématike 
a sumarizuje z viacerých aspektov činnosť jubilujúcej Katedry psychológie 
a patopsychológie. Toto jubileum sme si pripomenuli druhým ročníkom študentskej 
vedeckej konferencie a odborným seminárom, kde sme slávnostne pokrstili publikáciu 
dlhoročného člena katedry dr. Ivana Jakabšica „Psychológia detí a mládeže s mentálnym 
postihnutím“ (publikáciu približuje recenzia v závere tohto zborníka). 

Katedra psychológie a patopsychológie pôsobí na Pedagogickej fakulte a jej primárnym 
cieľom je zabezpečenie výučby psychologických disciplín nielen pre vlastné dva študijné 
programy ale aj pre študijné programy ostatných katedier fakulty. Významnou súčasťou 
pracovnej náplne katedry je  aj vedecko-výskumná činnosť. Do svojich projektov 
členovia a členky katedry zahŕňajú aj študentov a študentky, čo sa v neposlednom rade 
odráža na kvalite vedenia a usmerňovania študentských záverečných prác.  

V roku 2016 Katedra psychológie a patopsychológie zorganizovala prvý ročník 
konferencie záverečných prác študentov a študentiek učiteľstva psychológie 
v kombinácii. Študenti a študentky najlepších záverečných prác boli po konferencii a po 
obhajobe svojej záverečnej práce požiadaní, aby v spolupráci so svojimi vedúcimi prác 
publikovali články. Myslíme si totiž, že je dôležité podporovať ambicióznych 
a schopných mladých ľudí na ich kariérovej ceste.  

Tento zborník obsahuje výstupy z druhého ročníka študentskej konferencie, ktorý sa 
konal v máji 2017 a reflektuje rôzne oblasti, ktorým sa na Katedre psychológie  
a patopsychológie venujeme – pedagogickej a školskej psychológii, patopsychólogii ale 
aj všeobecným otázkam psychológie, psychodiagnostike a terapii. Táto diverzita sa 
ukazuje ako v oblastiach, tak aj v metódach spracovania prác. Prvá štúdia Šuvadovej 
a Harvanovej je teoretická a venuje sa mentálnym reprezentáciám a ich spaciálnej 
kvalite. Informuje o možnostiach prepojenia mentálnych reprezentácií v  numerickej 
kognícii na tzv. SNARC efekt, jav asociujúci mentálnu číselnú líniu s priestorom. V druhej 
časti článku autorky uvažujú o prepojení mentálnych reprezentácií s problematikou 
synestézií. Príspevok je vysoko erudovaný a práca sa umiestnila v roku 2017 na druhom 
mieste na Medzinárodných študentských psychologických dňoch. Následný článok 
Cabajovej a Jursovej Zacharovej zavedie čitateľov a čitateľky do kvalitatívneho výskumu 
komponentov posttraumatického rastu a na piatich individuálnych životných príbehoch 
poukazuje na dôležitosť medziľudských vzťahov, posun hodnotového systému, 
nachádzanie zmyslu života a osobnostného rastu. Jeho prínos je v oblasti školskej 
psychológie a psychoterapii pri práci so študentami/študentkami alebo žiakmi 
a žiačkami v posttraumatickom období a ukazuje možnosti zvládania ťažkých životných 
situácií (šikanovanie, úmrtie, alkoholizmus v rodine a pod.) nie len v dospelosti, ale aj 
v školskom veku a v puberte. Z hľadiska prevencie je dôležité, aby žiaci a žiačky 
(študenti a študentky) v školách mali priestor v rámci vyučovania si zlepšovať sociálno-
psychologické kompetencie, empatiu, citlivosť voči problémom iných a získali 
schopnosť adekvátne reagovať na rôzne situácie. Geregová a Lemešová sa zaoberali 
postojmi študentov a študentiek stredných škôl k sociálno-psychologickému tréningu 
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a poukázali na pozitívny postoj študentov a študentiek k problematike osobnostného 
rozvoja a tréningu, a to ako vo forme, tak aj v obsahu vzdelávania. K tejto téme sa 
pridružuje aj problematika zdravého životného štýlu a sociálnych zručností, na ktorú 
upriamila pozornosť Penney a Lemešová v ďalšom príspevku. Článok okrem prehľadu 
možných preventívnych programov prináša aj informácie o metodickej príručke Cesta  
k zdravému životnému štýlu v oblasti medziľudských vzťahov, ktorú autorky vytvorili 
a overili v praxi. V súčasnosti sa zdá, že obraz tela je u mladých ľudí dôležitou súčasťou 
ich sebahodnotenia. Autorky Loneková a Sokolová sledovali vo svojej práci vzťah medzi 
tzv. body image (obraz tela), sebahodnotením a chronologickým poradím narodenia. 
Kvantitatívna štúdia na vzorke 202 adolescentov poukázala na skutočnosť, že kým 
medzi sebahodnotením a obrazom tela existuje štatisticky významný vzťah, medzi 
sledovanými premennými a poradím narodenia štatisticky významný vzťah nie je.  

Ďalšie články sa zameriavajú na oblasť psychológie dieťaťa s postihnutím alebo 
znevýhodnením. V kvalitatívnom výskume sledovali autorky Brunclíková 
a Dohányosová ako vplýva narodenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením na vzťahy 
a hodnoty v rodine. Článok sa okrem teoretických východísk a spracovania 
predchádzajúcich výskumov venuje analýze vzťahov v troch rodinách deťmi  
s postihnutím. V nasledujúcom článku Andreánska a Bérešová sledovali, ako je vnímaná 
rodina s dieťaťom s postihnutím v médiách. Pomocou metódy fókusových skupín 
zisťovali, ako participanti a participantky na základe mediálnych informácií vnímajú 
rodiny s týmito deťmi, a ktoré informácie a spôsoby zobrazenia v médiách prispievajú  
k negatívnemu a ktoré k pozitívnemu obrazu rodín s deťmi s postihnutím v očiach 
verejnosti. Najčastejšie negatívne informácie týkajúce sa inakosti z hľadiska kultúrnych 
a spoločenských rozdielov sa v médiách a na sociálnych sieťach šíria o Rómoch. 
V školstve sa poukazuje na slabšie výsledky detí zo sociálne znevýhodnených rómskych 
komunít. Autorky Krištofová a Jursová Zacharová sledovali v longitudinálnom 
pedagogickom experimente rozvoj sluchovej a vizuálnej diferenciácie u detí pomocou 
inovatívnej čítacej metódy Sfumato. Zistili, že rómske deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia vykazujú pri nástupe do školy slabé výsledky v sluchovej a vizuálnej 
diferenciácii, čo predikuje následné problémy pri osvojení si čítania a z toho vyplývajúce 
problémy v školskom systéme. Konculová a Jursová Zacharová poukazujú na 
nedostatočné jazykové kompetencie rómskych detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Na základe ich trojmesačného pedagogického experimentu rozvoja 
naratívnych kompetencií pomocou narácií a vzhľadom na analýzu 88 príbehov, ktoré 
deti na začiatku a na konci tohto obdobia vyprodukovali, je možné usudzovať, že u detí 
pri správnej, zaujímavej a vysoko motivujúcej práci s príbehmi nastáva značný rozvoj 
naratívnych kompetencií v morfologicko-syntaktickej a v pragmatickej rovine reči. 
Veríme, že výber článkov v tomto zborníku si nájde cestu k svojim čitateľom 
a čitateľkám a prispeje tak okrem iného aj k zvyšovaniu kvality záverečných prác 
študentov a študentiek Katedry psychológie a patopsychológie na bakalárskom aj 
magisterskom stupni. 
 
 

                                        
       Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.  
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50 ROKOV KATEDRY PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE  
 
Viera Andreánska, Katarína Cabanová  
 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 
andreanska@fedu.uniba.sk 

 
Abstrakt 
V príspevku sa venujeme vzniku Katedry psychológie a patopsychológe (KPP) v daných 
spoločenských podmienkach, kreovaniu definícií patopsychológie, študijným 
programom realizovaných na KPP, vedecko-pedagogickej činnosti a  uvádzame ako sa 
personálne formovalo zloženie katedry od jej založenia až po súčasnosť. 
 
Kľúčové slová 
história Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK, patopsychológia, psychológia 
ľudí s postihnutím, človek s postihnutím, učiteľstvo psychológie, psychologické  
a kariérové poradenstvo 
 
Abstract   
In the contribution, we give an overview of Departement of Psychology and 
Patopsychology (DPP) creation, creation of definitions of pathopsychology, study 
programs implemented at the DPP, scientific and pedagogical activity, and we describe 
how the composition of the department was formed personally from the establishment 
to the present. 
 
Key words 
history of the Department of Psychology and Patopsychology of the Faculty of Education 
of Comenius University in Bratislava, patopsychology, psychology of people with 
disabilities, disabled person, psychology teaching, career guidance 
 
 
 

I. Z histórie 

Koniec 50-tych a 60-te roky 20. storočia mali mimoriadny význam pre rozvoj 
psychológie v Československu a najmä na Slovensku. Prispeli k tomu dva významné 
momenty – na jednej strane to bolo celkové spoločenské a ideologické uvoľnenie a na 
druhej strane intenzívny nástup novej generácie ambicióznych psychológov  
(z dnešného pohľadu by sme ich mohli nazvať zakladateľskou generáciou psychológie 
na Slovensku), čo viedlo k vytvoreniu solídnych základov pre intenzívny rozvoj 
psychológie 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 zriadená samostatná Katedra psychológie na 

mailto:andreanska@fedu.uniba.sk
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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 (VÚDPaP) ako psychologické a vedecko-
výskumné pracovisko. V oblasti patopsychológie mal ústav v rámci vtedajšieho 
Československa celoštátnu pôsobnosť. Pri pomenovaní ústavu a najmä v jeho odbornom 
zameraní sa prvýkrát objavil pojem patopsychológie v inom chápaní, než bolo dovtedy 
zaužívane najmä v klinickej psychológii, kde sa pod týmto pojmom najčastejšie 
rozumela psychológia chorých. Výsledky výskumov v tejto oblasti a potreba ich 
publicity viedli v roku 1966 k založeniu odborného časopisu Psychológia  
a patopsychológia dieťaťa, ktorý vychádza dodnes. 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.  

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 /IŠLP/. Pri jeho zrode stál opäť M. Bažány. Inštitút 
zabezpečoval plnohodnotnú špecializovanú vysokoškolskú prípravu špeciálnych  
a liečebných pedagógov. Medzi kmeňové katedry Inštitútu patrila od samotného 
začiatku aj Katedra patopsychológie a sociálnej patológie. V tomto roku si teda 
môžeme pripomenúť polstoročnicu patopsychológie na akademickej pôde.  

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. Išlo v podstate o nové psychologické disciplíny, z čoho 
vyplynula mimoriadne dôležitá úloha pre katedru a to formovanie a napĺňanie 
predmetu patopsychológie a jej jednotlivých súčastí. 

Katedru viedol od jej založenia M. Bažány. V roku 1972 bol IŠLP a spolu s ním aj katedra 
najprv administratívne preložené na Pedagogickú fakultu UK v Trnave a v roku 1976 aj 
fyzicky. V r. 1981 sa katedra spojila s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Trnave a spojením týchto dvoch pracovísk vzniklo nové 
pracovisko pod názvom Katedra psychológie a patopsychológie. V r. 1986 sa 
Pedagogická fakulta presťahovala z Trnavy do Bratislavy. Od jej vzniku ju  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 roku 2011 fakulta prešla zmenou organizačnej štruktúry, vznikli ústavy 
a katedra psychológie a patopsychológie sa stala súčasťou Ústavu psychologických 
a logopedických štúdií. 
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1.1  Formovanie metamorfózy predmetu patopsychológie  
 

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

Po prvýkrát 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 normou 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, o čom svedči 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 
tuto tému. Na základe diskusií, ktoré prebiehali v odbornej tlači a diskusií na katedre sa 
rozhodlo ponechať našej psychologickej disciplíne názov patopsychológia s tým, že sa 
nanovo vymedzil jej predmet. Vyšlo sa 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 chápeme 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 
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 premietnutie do 
prežívania a správania človeka. V zahraničnej literatúre sa môžeme stretnúť s termínmi 
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behindert, special needs, exceptional (zahŕňa aj nadpriemerne inteligentných), ale aj 
handicapped a pod. 

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...  

 

II. Súčasnosť 
 
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. Išlo o prelomový počin, pretože 
prvýkrát sa na Slovensku začala akademická príprava v študijnom programe učiteľstvo 
psychológie. Katedra získala „vlastných“ študentov s cieľom zachytiť trendy, ktoré sa 
snažia o humanizáciu v školstve. Súčasná transformácia vzdelávania,  hlavne v oblasti 
spoločensko-vedných predmetov, vedie k vzrastu záujmu o psychologické vzdelanie na 
úrovni sekundárneho vzdelávania. Poznatky z psychologických disciplín u učiteľa  
a výučba psychológie zároveň vytvára vhodný priestor pre efektívne preventívne 
výchovné pôsobenie u detí a mládeže v kritickom období ich vývinu. V súčasnosti 
vedúca oddelenia učiteľskej a školskej psychológie L. Sokolová veľmi úzko a aktívne 
spolupracuje s Európskou federáciou asociácií učiteľov psychológie (EFPTA), ktorej 
cieľom je zlepšiť spoluprácu asociácií učiteľov psychológie v európskych krajinách. 

V akademickom roku 2015/16 bol akreditovaný opäť jedinečný nový bakalársky 
študijný program „Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov  
s postihnutím“ v dennej a externej forme v študijnom odbore Psychológia.  Základným 
cieľom študijného programu je snaha o pokrytie medzery medzi úzko špecializovaným 
a príliš všeobecne realizovaným profesionálnym prístupom k deťom, dospievajúcim  
a dospelým, ktorí sa ocitli v núdzi, alebo neblaho znášajú následky postihnutia. Študijný 
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program je zameraný na profesionálnu prípravu kariérových poradcov, ktorí budú 
schopní vykonávať individuálne i skupinové poradenstvo pre ľudí každého veku, ako aj 
v každej životnej situácii. Koncepcia výučby sa opiera o najnovšie poznatky z tejto 
oblasti. (V r. 2016 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave získala čestné 
uznanie Národnej ceny kariérového poradenstva 2016 za tento nový bakalársky študijný 
program. Udelila jej ho Euroguidance pri Slovenskej akademickej asociácii pre 
medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) s cieľom podporiť ďalší rozvoj služieb kariérového 
poradenstva pre žiakov a študentov všetkých stupňov vzdelávania, pre dospelých 
zamestnaných i nezamestnaných, zviditeľniť a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového 
poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania na Slovensku organizuje Národnú cenu 
kariérového poradenstva. Porota ocenila, že ide o vlastnú iniciatívu PdF UK a výnimočný 
počin v oblasti vzdelávania odborníkov pracujúcich s ľuďmi so zdravotným 
znevýhodnením.) 
Katedra psychológie a patopsychológie je  typickým akademickým vzdelávaco-
výskumným pracoviskom. V oblasti vzdelávacej možno náplň činnosti katedry rozdeliť 
do niekoľkých oblastí:  

1. Zabezpečovanie psychologickej prípravy všetkých študentov a študentiek 
učiteľských študijných programov v rámci všeobecného učiteľského základu. 
Nosnými sú predmety zamerané na všeobecnú, vývinovú, edukačnú psychológiu  
a psychológiu osobnosti. Základné disciplíny sú doplnené celým radom povinne 
voliteľných a voliteľných predmetov. Tieto sú koncipované tak, aby študentom  
a študentkám umožnili dotvárať ich odborný profil a saturovať odborné záujmy.  

2. V akademickom roku 1993/1994 sa zahájilo magisterské štúdium učiteľstva 
psychológie v kombinácii s inými akademickými predmetmi. Pracovníci  
a pracovníčky katedry v spolupráci s externými kolegami a kolegyňami zabezpečujú 
výučbu všetkých psychologických disciplín tohto štúdia.  

3. V akademickom roku 2015/16 sa zahájilo bakalárske štúdium  študijného programu 
Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov  
s postihnutím v dennej a externej forme v odbore psychológia.  

4. Katedra psychológie a patopsychológie má právo konať rigorózne skúšky  
v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov študijného programu 
Učiteľstvo psychológie v kombinácii.  

5. Vzdelávanie všetkých študentov a študentiek odborov špeciálnej pedagogiky 
a neučiteľských odborov v predmetoch všeobecnej patopsychológie  
a psychológie jednotlivcov s rozličnými druhmi postihnutia ako i psychológie 
s klinickým zameraním. 
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III. Vedecko-výskumná činnosť zamestnancov  
 

Významnú časť činnosti katedry predstavuje vedecko-výskumná činnosť, ktorá je 
kontinuálna od vzniku pracoviska podnes. Na základe vedecko-pedagogickej orientácie 
sa na KPP sa vytvorili dve oddelenia: 

Oddelenie učiteľskej a školskej psychológie  
Mgr. Lenka Sokolová, PhD. (vedúca oddelenia) 
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. 
Doc. PhDr. Eva Poliaková, CSc. 
PhDr. Elena Brozmanová 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. 
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. 
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. 
PhDr. Jana Vernarcová, PhD.  

Oddelenie patopsychológie  
Doc. PhDr. Marian Groma, CSc. (vedúci oddelenia) 
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. 
PhDr. Viera Andreánska, CSc. 
PhDr. Miroslav Andreánsky, PhD. 
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. 
Mgr. Silvia Harvanová, PhD. 
PaedDr. Eva Vancu, PhD.  
PaedDr. et PhDr. Dušan Fábik  
 
 
3.1  Úlohy štátnych a rezortných plánov výskumu (pred r. 1989) 
 
Vnímanie rozličnej úrovne činnosti analyzátorov 
Čítanie u senzoricky defektných detí 
Štandardizácia Kohsovho inteligenčného testu na našej nevidiacej populácii 
Niektoré psychologické aspekty sociálnej a pracovnej integrácie postihnutého jedinca 
Niektoré psychologické osobitosti zrakovo postihnutých jedincov vo vzťahu k ich 
sociálnej a pracovnej integrácii 
Špecifické osobitosti utvárania osobnosti postihnutého dieťaťa 
 
3.2  Grantové úlohy VEGA: 

 1991 – 1993 Postoje spoločnosti k postihnutým (Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr.  
L. Požár, CSc.) 

 1996 – 1998 Sociálno-psychologické aspekty formovania integrovaných žiackych 
skupín (Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. L. Požár, CSc.) 

 2000 – 2002 Psychologické faktory ovplyvňujúce kvalitu života jedincov  
s rozličnými druhmi postihnutia (Hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.) 

 2003 – 2005 Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím 
(Hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.) 
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 2006 – 2008 Možnosti psychológie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie 
príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti 
(Hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.) 

 2008 – 2012 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí 
s postihnutím (Hlavný riešiteľ: PhDr. M. Groma, PhD.) 

 2013 – 2015 Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím 
v starostlivosti o zdravie (Hlavný riešiteľ: PhDr. M. Groma, PhD.) 

 2013 – 2015 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej 
pedagogickej kariére učiteľov (Hlavná riešiteľka: Mgr. L. Sokolová, PhD.) 

 2015 – 2018 Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie (Hlavná 
riešiteľka: PaedDr. A. Hamranová, PhD.)  

 2016 – 2018 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov 
so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí 
(Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. M. Groma, PhD.) 

 2017-2019 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu 
náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (Hlavná riešiteľka: 
Mgr. L. Sokolová, PhD.) 

 2017 - 2019 Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich  
s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry 
štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychických, 
sociálnych a environmentálnych (Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.)  

 
3.3  Grantové projekty KEGA 

 1995 Výstavba psychologického laboratória pre poslucháčov učiteľstva psychológie 
(Hlavná riešiteľka: PhDr. V. Andreánska, CSc.) 

 2010 Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie: 
vydanie odbornej monografie (Hlavný riešiteľ: PhDr. Radomír Masaryk, PhD.)  

 2013 – 2015 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho 
rozvoja - súbor metodických materiálov (Hlavná riešiteľka: Mgr. L. Sokolová, PhD.) 

 2014 – 2016 Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných 
kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov  
a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A (Hlavná riešiteľka: 
PaedDr. E. Vancu, PhD.) 

 2017 – 2019 Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti prevencie násilia 
v intímnych vzťahoch dospievajúcich (Hlavná riešiteľka: PhDr. J. Vernarcová, PhD.)  

 2017 – 2019 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí  
z marginalizovaného jazykového prostredia  – súbor metodických materiálov 
(Hlavná riešiteľka: Mgr. Z. Jursová Zacharová, PhD.)  

  

3.4  Granty UK 

 2002 Utváranie selfkonceptu detí a mládeže so zrakovým postihnutím  
(Mgr. R. Cagáň) 

 2004 Význam konštrukcií kvality života pri vyučovaní výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu (Mgr. R. Masaryk) 

 2005 Psychologické dimenzie životného štýlu v rodinách s chronicky chorými 
deťmi (Mgr. P. Scheberová)  
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 2006 Psychologické dimenzie životného štýlu v rodinách s chronicky chorými 
deťmi (Mgr. P. Scheberová) 

 2006 Porovnanie postojov súvisiacich s vyučovaním výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu na vysokých školách rôzneho zamerania (Mgr. R. Masaryk) 

 2007 Psychologické dimenzie životného štýlu v rodinách s chronicky chorými 
deťmi (Mgr. P. Scheberová) 

3.5  Iné grantové úlohy a participácia na projektoch iných pracovísk: 
 
Granty KEGA  spoluriešitelia z Katedry psychológie a patopsychológie 
 1995 – 1997 Výskum modifikácie učebných plánov a metód pri integrácii telesne 

a zdravotne postihnutých detí v bežných školách (Hlavná riešiteľka: PhDr.  
V. Hudáčová, CSc., spoluriešiteľka za Katedru psychológie a patopsychológie: PhDr. 
V. Andreánska, CSc.) 

 2005 – 2007 Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku (Hlavná riešiteľka Doc. PaedDr.  
H. Gregušová, PhD., spoluriešiteľka za Katedru psychológie a patopsychológie: 
PhDr. K. Vačková, PhD.) 

 2005 – 2007 Psychosociálne  faktory a osobnostné determinanty žiaka vplývajúce 
na úspešnosť enviromentálneho vzdelávania (Hlavný riešiteľ: PaedDr. D. Kuracina 
PhD., spoluriešiteľka za Katedru psychológie a patopsychológie: PhDr. K. Cabanová, 
PhD.) 

 2013 – 2015 Klinická psychológia – nová koncepcia vzdelávania v odbore 
a vysokoškolská učebnica (Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. A. Heretik, PhD., 
spoluriešitelia za Katedru psychológie a patopsychológie: doc. PhDr. M. Groma, 
PhD., PhDr. V. Andreánska, CSc., PhDr. M. Andreánsky, PhD.) 

Granty VEGA  spoluriešitelia z Katedry psychológie a patopsychológie 
 2000 – 2002 Učiteľ – jeho osobnosť, príprava, práca, postavenie v spoločnosti 

a systéme tvorivo-humánnej výchovy (Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. M. Zelina, DrSc., 
spoluriešitelia za Katedru psychológie a patopsychológie: PhDr. K. Cabanová, PhD. 
PhDr. E.  Brozmanová)  

 2006 – 2008 Identifikácia, analýza a návrh modelu kľúčových špeciálno-
pedagogických intervencií (depistáž, diagnostika, poradenstvo, stimulácia, raná 
intervencia) pre znevýhodnené deti raného a predškolského veku a ich užšie 
sociálne prostredie (Hlavná riešiteľka: Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc., 
spoluriešiteľka za Katedru psychológie a patopsychológie: PhDr. V. Andreánska, 
CSc.) 

 2008 – 2010 Kultúra školy a výchovných zariadení so zameraním na problémové 
deti (Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. I. Lukšík, PhD. (spoluriešiteľka za Katedru 
psychológie a patopsychológie:  Mgr. M. Lemešová, PhD.)  

 2011 – 2013 Maskulinity a femininity vo feminizovaných odboroch (Hlavná 
riešiteľka: Mgr. M. Bosá, PhD., spoluriešiteľka za Katedru psychológie 
a patopsychológie:  Mgr. M. Lemešová, PhD.)  

 2011 – 2013 Sociálne mikrokultúry detí v ťažkých životných situáciách (Hlavný 
riešiteľ: doc. PhDr. I. Lukšík, PhD., spoluriešiteľka za Katedru psychológie 
a patopsychológie: Mgr. M. Lemešová, PhD.)  
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 2015 – 2017 Celebrity v sociálnej reklame a ich preferencia u adolescentov (Hlavný 
riešiteľ: doc. M. Džupina, PhD., spoluriešiteľky za Katedru psychológie 
a patopsychológie:  doc. PhDr. B. Šramová, PhD., PhDr. J. Vernarcová, PhD.)   

 
Iné grantové úlohy 
 2010 Community Youth Work and Social Research: Knowledge Transfer, Informing, 

Policy and Further Opportunities for Collaboration (Hlavný riešiteľ: M. Blažek,  
grant agentúry UK Economic and Social Research Council,  spoluriešiteľka za 
Katedru psychológie a patopsychológie: Mgr. M. Lemešová, PhD.)  

 2016 Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou, 
APVV-15-0155 (Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Z. Cséfalvay, PhD., spoluriešiteľ za 
Katedru psychológie a patopsychológie: doc. PhDr. M. Groma, PhD.) 

 2010 EURECNET – The European Reaserch Ethics Committees Network Project 7FP 
(spoluriešiteľka za Katedru psychológie a patopsychológie: doc. PhDr. M. Glasová, 
PhD.) 

  

Záver 

Okrem 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. Všetky vyššie spomenuté grantové úlohy boli realizované v spolupráci 
so zahraničnými inštitúciami a časť z nich v spolupráci so SAV a VÚDPaP. Podrobná 
bibliografia členov katedry je publikovaná v tematicko–personálnej bibliografii 
k problematike patopsychológie. Už tradíciou sa stáva organizovanie Študentskej 
vedeckej konferencie záverečných prác, z ktorých sa vydáva online zborník abstraktov 
a vybrané príspevky sú publikované. Príspevky z najlepších prác je možné si prečítať na 
nasledujúcich stranách. 
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Abstrakt 
Numerická kognícia predstavuje relatívne rozsiahlu oblasť mentálnych operácií  
a manipulácií s číslami, ktoré významným spôsobom zasahujú do širšieho spektra 
psychických procesov. Dehaene a kolegovia (1993) definovali na základe sérií 
experimentov tzv. SNARC efekt, jav asociujúci mentálnu číselnú líniu s priestorom - línia 
sa pohybuje zľava (čísla s nižšou hodnotou) doprava (čísla s vyššou hodnotou). 
Numerické mentálne reprezentácie tak v tomto zmysle disponujú aj spaciálnou kvalitou. 
Novšie štúdie upozornili aj na asociáciu medzi nenumerickými sekvenčnými konceptmi 
a priestorom. Uvedené experimenty však nebrali do úvahy synestetické nenumerické 
sekvencie mesiacov v roku, ktoré by s uvedenou hypotézou mohli interferovať. V závere 
diskutujeme návrh experimentálneho dizajnu, ktorý nadväzuje na hypotézu typu SNARC 
v prípade nenumerických sekvencií, s ohľadom na prevalenciu uvedeného typu 
synestetického prežívania. 

Kľúčové slová 
SNARC efekt, numerická kognícia, synestézia, nenumerické sekvencie, kalendárne 
mesiace 
 

Abstract 
Numerical cognition represents an important field in studying mental operations and 
numerical manipulations, that influence our mental processes in diverse ways. Based on 
a series of experiments, Dehaene and colleagues (1993) defined the SNARC effect, a 
phenomenon that associates the mental number line with space - the line goes from left 
(numbers with lower value) to right (higher numbers). Thus, numerical mental 
representations have a spatial component. Newer studies also point out an association 
between non-numerical sequence concepts and space. However, these experiments did 
not take into account the potential interfering variable: synaesthetic non-numerical 
sequences for the months of the year. In conclusion, we are discussing a new approach, 
by analysing our experimental research proposal, including the analysed synaesthetic 
subtype and a SNARC-like assumption for non-numerical sequences.  
 
Keywords 
SNARC effect, numerical cognition, synaesthesia, non-numerical sequences, months of 
the year 
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I. Numerická kognícia a SNARC efekt 

Matematické myslenie, jeho vznik, vývin a samotné numerické operácie sú významným 
fenoménom v rámci ľudskej kognície. Súčasný výskum v tejto oblasti otvára podnetné 
perspektívy vzťahov numerickej kognície a mentálnej manipulácie s číslami v kontexte 
mentálnych reprezentácií nenumerických sekvencií a ich potenciálnym asociovaním  
s priestorom.1 

Matematika a ďalšie odvetvia pri práci s číslami často využívajú grafy 
a viacdimenzionálne obrazce. Už v prvých ročníkoch základnej školy je žiakom 
prezentovaná zrejme najjednoduchšia z týchto numerických vizualizácií – číselná os. 
Otázkou však je či práve číselná os vznikla len ako pomôcka, alebo bola vytvorená na 
základe analógie s implicitnou reprezentáciou čísel v našich mysliach. Mentálne 
reprezentácie čísel sú totiž podľa mnohých autorov spojené s priestorom (Dehaene 
a kol., 1993; Schwarz, Keus, 2004; Fischer, Mills, Shaki, 2010). 

S prvým modelom mentálnej číselnej línie v kontexte mentálnych reprezentácií prišiel 
Restle (1970). Prvýkrát ju však začali prostredníctvom validných vedeckých metód 
skúmať až Dehaene a kol. (1990) v sérii experimentov. V jednom z nich dal Dehaene 
participantom za úlohu rozoznať či sú čísla (1 – 99, okrem 55) zaradom prezentované 
na obrazovke väčšie, alebo menšie než 55 a to tak, že čo najrýchlejšie stlačia príslušné 
tlačidlo (nachádzajúce sa na ľavej alebo pravej strane). Skupina, ktorej členovia mali 
označiť menšie číslo stlačením ľavého tlačidla a väčšie číslo pravého, preukázala 
signifikantne nižšie reakčné časy, než druhá skupina, ktorá mala tlačidlá stláčať presne 
opačným spôsobom. Autori tak hypotézu o existencii mentálnej číselnej osi smerujúcej 
zľava doprava prijali: čísla s nižšou hodnotou sú na nej kódované v ľavej časti mentálnej 
periférie a vyššie čísla v jej pravej časti. 

Experiment Dehaenovho tímu však mal niekoľko metodologických chýb, preto sa 
hypotézu pokúsili autori verifikovať prostredníctvom ďalšej série experimentov (1993). 
Tentoraz (Experiment 1) mali participanti posudzovať paritu, nie magnitúdu 
prezentovaných čísel. 20 študentov/študentiek (s laterálnou preferenciou pravej ruky), 
bolo požiadaných, aby potom, ako na obrazovke výskumného zariadenia uvidia číslo  
(0 – 9), stlačili príslušné tlačidlo podľa toho, či bolo zobrazené číslo párne, alebo 
nepárne (v jednej časti experimentu bola nepárnym číslam pridelená pravá ruka 
a párnym ľavá; v druhej časti naopak). Výsledky opäť zodpovedali predpokladom - pri 
vyšších číslach tohto radu (6, 7, 8, 9) mali respondenti nižšie reakčné časy, pokiaľ 
reagovali pravou rukou (bez ohľadu na to, či bolo číslo párne alebo nepárne) a naopak, 
pri nižších číslach (1, 2, 3, 4) pri odpovediach ľavou rukou. Na základe uvedených 
zistení Dehaene a jeho tím (1993) tento jav nazvali SNARC efekt (priestorovo-numerická 
asociácia kódov odpovede, angl. spatial-numerical association of response codes). 

V experimente 8, v ktorom participantom neboli prezentované cifry (1 – 9), ale ich 
verbálne názvy v podobe grafém (jeden – deväť), sa rovnako prejavil SNARC efekt. 
Uvedené naznačuje, že priestorové rozloženie v mentálnom priestore je indukované 

                                                      
1 Vzhľadom na zameranie článku sú pre nás v súvislosti s charakteristikami čísel dôležité pojmy (Bloch, 
2011): magnitúda (vyjadruje vzťah čísla s iným číslom – či má vyššiu alebo nižšiu hodnotu) a ordinálne 
informácie (vyjadruje „koľké v poradí“). 
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samotnými konceptmi čísel, ich významom, a nie vizuálnymi charakteristikami samotných 
grafém.        

Operácie s číslami boli, ako ukázal ďalší experiment (3) Dehaenovho tímu,  relatívne 
vzhľadom k úlohe – keď ľudia pracujú s číslami, predstavujú si ich lokálne, nie globálne. 
Keď participantom boli zobrazované čísla 0 – 5, číslo 5 sa nachádzalo najviac napravo, 
ale keď prezentovaná číselná os pozostávala z čísel 4 – 9, číslo 5 sa podľa odpoveďových 
časov nachádzalo na ľavej strane mentálnej periférie (Dehaene a kol., 1993). 

V ďalšom, nadväzujúcom experimente (2) sa títo autori zamerali na otázku či sa SNARC 
efekt vzťahuje aj na dvojciferné čísla. Tentoraz sa hypotéza nepotvrdila, a to 
pravdepodobne preto, že pri viacciferných číslach je stratégiou posúdenia parity celého 
čísla súd iba poslednej cifry.2 V experimente 6 Dehaenovho tímu (1993), skúmajúcom 
viazanosť mentálneho priestoru na ruku vykonávajúcu experimentálnu odozvu 
prekríženie rúk umocnilo SNARC efekt – reakčné časy sa pohybovali viac smerom  
k extrémom na jednej i druhej strane. 

Otázkou však zostávalo, či nie sme počas života „naprogramovaní“, naučení asociovať 
začiatok radu (nižšie čísla) s ľavou stranou a koniec radu (vyššie čísla) s pravou stranou. 
Dôvodom vzniku tejto myšlienky je proces, s ktorým sa na rôznych úrovniach 
stretávame dennodenne a výrazne nám zasahuje do života – čítanie. Všetky krajiny 
západného sveta používajú primárne latinskú abecedu a rímske cifry, zapisujúc 
informácie zľava doprava. Dehaene a kol. (1993, Experiment 7) prostredníctvom 
výskumu s iránskymi participantmi zistil, že predpoklad ohľadom „naučenia sa“ 
asociácie čísla s priestorom je vysoko pravdepodobný. Participanti experimentu 
vykazovali reverzný SNARC efekt.3 Fischer, Mills a Shaki (2010) dokonca zistili, že na 
SNARC efekt nepôsobí len smer, ktorým sme naučení písať, ale môže podliehať aj efektu 
primingu. 

Zaujímavé zistenia priniesli vedci pracujúci s negatívnymi číslami. Keďže majú nižšiu 
hodnotu ako nula, technicky by mali byť mentálne reprezentované naľavo od nuly. 
Fischer (2003) a Fischer s Rottmannom (2005) túto hypotézu potvrdili, týka sa však len 
prípadov, kedy numerické úlohy obsahujú porovnanie čísiel s nulou. Naopak, keď 
uvažujeme čisto nad samotnými negatívnymi číslami (bez porovnávania s pozitívnymi), 
čím nižšie mínusové číslo bolo participantom/participantkám prezentované, tým viac 
ho asociovali s pravou stranou (Nuerk, Iversen, Willmes, 2004). Stratégie používané pri 
riešení jednoduchých matematických úloh tak zahŕňajú aj mentálne manipulácie 
s hodnotou čísla, nie len jeho magnitúdou. 

Výber správnej strany odpovede kongruentnej so SNARC efektom (bez ohľadu na 
kongruenciu s rukou, ktorou pokusná osoba stláča odpoveďové tlačidlo) má 
fyziomotorický základ. Schwarz a Keus (2004) skúmali očné pohyby počas úloh 
zameraných na paritu a odpozorovali, že medzi fázou, kedy človek rozpozná zobrazené 
číslo a fázou efektorovej odpovede participantov, existuje ešte fáza sakády, kedy oko 
„skočí“ smerom, kde sa nachádza hodnotené číslo v jeho mentálnom priestore. 

                                                      
2 Prvý experiment Dehaena a kol. (1990) však preukázal, že mentálna číselná línia zľava doprava existuje 
aj minimálne pri dvojciferných číslach.  
3 V Iráne je smer písania opačný ako vo väčšine európskych krajín, čo sa prejavuje aj v čítaní textu: sprava 
doľava. Reverzný SNARC efekt sa však neprejavil pri participantoch, ktorí už ovládali tzv. latinku  (smer 
textu zľava doprava). 
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SNARC efekt však pravdepodobne nie je determinovaný len horizontálnou mentálnou 
číselnou líniou. Ito a Hatta (2004) zachytili tzv. vertikálnu formu SNARC efektu (čísla 
s vyššou hodnotou reprezentované vyššie v mentálnom priestore, a naopak).4 Holmes 
a Lourenco (2012) však dodávajú, že horizontálny SNARC efekt je vertikálnemu 
nadradený. 

Okrem SNARC efektu bolo v rámci numerickej kognície popísaných ešte niekoľko 
efektov a trendov; preto pokladáme za vhodné aspoň niektoré z nich spomenúť. Moyer 
a Landauer (1967) zistili, že čím je rozdiel medzi dvomi prezentovanými číslami väčší, 
tým rýchlejšie ho subjekt diskriminuje (rozdiel medzi 1 a 9 odhalíme skôr, než medzi  
1 a 2). Tento jav autori nazvali efekt vzdialenosti (distance effect). Cohen Kadosh, 
Tzelgov a Henik (2008) zasa popísali efekt veľkosti (size effect): čím sú čísla ďalej od 
nuly, tým sú naše predstavy o nich vágnejšie, menej špecifické. 

Napokon by sme ešte spomenuli ďalší dôležitý aspekt asociácie numerických hodnôt 
s priestorom, a to z neurofyziologického hľadiska. Prostredníctvom neurozobrazovacích 
metód bolo zistené, že centrom matematických operácií, ako aj vnímania priestoru 
a priestorovej predstavivosti, je parietálny lalok, preto tieto procesy môžu medzi sebou 
interferovať (Milner, Goodale, 1995; Göbel, Walsh, Rushworth, 2001; Dehaene a kol., 
2003). Tento fakt potvrdzujú aj poruchy súvisiace so špecifickým poškodením 
parietálneho laloku: pacienti s dyskalkúliou zvyknú podávať podpriemerný výkon 
v úlohách orientovaných na priestorové myslenie (Rourke, Conway, 1997); tzv. neglect 
syndróm súvisí nielen s poruchou vnímania priestoru, ale negatívne ovplyvňuje  
i matematickú kogníciu (Patron, Malhotra, Husain, 2004; Zorzi a kol., 2002; Vuilleumier 
a kol., 2004); a ďalšie (Dehaene, Cohen, 1997).5 

Do akej miery však pri výskumoch zameraných na numerickú kogníciu boli brané do 
úvahy špecifické fenomény, súvisiace s reprezentáciou či vnímaním čísel, ktoré by mohli 
pri výkone v úlohách typu SNARC (a iných) vyvolať efekt interferencie? V tomto smere 
je potrebné bližšie popísať tzv. synestéziu, konkrétne jej špecifický subtyp, ktorý priamo 
nadväzuje na istú kvalitu vnímania numerických a nenumerických konceptov ako 
zasadených do priestoru. 
 

II. Všeobecná charakteristika synestézie 

Podľa Rouwa (2011, s. 145) možno synestéziu definovať ako „jav, v prípade ktorého 
konkrétny stimulus (napríklad vizuálny vnem grafémy R) vyvoláva špecifický "vnem" 
pridanej "kvality" (napríklad fialovej farby).“ Cytowic a Eagleman (2009, s. 112) definujú 
synestéziu ako: „dedičný jav, pri ktorom vyvolávajúci stimulus evokuje automatické, 
mimovoľné, afektívne ladené a vedome prežívané fyzické alebo konceptuálne obsahy, 
ktoré sa líšia od tohto stimulu.“ Táto definícia je v súlade so súčasným chápaním 
definičných kritérií synestézií, nakoľko umožňuje definovať synestézie ako jav, ktorý je 
omnoho komplexnejším ako „len“ tzv. kríženie zmyslov - čo vylučuje akékoľvek iné 

                                                      
4Otvorenou otázkou však zatiaľ zostáva či je reprezentácia číselnej línie v našich mysliach skôr 
kvadratickým ako lineárnym konštruktom; prípadne, že by za prítomnosť vertikálneho SNARC efektu 
mohol byť zodpovedný efekt primingu, a pod. 
5Množstvo podrobnejších informácií o numerickej kognícii vo svojich publikáciách prehľadne spracovali 
napríklad Campbell (2004) Cohen Kadosh a Dowker (2015). 
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chápanie synestézií ako javu na čisto senzorickej úrovni. Synestetické prežívanie sa 
vyznačuje automaticitou - teda na to, aby sa objavilo, nie je potrebné zapojenie vôľových 
procesov; konzistenciou v čase; a ako ďalej zdôrazňuje Rouw (2011), nesúvisí priamo  
s psychickými, psychiatrickými či neurologickými ochoreniami alebo závislosťami, ako 
dokladajú výsledky neuropsychologických a osobnostných testov (Cytowic, 1995; 
Honzák, 2010). Ako dodáva Hubbard (2007), synestézia nie je zahrnutá v nijakej 
klasifikácií psychických porúch (DSM-5, MKCH 10), nakoľko neinterferuje s bežným 
fungovaním v živote jedinca. 

Synestézia nie je ojedinelý jav, vyskytuje sa u približne 4% populácie (Simner et al., 
2006). Doposiaľ bolo zaznamenaných viac než sto foriem, niektoré vyskytujúce sa 
pomerne často (napr. grafémovo-farebné, číselné formy, zvukovo-farebné), niektoré 
veľmi zriedkavo (gustatórne-zvukové, taktilne-čuchové) (Cytowic, Eagleman, 2009; 
Novich, Cheng & Eagleman, 2011). Populácia synestétov je značne heterogénna, nakoľko 
synestetické obsahy sú idiosynkratické. V súvislosti s numerickou kogníciou  
a vnímaním čísel, ale i nenumerických sekvencií detailnejšie charakterizujeme tzv. 
priestorovo-sekvenčné synestézie. 

 
2.1   Synestetické spaciálne sekvencie  

Cytowic a Eagleman (2009, s. 109) uvádzajú, že synestéti sekvencie vnímajú „explicitne 
v trojdimenzionálnom modeli ako automatické, konzistentné a konkrétne konfigurácie“. 
Spájajú sa s farbou, tvarmi, reťazcami či rozložením v priestore. Jedná sa  
o dvojdimenzionálnu alebo trojdimenzionálnu vizualizáciu mesiacov v roku, dní  
v týždni, čísel, rokov, písmen a ďalších ordinálnych sérií v rozličných komplikovaných, 
ale i pravidelných tvaroch (napr. elipsa), v rámci peripersonálneho či 
extrapersonálneho priestoru, resp. priestoru "v mysli" (Eagleman, 2009; Jonas & Price, 
2014). Sekvencia môže mať dynamický charakter (je možné mentálne s ňou 
manipulovať, napr. priblížiť, meniť perspektívu). Emocionálny význam konceptov  
v niektorých prípadoch ovplyvňuje jej výslednú podobu; napr. dôležité dni v roku ako 
narodeniny sa javia ako osvetlené, vypuklé, a pod (Cytowic & Eagleman, 2009). 
Jednotlivé mesiace v roku či dni v týždni zvyčajne pre synestétov nie sú reprezentované 
ako rovnako veľké. Aj tento subtyp sa vyznačuje vysokou interindividuálnou 
variabilitou - existujú synestéti, ktorí synestéziu neprežívajú vizuálne, ale má spaciálnu 
kvalitu (Jonas & Price, 2014).       

Spaciálne sekvencie boli intenzívne skúmané aj v súvislosti so SNARC efektom 
(Eagleman, 2009; Simner, 2009) či lateralitou (Brang, Teuscher, Miller, Ramachandran, 
Coulson, 2011), čo mnohých autorov viedlo k otázke, do akej miery má výskum tohto 
typu synestézie výpovednú hodnotu v kontexte implicitnej spaciálnej percepcie 
sekvencií či o mentálnej reprezentácii čísel u bežnej populácie (Cohen Kadosh, Tzelgov, 
Henik, 2008). Cohen Kadosh a Henik (2007) sa napríklad domnievajú, že kým SNARC 
efekt a podobné numerické fenomény sú skôr dôsledkom implicitnej mentálnej 
reprezentácie čísel v priestore, synestetické priestorové sekvencie sú explicitnou 
reprezentáciou čísel v priestore. Prevalencia číselnej reprezentácie zľava-doprava je  
u priestorovo-sekvenčných synestétov v západnej kultúre obdobnou ako v prípade 
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SNARC efektu. Uvedená podobnosť, ako i ďalšie styčné body6 podľa týchto autorov 
naznačuje, že synestetické prežívanie by mohlo byť stupňované na kontinuu vedomého 
prežívania, nie ako funkcia "všetko" alebo "nič". Mohli by teda synestetické sekvencie 
byť rovnakým fenoménom, ako SNARC efekt, iba prežívané explicitne u určitej skupiny 
ľudí, ktorí majú k tejto - v bežnej populácii implicitnej - mentálnej reprezentácii priamy 
prístup? Alebo sa jedná o odlišné javy, s odlišnými neurálnymi bázami (Simner, 2009; 
Eagleman, 2009)? Podľa Simnerovej (2009) sa javí, že synestéti s bežnou populáciou 
zdieľajú rovnakú kognitívnu architektúru. Množstvo štúdií podľa autorky poukazuje na 
podobnosti medzi synestétmi a nesynestétmi, naznačujúc, že by sa mohlo jednať o dva 
konce jedného kontinua, so synestétmi na jednej strane a nesynestétmi na strane druhej. 
Inými slovami, synestetické sekvencie a SNARC efekt by mohli byť rozličnými stupňami 
rovnakého javu (Eagleman, 2009). Synestézia tak v tomto smere môže poskytnúť 
dôležité údaje o fungovaní ľudskej kognície všeobecne, nakoľko synestéti majú  
k svojmu spôsobu prežívania vedomý prístup (Harvanová, 2016). 

V tomto smere sú podnetnými Eaglemanove (2009) zistenia, podporujúce skôr prevahu 
lineárnych foriem synestetických sekvencií (na rozdiel od v literatúre najčastejšie 
uvádzaných špirál, elíps a zig-zag tvarov).  V prípade experimentálnej verifikácie by tak 
dáta naznačovali, že synestetické spaciálne sekvencie sú v priamom vzťahu  
s reprezentáciami sekvencií u nesynestétov. Aký je však rozdiel medzi mentálnou 
reprezentáciou sekvencií mesiacov v roku u bežnej populácie a synestétov? Disponujú 
nenumerické sekvencie spaciálnou kvalitou aj u nesynestétov, tak ako v prípade 
numerických sekvencií, ako demonštruje SNARC efekt? A nakoniec, mohla by 
prítomnosť tohto typu synestézie priamo interferovať s numerickou kogníciou? 
 

III. Nenumerické sekvencie a priestor 

O existencii synestetických sekvencií vieme už od čias Galtona (1880), no len 
prednedávnom Gevers, Reynvoet a Fias (2003) experimentálne potvrdili aj hypotézu7  
o spaciálnom kódovaní nenumerických, ordinálnych konceptov (mesiacov v roku  
a abecedy) v mentálnom priestore bežnej populácie.8  

Výskum pozostával z dvoch experimentov. Počas experimentu 1 boli najprv pokusným 
osobám (N=24) postupne prezentované grafémy E, G, I, L, R, U, W, Y v náhodnom poradí. 
Participanti mali rozhodnúť či je prezentované písmeno samohláska, alebo spoluhláska 
stlačením príslušného tlačidla (pravého alebo ľavého, v polovici úlohy sa tlačidlá 
vymenili). V druhej časti podobným spôsobom posudzovali, či sa prezentovaná graféma 
v abecede vyskytuje skôr alebo neskôr ako O. Výsledky oboch úloh odhalili výraznú 
tendenciu asociovať písmená zo začiatku abecedného poradia s ľavou stranou a písmená 
z jeho konca s pravou. 

                                                      
6 Tak ako v prípade SNARC efektu nesynestétov (65%), i v prípade synestetických sekvencií (medzi 63  
a 66%) prevažuje reprezentácia čísel zľava-doprava, čo je podľa Cohena Kadosha a Henika (2007) 
čiastočne spôsobené interindividuálnymi rozdielmi v implicitnej metnálnej reprezentácii čísel, ktorá sa od 
reprezentácie zľava-doprava líši. 
7 Pôvodnou ideou Geversa, Reynvoeta a Fiasa (2003) bol pokus o replikáciu experimentu Dehaena a kol. 
(1993, Experiment 4), ktorý  síce testoval uvedenú hypotézu, no s nízkou mierou reliability. 
8Autori štúdie nebrali prevalenciu synestézie u participantov do úvahy, šlo však s vysokou 
pravdepodobnosťou o nesynestétov. 
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V experimente 2 boli podnetmi mesiace v roku. Participanti mali rozhodnúť či sa 
prezentovaný mesiac (január – apríl, september – december) nachádza v roku skôr, 
alebo neskôr ako júl. V ďalšej časti experimentu mali participanti uviesť, či sa názov 
mesiaca končí alebo nekončí na spoluhlásku R (princíp odpovede bol pre obe časti 
rovnaký ako v experimente 1). Výsledky potvrdili veľmi zreteľnú asociáciu prvých 
mesiacov (január – apríl) s ľavou stranou mentálnej periférie a posledných mesiacov 
(september – december) s jej pravou stranou. 

Na otázku spaciálneho kódovania nenumerických sekvencií boli v rôznych kontextoch 
zamerané i ďalšie štúdie (napríklad Siegler, Opfer, 2003; DiBono, Zorzi, 2013). Okrem 
toho, Vuilleumier, Ortigue a Brugger (2004) dospeli k opačnej asociácii – pridelenie 
prvých mesiacov pravej strane a posledných ľavej (možná asociácia mesiacov v roku 
s analógovými hodinami – oba modely sa skladajú z 12 položiek). Zorzi a jeho tím 
(2002) sa na základe experimentálnych štúdií pacientov s neglect syndrómom 
domnievajú, že nenumerické sekvencie nie sú priestorovo kódované tým istým spôsobom 
ako numerické. Oba procesy tak pravdepodobne využívajú iné mentálne vzorce, a teda aj 
odlišné neurálne dráhy. 

 

Záver 

Predkladaná štúdia je zameraná na súvislosti medzi implicitnou mentálnou 
reprezentáciou numerických sekvencií (demonštrovanou tzv. SNARC efektom), 
synestetickými priestorovými sekvenciami a mentálnou reprezentáciou nenumerických 
sekvencií u bežnej populácie. V budúcnosti plánujeme realizáciu experimentálneho 
dizajnu a na základe získaných výsledkov detailnejšiu exploráciu potenciálnej spaciálnej 
kvality mentálnych reprezentácií nenumerických sekvencií v populácii nesynestétov. Na 
základe vyššie analyzovaných zistení sa chceme pokúsiť o replikáciu časti experimentu 
Geversovho tímu (2003), konkrétne o replikáciu úlohy s mesiacmi v roku, zameranú na 
poradie nenumerických sekvencií. Postup autorov však plánujeme doplniť o nasledovnú 
úvahu ohľadom získavania participantov: mohla by prítomnosť synestézie, najmä 
popísaného subtypu priestorových sekvencií (dni v týždni/ mesiace v roku) 
interferovať s výkonom participantov v úlohe typu SNARC? Na základe vyššie 
uvedených zistení plánujeme realizovať výber potenciálnych participantov vzhľadom 
na prevalenciu synestézie. Zaujímavou bude v tomto smere i otázka, do akej miery by 
mohli byť zistenia ohľadom priestorovej mentálnej reprezentácie nenumerických 
sekvencií rozšírené i na úlohy komplexnejšieho typu; prípadne potenciál manifestácie 
trendu typu SNARC pri úlohe zameranej na vizuálne hľadanie (tzv. visual search 
paradigm).  
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Abstrakt 
Cieľom práce bolo zistiť, či prežitá psychicky náročná udalosť ovplyvnila život 
participantiek v pozitívnom slova zmysle a súčasne, v akých komponentoch rastu sa táto 
pozitívna zmena prejavila. Teória posttraumatického rastu vychádza z pozitívnej 
psychológie, ktorá sa zaoberá pozitívnymi javmi v živote jednotlivcov. Práca popisuje 
kategórie posttraumatického rasu a jeho plyv na život a osobnostný rozvoj u štyroch 
žien, ktoré prežili traumatický zážitok. Výsledkom skúmania je zistenie, že pozitívny 
dopad psychicky náročnej udalosti sa prejavil aj v ďalších komponentoch rastu ako  
v ocenení života, v získaní životnej múdrosti, v nových záujmoch a v neposlednom rade 
aj v spirituálnej oblasti u niektorých účastníčok. V závere sa venujeme možnej aplikácii 
zistení v klinickej, či terapeutickej praxi. 
 
Kľúčové slová: posttraumatický rast, psychické komponenty posttraumatického rastu, 
trauma, kríza, copingové stratégie 
 
Abstract   
The main goal of the paper was to determine whether traumatic event of participants 
affected life in a positive way and at the same time in which components of growth this 
positive change to take effect. The posttraumatic growht is theme of positive 
psychology, which deals with positive phenomena in everydays life. In paper are 
desribed the cathegories of posttraumatic growth, traumatic event concepts and 
posttraumatic growth in four women of different ages, more thean 5 years after the 
trauma situation. The result of the study is that the positive impact traumatic events 
occurring in other components of growth. For example, in appreciation of life, gaining 
life wisdom, new interests, not least in the spiritual area of some participants. In 
conclusion, we pay the possible applications of the findings in a clinical or therapeutic 
practice. 
 
Key words: posttraumatic growth, psychological components of posttraumatic growth, 
trauma, crisis, coping strategies 
 

I. Úvod 

Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa objavil výskumný prúd, ktorý 
začal vedecky skúmať a študovať pozitívne dôsledky psychicky náročných životných 
udalostí. Mareš (2012) tvrdí, že je za tým nástup pozitívnej psychológie, ktorá ich 
cielene vyhľadáva. Pribúdaním longitudiálnych a kvalitatívnych výskumov vychádzajú 
na povrch javy, ktoré sa v krátkodobých výskumoch postrehnúť nedajú. Pozitívna 
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psychológia je v dnešnej dobe veľmi rýchlo sa rozvíjajúcim smerom, ktorý sa teoreticky 
i prakticky usiluje o doplnenie celkového obrazu psychiky a o doplnenie kladných - 
donedávna skôr zanedbávaných tém (Slezáčková, 2009), pričom sa orientuje na 
psychické javy ako sú duševné zdravie, duševná sviežosť a sila (Křivohlavý, 2004), 
študuje procesy, ktoré vedú k pozitívnym zmenám, pozitívnym emóciám,  
k optimálnemu výkonu jednotlivcov alebo skupín (Furnham, 2012) alebo aj pozitívne 
zmeny v živote jednotlivca po náročnej životnej udalosti. 

Slezáčková (2009) skúmaním zistila, že pozitívne zmeny po psychicky náročnej udalosti 
sú dobrým príkladom toho, ako veľmi spolu súvisia témy pozitívnej psychológie  
s traumatickými a krízovými situáciami. Výskumu sa zúčastnilo 91 rodičov detí, ktoré 
absolvovali liečbu onkologického ochorenia. Použitou metódou výskumu bol Dotazník 
zdravia a spokojnosti - verzia pre rodičov, vytvorený pre výskumné účely projektu 
QOLOP. Vo výpovediach rodičov boli zastúpené všetky domény posttraumatického 
rastu podľa Calhouna a Tedeschiho (1999), pričom najviac bola zastúpená oblasť 
„zlepšenie medziľudských vzťahov“ a najmenej „úcta k životu“. Po analýze výpovedí 
rodičov boli identifikované nasledujúce kategórie „láska“, „vnímaná sociálna opora“, 
„zmena hodnôt“, „nové poznanie“, „životná múdrosť“, „spiritualita a viera“, „nádej“, 
„vďačnosť“ a „zmysluplnosť“. Fazio a Fazio (2005) sa zmienili o ďalších kategóriách, 
ktoré sú zdrojom pozitívnych zmien optimizmus/viera, racionalita, humor, emocionálna 
inteligencia, flexibilita, spiritualita a sebavedomie. Taktiež Prati a Pietrantoni (2009) 
analyzovali niekoľko štúdií a cieľom ich výskumu bolo zistiť nakoľko optimizmus, 
sociálna opora a pozitívne stratégie zvládania prispievajú k posttraumatickému rastu. 
Výsledky zo 103 štúdií ukázali, že všetky tri premenné priniesli významný účinok, 
pričom pozitívny coping produkoval najväčší účinok. Tennen a Affleck (2002) 
preskúmali 20 štúdií, v ktorých našli spolupôsobiace faktory schopnosti nájsť výhody 
po traume a celkovej osobnostnej pohody (well- being), na ktoré sú zamerané. Vytvorili 
koncept benefit-finding a benefit-reminding (Tennen a Afleck, 2002) a  vysvetľujú ho ako 
jednu z možných copingových stratégií pre nadobudnutie pozitívnych zmien po 
negatívnej udalosti. Ide o schopnosť vyťažiť zo záťažovej situácie (traumy, krízy) úžitok, 
pozitívny obsah a zároveň si tieto výhody tiež pripomínať a pamätať do budúcna. Na 
teóriu benefit—finding majú 5 alternatívnych pohľadov: 1. benefit-finding ako 
schopnosť charakterizovať samého seba, 2. benefit-finding ako vysvetlenie 
temperamentu, 3. benefit-finding ako reflexia na traumu v podobe osobnostného rastu  
a pozitívnej zmeny, 4. benefit-finding ako budovanie prítomnosti a „rekonštrukcia“ 
minulosti, 5. benefit-finding ako porovnanie situácie s určitým časovým odstupom.  

1.1  Psychicky náročné životné udalosti 
 
Kríza, ako tvrdí aj Preiss (2009) je všeobecnejší pojem než trauma a vzťahuje sa  
k subjektívnemu významu udalosti pre jednotlivca. Baštecká a Goldman (2001) vidia 
rozdiel v tom, že trauma je definovaná podnetom, objektívnou situáciou, ktorá sa stala, 
pričom kríza je definovaná subjektom, osobou, ktorá ju prežíva. Z pohľadu spomínaných 
autorov pojmy nie sú synonymá, ale môžu byť zaradené do kategórie psychicky 
náročných životných udalostí. Trauma je definovaná ako priamu odozvu na stresovú 
udalosť alebo situáciu neobvykle hrozného, katastrofického rázu, ktorá pravdepodobne 
takmer u každého vyvolá stres (MKCH 10). Posttraumatický rast a stres je dávaný do 
súvislosti s týmto poňatím traumy, ale i so širším prístupom, kedy namiesto traumy 
hovoríme o kríze - závažnej udalosti či náročnej životnej okolnosti. Trauma v tomto 
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význame nemusí byť významný priamy a objektívny faktor - napríklad vojna, ale 
významný subjektívny faktor - napríklad choroba (Preiss, 2009). Tedeschi a Calhoun 
(2004a,b) tvrdia, že psychicky náročné životné udalosti majú nasledujúce vlastnosti:  
 udalosť je šokujúca, prichádza náhle a neočakávane,  
 jednotlivec udalosť nevie ovplyvniť, je mimo jeho možností kontrolovať ju a riadiť ju,  
 jednotlivec spravidla nemôže za to, čo sa mu stalo,  
 udalosť ohrozuje zdravie alebo spôsobuje fyzické, či psychické zranenia,  
 okolnosti, ktoré sa objavili s danou udalosťou sú pre jednotlivca nezvyčajné, 

mimoriadne a výnimočné,  
 udalosť prináša jednotlivcovi dlhodobé a často nezvratné problémy,  
 jednotlivec po prežití psychicky náročnej udalosti prechádza do ďalšej etapy života,  

v ktorej je zraniteľnejší. 
 

Medzi najčastejšie a najhoršie traumatické udalosti hlásené medzi respondentmi  
v štúdii Fraziera et al (2009) boli tieto: nehoda milovaného človeka, prepadnutie, 
ochorenie (28%), náhla a neočakávaná smrť blízkeho priateľa alebo partnera (27%), 
iná udalosť, ktorá bola život ohrozujúca - vážna ujma na zdraví alebo veľmi stresujúci 
zážitok (11%), traumatizujúce sexuálne zážitky (8%), nehody, po ktorých účastník 
musel navštíviť lekára, bol vážne zranený alebo bol niekto usmrtený (6%) . 

Psychicky náročné situácie môžu vyvolať stres, psychickú úzkosť a určité druhy 
negatívnych reakcií, ktoré sú pomerne časté u ľudí vystavených veľmi náročným 
udalostiam. Tieto tvrdenia vychádzajú z koncepcií autorov Tedeschiho a Calhouna 
(2004a), že ľudia, ktorí čelia životným krízam prežívajú stres. Tento pojem prvýkrát 
definuje Selye (1950) ako celkovú snahu organizmu adaptovať sa na novo vzniknutú 
situáciu - syndróm označil ako všeobecný adaptačný syndróm.  

1.2 Posttraumatická stresová porucha a posttraumatický rast 
 
Posttraumatickou stresovou poruchou sa podľa MKCH-10 rozumie oneskorená reakcia 
na traumatickú udalosť, ktorá sa prejavuje zmenami na fyzickej, emočnej a sociálnej 
rovine. V klasifikácii MKCH-10 sa radí do skupiny duševných porúch (F43). Dôsledky 
traumy nemusia byť priame, kedy sa daný jednotlivec vyskytne v priamom ohrození, ale 
aj nepriame (sekundárne), kedy jednotlivec prežíva náročné obdobie, ktoré sa ho 
priamo netýka - týkať sa môže blízkej osoby alebo rodinného príslušníka. Preiss (2009) 
sa vo svojom článku zmienil o tzv. transgeneračnej traume. Vznikla v súvislosti  
s rodičovskou traumou, ktorá nepriamo dopadala aj na ich potomkov. Takisto vzniká  
v súvislosti s prírodnými katastrofami, na ktoré dopláca niekoľko generácií. 

Tedeschi a Calhoun (2006) upozornili na to, že dosiahnutie pozitívnej zmeny je 
viacrozmerný proces, ktorý je ovplyvňovaný viacerými faktormi, ktoré môžu  
u jednotlivcov zohrávať rôzne úlohy. Pozitívna zmena v živote jednotlivca môže  
v určitých fázach procesu koexistovať s prežívaným distresom. Na problematiku 
poukazuje aj Joseph (2009), ktorý tvrdí, že pozitívna zmena nasleduje po prežití 
psychicky náročnej udalosti, ktorá vyvoláva stres (originálny názov jeho konceptu je 
Growth following adversity). V štúdii Záhorovej a Halamu (2010) bola potvrdená 
súvislosť určitého typu stresovej situácie s mierou posttraumatického rastu. Cieľom 
štúdie bolo prispieť k zhodnoteniu 19 možností merať fenomén pozitívnych zmien 
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súvisiacich s prežitím stresovej situácie (s. 588), na čo bola použitá metóda skúmania 
Škála rastu spojeného so stresom C. Parkovej. 

Ukázalo sa, že miera rastu a jeho vzťahu s psychicky náročnou udalosťou sa líši podľa 
typu udalosti. Najvyššie skóre rastu dosiahli tí, ktorí hovorili o náročnom životnom 
rozhodovaní, smrti blízkej osoby alebo o konfliktných situáciách. Na možnú súvislosť 
pozitívnej zmeny s posttraumatickou stresovou poruchou upozornili už Tedeschi et al. 
(1998; Záhorová, Halama, 2010) na základe zistenia, že jednotlivci, ktorí spĺňali všetky 
kritériá pre diagnózu posttraumatická stresová porucha častejšie vykazovali 
prítomnosť pozitívnych zmien, ako ľudia, ktorí nepreukazovali symptómy tejto 
poruchy. Neskoršie výskumy (Tedeschi, Calhoun, 2006) naznačujú, že čím vyššia je 
posttraumatická stresová porucha, tým vyššia je dosiahnutá pozitívna zmena, pretože 
čím viac je traumou zasiahnutý život jednotlivca, tým viac je jednotlivec nútený ho 
rekonštruovať a pretvárať, čo môže viesť ku pozitívnym zmenám osobnosti. Dôležité je 
pripomenúť, že pozitívna zmena neprichádza v priamom dôsledku psychicky náročnej 
udalosti. Jedná sa o boj jednotlivca s novou realitou, ktorá vznikla v dôsledku náročnej 
udalosti. Tento boj je nevyhnutný pre určenie toho, v akej miere prichádza zmena. 
Autori použili metaforu zemetrasenia pre popis tohto procesu: psychická seizmická 
udalosť nami môže vážne zatriasť, vyhrážať sa, alebo roztrieštiť na mnoho 
schematických štruktúr, ktoré však sprevádza porozumenie, rozhodnutie, tvrdá práca  
a zmysluplnosť (Calhoun, Tedeschi, 1999). 

Pre lepšie vymedzenie pojmu na báze zistení vytvorili Tedeschi a Calhoun (2004b) akési 
zákonitosti, pravidlá alebo kritériá posttraumatického rastu:  

1. Posttraumatický rast neprichádza automaticky po prežitej traume. Posttraumatický 
rast alebo pozitívnu zmenu v rôznych oblastiach života po ťažkej životnej udalosti 
dosiahneme len tak, že sa o to pričiníme sami, svojou snahou, copingovými 
stratégiami a pozitívnym myslením.  

2. Pre samotný rast jednotlivca nie je potrebná trauma. Jednotlivci môžu vyzrieť  
a vyvíjať sa v rôznych sférach bez prežitej krízy alebo traumy.  

3. Napriek možným pozitívnym odkazom traumatickej udalosti, nie je dobré si 
vsugerovať, že traumatický zážitok je pozitívny jav. Životné krízy, traumy a straty 
považujeme za súčasť životných príbehov, ale želaním je, aby to nikto iný nemusel 
prežiť.  

4. Posttraumatický rast nie je ani univerzálny ani nevyhnutný pre jednotlivca. 

Calhoun a Tedeschi (2004a) tvrdia, že na začiatku je pretraumatická osobnosť. 
Osobnosť pred traumou, ktorá má svoje základné predpoklady a presvedčenia o svete, 
má svoje sny a ciele. Nasleduje psychicky náročná udalosť, ktorá narúša tieto štruktúry 
pretraumatickej osobnosti. Výzvami na vlastnú identitu a spochybnením základných 
predpokladov, ktoré dávajú zmysel jednotlicovmu životu dochádza k procesu 
ruminácie-premietania, ktorý autori nevnímajú ako negatívny jav, ale skôr ako signál, 
ktorý signalizuje, že prebieha kognitívny proces, ktorý sa snaží rekonštruovať základnú 
kognitívnu schému zmenenú traumou. Procesu spracovávania traumatickej udalosti 
pomáha jedincovi sebaotvorenie, ktoré môže mať podobu autentického prerozprávania 
alebo popísania príbehu o prežitej traume. Pri tomto kroku je dôležitá aj redukcia  
a zvládanie emočného distresu. Distres a jeho pôsobenie je dôležitý faktor, ktorý 
podnecuje vyššie spomínané premietanie v negatívnom slova zmysle. Významnú úlohu 
majú aj sociokultúrne vplyvy a prostredie, vďaka ktorým jednotlivec ľahšie akceptuje 
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zmeny, ktoré nastali v jeho živote po traumatickej udalosti. Pomáhajú mu v tom 
napríklad najbližší, kolektív ľudí, s ktorými sa pravidelne stretáva a zároveň aj ich 
reakcie na prežitú udalosť. 

1.3 Psychické komponenty posttraumatického rastu 
 
Posttraumatický rast sa môže podľa Tedeschiho a Calhouna (2004a)  prejaviť 
v nasledujúcich doménach: 
a) medziľudské vzťahy - jednotlivec, ktorý prežil traumatickú udalosť môže zmeniť svoj 

postoj k medziľudským vzťahom. Rast sa môže prejaviť v niektorých činiteľoch, 
ktorými sa dajú charakterizovať osobné vzťahy, napríklad v sociálnej interakcií;  
v spôsoboch riešenia interpersonálnych konfliktov, ktoré produkujú väčšiu 
spokojnosť s výsledkom riešenia konfliktu, napríklad neodkladaním tohto problému, 
vrátením sa do pôvodného stavu pred konfliktom, kompromisom, pričom jedincovi 
viac záleží na vzťahu ako na výhre; v spoločnom zdieľaní svojich názorov na udalosti 
a na svet (Výrost, Slaměník et al., 2008). Jedinec si začne všímať potreby iných ľudí, 
častejšie a lepšie vyjadruje pocity smerom k druhým - venuje väčšiu prosociálnemu 
správaniu (Linley, Joseph, 2004).  

b) nové možnosti - rast sa prejavuje aj lepším využívaním vlastného času - snaží sa 
nepremárniť žiadnu životnú príležitosť, dokáže lepšie a efektívnejšie využiť svoj čas, 
ktorý si viac váži. Objavuje nové oblastí záujmov, novú životnú cestu. Upriamuje sa na 
veci, ktoré je potrebné zmeniť - pokúša sa o zmenu životného štýlu, spôsobu 
stravovania, začne viac športovať, nezanedbávať svoj vzhľad, vzdelávať sa. Dunn 
a kol. (2001) poukázal na skutočnosť, že stredná intenzita cvičenia znižuje príznaky 
depresie. 

c) osobnostný rozvoj - rast sa prejavuje napríklad pocitom zvýšenej sebadôvery, 
sebaúčinnosti a sebaistoty. V rámci svojho poznávania objavuje silné stránky svojej 
osobnosti, ktoré boli doposiaľ nevyužité (napríklad komunikatívnosť, efektívne 
riešenie problémov, inteligencia, cieľavedomosť, túžba po vzdelávaní sa, 
predvídavosť, schopnosť vedieť využiť svoje výhody, a i.) ale spoznáva aj svoje slabé 
stránky osobnosti (problémy so zvládaním stresových situácií, zbrklosť, lenivosť, 
tvrdohlavosť a i.), ktoré si neuvedomoval. Mení sa mu vnímanie vlastného „ja“ na 
báze informácií, ktoré o sebe vie alebo sa ich dozvedel vplyvom náročnej stresujúcej 
udalosti (Mareš, 2009) a získava vnútornú silu (Janoff- Bulmanová, 2006). 

d) spirituálna zmena – u jednotlivca dochádza ku zmenám v duchovnej oblasti,  
u niektorých dokonca nastáva priklonenie sa ku viere. Prejavuje väčší záujem  
o duchovno – zosilnením viery či náboženských potrieb (Slezáčková, 2009). 
Pargament et al. (2006) hovorí, že duchovný rozmer je často prehliadaný napriek 
tomu, že spiritualita môže hrať kľúčovú úlohu v tom, ako traumu pochopíme, či si  
z nej dokážeme vziať i to pozitívne, akú máme nad ňou kontrolu a ako sa nakoniec 
vyrieši. 

e) ocenenie života - rast sa prejavuje uvažovaním nad podstatnými vecami v živote - nad 
zmyslom života. Mení sa jednotlivcovo vnímanie života, preskupujú sa jeho životné 
hodnoty a prichádza hlbšie porozumenie životu (Mareš, 2009). V procese formovania 
zmyslu života ide o porozumenie sveta a jedincovho miesta v tomto svete, 
porozumenie životným udalostiam a životu ako celku. Niektorí chápu zmysel života 
ako cieľ, ktorý majú dosiahnuť, ideálny stav, ku ktorému sa treba priblížiť. Frankl 
(1996; Halama, 2007) ho popisuje ako utváranie zmyslu života a ako proces 
objavovania hodnôt v konkrétnej životnej situácii. 
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Významným komponentom posttraumatického rastu je aj životná múdrosť, ktorú 
spomínali Tedeschiho a Calhouna (1999). Ide o schopnosť jednotlivca reflektovať  
a primerane reagovať na známe i neznáme javy, situácie, s ktorými sa v živote môže 
stretnúť a byť tak schopný prijať niektoré z paradoxov života: traumatická udalosť sa 
stala v minulosti, ale pre niektorých je stále prítomná; jednotlivec je zraniteľnejší, ale  
o to silnejší. 
 

II. Výskum 
 

V predkladanej práci bolo sledované, do akej miery participantky, ktoré v minulosti 
prežili psychicky náročnú životnú udalosť, sa vysporiadali s danou udalosťou a ako sa 
zmenila kvalita ich života. Vzhľadom na teórie Tedeschiho, Calhouna (2004a, 2004b) je 
možné predpokladať, že po určitom období bude dochádzať k prehodnocovaniu situácie 
a participantky sa budú na traumu pozerať ako na zdroj ich pozitívnych zmien. Z tohto 
dôvodu boli formulované nasledovné výskumné otázky: 
1. Čo pomáhalo účastníčkam prekonať psychiky náročnú životnú udalosť? 
2. Zmenil sa vzťah účastníčok k iným ľuďom po prežití psychicky náročnej životnej 

udalosti? 
3. Nastala u účastníčiek zmena  životného štýlu po prežití psychicky náročnej životnej 

udalosti? 
4. Zmenilo sa účastníčkami vnímanie samej seba? 
 
2.1   Metóda skúmania a výskumný nástroj 
 
Výskumným nástrojom bolo naratívne interview. Ide o špeciálnu formu interview, 
ktorého produktom je narácia, čiže rozprávanie (Prokša et al., 2008). Rozprávanie je 
spontánny spôsob výpovede osôb a je vyjadrením ich podstaty (Gavora, 2001). 
Podstatou naratívneho interview v predkladanej práci je získavanie informácií  
o jednotlivých účastníčkach formou príbehu o slede ich životných epizód. 
Dizajn všetkých rozhovorov bol pološtrukturovaný. Pred samotným rozhovorom boli 
pripravené základné okruhy tém, ku ktorým sa participantky mohli voľne vyjadrovať. 
Ide o špecifické interview charakterizované malým počtom otázok výskumníka a dlhými 
replikami účastníčok. Zvolená metóda sa javila ako najefektívnejšia, pretože voľné 
rozprávanie umožňuje odhaliť subjektívne významové štruktúry, ktoré by mohli zostať 
skryté pri štrukturovanom rozhovore alebo pri kvantitatívnom výskume - napríklad 
dotazníku Posttraumaic Growth Inventory (Jurišová, 2016, Tedeschi, Calhoun, 1996). 
Rozhovory s participantkami boli nahrávané a následne prepísané podľa Silverman 
(2005) a analyzované metódou otvoreného a axiálneho kódovania (Strauss, Corbinová, 
1999).  
 
2.2   Participantky výskumu 

 
Pre výber participantiek boli použité nasledovné kritériá: vo výskume boli sledované 
len ženy, ktoré zažili psychicky náročnú životnú udalosť a od prežitia danej udalosti 
uplynuli minimálne dva roky. Výskumu sa zúčastnilo päť participantiek, vo veku od 21 
do 45 rokov. Priemerná doba od uplynutia krízy v živote ženy bola 8,2 roka. Pričom pri 
rodinnej kríze to boli 2 roky a pri úmrtí blízkej osoby 17 rokov. Všetky participantky 
mali minimáne stredoškolské vzdelanie. 
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Pri typoch jednotlivých kríz participantiek boli zohľadnené kritériá pre psychicky 
náročné udalosti podľa Tedeschiho a Calhouna (2004a, 2004b).  

 Participantka P1 má 45 rokov, je vydatá a má 3 deti. Psychicky náročné obdobie 
prežívala po narodení posledného dieťaťa, kedy sa spolu rodinou dostala do 
finančnej krízy, vďaka ktorej hrozilo, že zostanú bez domova. „Bolo to úplne 
nečakané. Všetko sa to zosypalo na jeden raz, naraz...“  

 Participantka P2 má 24 rokov, prežila partnerskú krízu v 17-tich rokoch, ktorá v tom 
čase ohrozila jej psychické i fyzické zdravie a priniesla jej dlhodobejšie problémy.  
„A v tom čase - ja som to ale nevedela - on bol... tam pachtoval s jednou takou... 
babou... No nejedla som hej... a mala som aj tú horúčku z toho asi, že som nespala celú 
noc, lebo my sme po sebe ziapali na ulici a proste ja som bola vysilená, ja som sa 
triasla, ja som bola proste na pokraji nervového zrútenia a ja som možno aj bola  
v nervovom zrútení ani o tom neviem“. 

 Participantka P3 má 21 rokov, študuje na univerzite. Prežila rodinnú krízu, ktorá 
súvisela s alkoholizmom otca a jeho následným nezáujmom o rodinu „...to že si 
vypije, to že sa s nami nerozpráva a keď si povie že toto chce, tak si to hocikedy kúpi 
bez toho, aby rozmýšľal, či budeme mať na jedlo...“.  

 Participantka P4 má 29 rokov. Keď mala 12 rokov zomrela jej blízka osoba – 
kamarátka a spolužiačka z triedy v čase, keď boli spolu na prechádzke „Ja som s ňou 
bola posledná, čo sme sa bavili... To bolo pre mňa úplne najhoršie... Potom prišla 
sanitka a oni ma spovedali, že čo sa presne stalo... jej vlastne praskla cievka v mozgu  
a aj keby prežila, zostala by na vozíku a nevedela by o sebe...“.  

 Participantka P5 má 25 rokov a je zamestnaná. Počas základnej školy prežívala 
psychické šikanovanie zo strany spolužiakov. Bola vylučovaná z kolektívu, 
spolužiaci s ňou nekomunikovali a posmievali sa jej. „A ešte som si spomenula, že 
som zo začiatku nechcela chodiť do školy a prosila som našich s plačom, že ja tam 
nechcem chodiť...“ 
 

2.3 Spracovanie interview 

 
U všetkých participaniek sa sledovalo 1. Obdobie pred udalosťou, 2. Obdobie tesne po 
udalosti a negatívne dôsledky udalosti, 3. Obdobie po konečnom verdikte 4. Obdobie po 
dlhšom čase. V prípade sledovaných participantiek teda po 2 až 17-tich rokoch. Medzi 
najčastejšie negatívne pocity tesne po traumatickej udalosti patrili ako hnev, úzkosť, 
smútok a pod. čo korešponduje aj s pozorovaniami Mareša (2008). 
 
Čo pomáhalo účastníčkam prekonať psychicky náročnú udalosť? 

 Participantka P1: keďže sa participantke nedostávala pomoc z vonka 
povzbudzovala sa sama. Viera v šťastný koniec a neustále opakovanie si, že 
všetko zlé sa vyrieši pomáhalo participantke prekonať jej psychicky náročnú 
životnú udalosť.  

 Participantka P2: prekonať psychicky náročné obdobie jej pomáhala zmena 
životného štýlu. Netajila sa tým, že sa začala a starať o svoj zovňajšok a zdravie 
pravidelným športovaním a zdravou stravou. Istú oporu našla aj u nových 
známych. Vyhľadávaním spoločnosti a zábavou predchádzala situáciám, kedy 
pociťovala úzkosť a hnev.  
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 Participantka P3: Počas najkritickejšieho obdobia participantke pomáhala 
podpora od matky a súrodenca. Taktiež jej pomáhala zmena životného štýlu 
najmä pre odreagovanie sa, čo bolo pre ňu dôležité.  

 Participantka P4: štvrtá participantka nevyhľadávala pomoc u blízkych ľudí. Na 
iné myšlienky prišla vďaka novým záujmom v podobe umenia.  

 Participantka P5: nové záujmy v podobe krúžkov, domácich zvierat a podpora 
matky a kamarátky pomáhali participantke prekonať psychicky náročné 
obdobie. 

 
Zmenil sa vzťah účastníčok k iným ľuďom po prežití psychicky náročnej životnej 
udalosti?  

 Participantka P1: po prekonaní spomínanej krízy sa zlepšili rodinné vzťahy, 
ktoré sa týkali participantkiných detí a partnera.  

 Participantka P2: zmenil sa aj participantkin vzťah k matke. Po prežití náročnej 
udalosti našla v matke istotu a podporu, ktorá podporila ich vzájomný vzťah.  

 Participantka P3: vzájomnou oporou s matkou a súrodencom si vybudovali lepší, 
hlbší vzťah.  

 Participantka P4: medziľudské vzťahy sa snaží udržiavať s každým známym 
človekom. Prejavuje viacej citov a emócií voči ľuďom, ktorých si váži.  

 Participantka P5: vo vzťahu k ostatným ľuďom sa prejavuje jej starostlivosť  
a ochota pomáhať slabším 

 
Nastala u účastníčok zmena životného štýlu po prežití psychicky náročnej životnej 
udalosti?  

 Participantka P1: participantka nepociťuje, že by nastala zmena v jej životnom 
štýle.  

 Participantka P2: začala sa starať o svoj zovňajšok a zdravie pravidelným 
športovaním a zdravým stravovaním.  

 Participantka P3: zmena životného štýlu sa prejavila častejším relaxovaním 
najmä z dôvodu odreagovania sa prostredníctvom sledovania filmov, seriálom, 
návštev kostola ako tichého miesta na premýšľanie a kvalitného spánku.  

 Participantka P4: zmenu životného štýlu si neuvedomuje.  
 Participantka P5: žiadnu zmenu životného štýlu participantka nespomínala. 

 
Zmenilo sa účastníčkam vnímanie samej seba? 

 Participantka P1: samú seba pokladá za zodpovednejšiu, usilovnejšiu  
a cieľavedomejšiu osobu.  

 Participantka P2: u participantky dominuje najmä uvedomovanie si 
osobnostného rozvoja. Samu seba hodnotí ako sebavedomejšiu, racionálnejšiu, 
flexibilnejšiu, odolnejšiu.  

 Participantka P3: osobnostný rozvoj si uvedomuje hlavne v tom, že je 
opatrnejšia, ostražitejšia, cieľavedomejšia a vie, čo chce.  

 Participantka P4: samú seba hodnotí ako zodpovednejšiu, starostlivejšiu  
a spoľahlivejšiu osobu.  
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 Participantka P5: uvedomuje si určité zmeny svojej osobnosti. Je priebojnejšia, 
odolnejšia a empatickejšia. 

Všetkých 5 participantiek sa zmienilo o tom, že im kríza dala „niečo – skúsenosť, 
ponaučenie“ pozitívne do budúcna. Chybné rozhodnutia vnímajú aj z pozitívnej stránky 
v zmysle výzvy naučiť sa niečo. Spracovaním interview boli zo získaných pojmov 
vytvorené subkategórie a následne kategórie komponentov posttraumatického rastu 
(tab. 1). 

Tabuľka 1 Analýza dát, kategórie, subkategórie a pojmy 
Kategória Subkategória Pojmy 
Medziľudské 
vzťahy 

 Vzťahy s rodinnými 
príslušníkmi  

 Vzťahy s bližším 
okolím 

lepší vzťah s partnerom, lepší vzťah s deťmi, lepšia 
komunikácia s matkou, dôvera, pochopenie, 
otvorenosť, istota v matke, vzájomná podpora, 
pomoc, lepšia komunikácia, udržiavanie vzťahov, 
prejavy náklonnosti, prejavy emócií, zameriavanie 
sa na určitú skupinu ľudí 

Nové 
možnosti 

 Životné príležitosti  
 Budovanie 

sociálnych vzťahov 

iné zamestnanie, nové kontakty, nové známosti, 
cestovanie, vzdelávanie sa v odbore, budovanie 
sociálnych vzťahov, vyhľadávanie spoločnosti, noví 
priatelia, zabávanie sa s priateľmi, nové partnerské 
vzťahy, všeobecné vzdelávanie sa, nadobúdanie 
nových poznatkov 

Nové záujmy  Záľuby  
 Hobby 

Umenie - knihy, herectvo, hra na klavír, vzdelávanie 
sa, PC klub, zvieratá, vizáž, móda, výber budúceho 
povolania 

Nový 
životný štýl 

 Zdravý životný štýl  
 Relaxácia 

športovanie, behanie, zdravé stravovanie, žiadny 
alkohol a návykové látky, sledovanie seriálov  
a filmov, kvalitný spánok, kostol 

Ocenenie 
života 

 Uvedomenie si 
hodnoty života  

 Primerané správanie 
sa 

váženie si života, opatrnosť, neriskovanie, 
nehazardovanie, vyhýbanie sa neznámym veciam, 
neohrozovanie zdravia, pozitívne a efektívne 
využitie života 

Osobnostný 
rozvoj 

 Vlastnosti osobnosti  
 Povahové črty  
 Charakter 

zodpovednosť, usilovnosť, húževnatosť, aktivita, 
cieľavedomosť, nezávislosť, samostatnosť, 
schopnosť vedieť sa oceniť, venovať pozornosť 
sebe samej, akceptácia seba samej, vyššie 
sebavedomie, odolnosť, stabilita, flexibilita, 
vnútorná sila, vyššie ambície, chuť vzdelávať sa, 
empatické správanie, racionálne myslenie, 
spoločenskosť, otvorenosť, trpezlivosť, opatrnosť, 
ostražitosť, komunikatívnosť, prosociálne 
správanie, starostlivosť, spoľahlivosť, priebojnosť, 
neovplyvniteľnosť 

Spirituálna 
zmena 

 Duchovno  
 Životná filozofia 

nové hodnoty a priority - vernosť, dôvera, morálka; 
dbanie o vnútorný pokoj, viera v šťastný koniec 

Životná 
múdrosť 

 Skúsenosti  
 Ponaučenia 

zmenené myslenie, pripravenosť, myslenie do 
budúcna, rozumnejšie hospodárenie, nové pohľady 
na rôzne veci, výber budúceho partnera, 
vyvarovanie sa podobným situáciám, príprava na 
život 

 



       
,  

Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2017 

  

 
34 

Diskusia a záver 
 
Výsledky výskumu korešpondujú s predchádzajúcimi teóriami a potvrdili možnosť 
pozitívnych zmien v psychických komponentoch u participantiek.  Vzhľadom na 
metódu skúmania a počet participantiek nie je možné tieto informácie zovšeobecňovať, 
ale je možné v nich zbadať istý trend. Uvedomujeme si, že pri analýze dát mohlo dojsť 
k subjektívnemu ovplyvneniu a zaujatiu zo strany výskumníka. Interview ovplyvňuje 
samotný typ interview a ilúzia kauzality (Lukas, 2006), ale aj biografická ilúzia 
(Jarvinen, 2000; Lukas, 2006), ktorá je dôsledkom toho, že príbehy sa pri spracovaní 
niekedy hodnotia príliš priamočiaro, ale ľudský život je nesúvislý  
a skladá sa z veľkého počtu prvkov, ktoré spolu môžu i nemusia súvisieť. Tiež 
retrospektívne výpovede participantiek mohli podľahnúť časovému skresleniu a ich 
zachytenie problému pred a počas traumatickej situácii je poznačené prizmou 
neskorších skúseností. V predkladanej štúdii sa nám podarilo zachytiť 5 typov 
psychicky náročnej udalosti, pričom každá sa vyskytla jedenkrát. Na základe zistení by 
sa dalo povedať, že po prežití psychicky náročnej udalosti sa pozitívna zmena prejaví 
najmä v zmene osobnosti krízou postihnutého jedinca. Začne si uvedomovať svoje silné 
stránky a pozitívne vlastnosti svojej osobnosti, ktoré si uvedomil práve pri prekonávaní 
psychicky náročného obdobia. Keďže jedinec je počas svojho života v interakcii s inými 
ľuďmi, psychicky náročná udalosť jedinca sa nepriamo dotýka aj ľudí, s ktorými trávi 
väčšinu svojho času. Ako bolo vidieť z výsledkov výskumu, prežitá kríza spôsobuje 
pozitívne zmeny aj v spomínaných medziľudských vzťahoch. Konkrétne v prípadoch 
našich participantiek išlo o upevnenie vzťahov s blízkymi alebo o vytváranie vzťahov.  
V ďalšom prípade je možné konštatovať, že každá prežitá psychicky náročná udalosť 
prináša jedincovi životnú múdrosť v podobe skúseností, ponaučení a psychickej 
pripravenosti na podobné situácie. Najdôležitejšou premennou, ktorá sa podieľa na 
dosahovaní posttraumatického rastu je dobre zvolená copingová stratégia. Ako sa 
ukázalo v prípade participantiek, najpreferovanejšou stratégiou zvládania bola zmena 
životného štýlu, pozitívne myslenie a nové záujmy. Novšia štúdia Jurišovej (2016) 
vykonaná dotazníkovou metódou na 62 participantoch potvrdila vzťah medzi 
posttraumatickým rastom a stratégiami zvládania stresu ako aktívne zvládanie, 
plánovanie, potlačenie potreby súťažiť, hľadanie sociálnej opory, vyhľadanie emočnej 
sociálnej opory, religiozita, zameranie sa na emócie a obmedzenie závislosti na látkach 
(fajčenie). 

Štúdium pozitívnych zmien po psychicky náročnej životnej udalosti sa zdá byť dôležité 
pre poznanie copingových stratégií a náslenej terapeutickej práci s jedincami 
v posttraumatickom období. Terapeuti i jedinci by mali pracovať s vedomím, že 
traumatická skúsenosť nemusí nutne skončiť negatívnou ujmou, ale že môže priniesť aj 
veľmi pozitívne dôsledky.  
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Abstrakt 
Článok prináša zhrnutie poznatkov o základných pojmoch týkajúcich sa vyučovania 
sociálno-psychologického tréningu a zároveň výsledky výskumu realizovaného 
pomocou dotazníka. Vyučovací predmet sociálno-psychologický tréning je priblížený 
prostredníctvom jeho obsahu, náplne a priebehu v rámci vyučovania v prostredí 
stredných škôl. Empirická časť práce prináša zistenia týkajúce sa hodnotenia tréningu  
v oblastiach interpersonálnej komunikácie a vzťahov, sebapoznania a psychologického 
myslenia, jeho obsahu a formy, využitia do budúcnosti či vplyvu učiteľa/učiteľky. 
Výsledky naznačujú pozitívny vzťah študentov a študentiek k danému predmetu, najmä 
v oblasti sebapoznania či interpersonálnej komunikácie. K obsahu a forme tréningu 
vyjadrili taktiež pozitívny postoj. Významným faktorom v rámci tréningu je aj samotný 
učiteľ/učiteľka, ktorý podľa zistení výskumu dokáže vytvoriť príjemnú a uvoľnenú 
atmosféru, v ktorej sa študenti a študentky cítia bezpečne a dôverujú si navzájom.  
 
Kľúčové slová: sociálno-psychologický tréning, školské prostredie, učiteľ/učiteľka 
 
Abstract  
The article represents the summary of findings concerning the of socio-psychological 
training teaching and the results obtained through questionnaire. The authors describe 
the school subject socio-psychological training through its content and progress in the 
context of the secondary school education. The empirical part brings findings connected 
with evaluation of training within interpersonal communication and relations, self-
knowledge and psychological thinking, content and forms of training, its application in 
the future or influence of the teachers’ personality. The results suggest a positive 
learners’ relation to the given subject, especially in the area of self-knowledge and 
interpersonal communication. These results also show a positive attitude towards 
content and form of the training. An important factor in this training is the role of the 
teacher, who according to the findings, can create pleasant and relaxed atmosphere, in 
which the students feel safe and trust each other.  
 
Keywords: socio-psychological training, school environment, teacher 
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I. Úvod 

Schopnosť počúvať a porozumieť druhým, akceptovať ľudí s odlišnosťami, kooperovať, 
navzájom si pomáhať a tolerovať sa – to všetko sa javí byť v súčasnosti pre úspešné 
fungovanie v pracovnom, školskom či rodinnom živote ako nevyhnutné. Nie je preto 
vôbec zarážajúce, že narastá potreba tieto oblasti u detí a mladých ľudí rozvíjať. Jednou 
z možností, ako v školskom prostredí pracovať na rozvoji kompetencií spojených 
s vyššie spomínanými oblasťami, sú niektoré vyučovacie predmety a prierezové témy 
(napr. osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova). Prierezové témy sú 
povinnou zložkou obsahu vzdelávania a spravidla sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. 
Ich účinnosť sa zvyšuje práve v momente, ak sú realizované neformálnym spôsobom 
pomocou aktivizujúcich a interaktívnych učebných metód. Stretávame sa 
s nimi v podobe samostatných vyučovacích predmetov alebo sú vhodnou formou 
začleňované do tých už existujúcich. Spomedzi vyučovacích predmetov vidieť zrejme 
najväčší priestor pre rozvoj sociálno-psychologických kompetencií v predmetoch, akými 
sú občianska náuka, psychológia a sociálno-psychologický tréning. V tomto článku sa 
zameriame najmä na priblíženie posledných dvoch. 

 

II. Psychológia a sociálno-psychologický tréning v prostredí 
školy  

Existuje celý rad činiteľov, ktoré dokážu ovplyvniť postoje a preferencie študentov  
a študentiek ku konkrétnym vyučovacím predmetom. To, ako na predmety nazerajú, 
závisí od ich veku, od osoby, ktorá predmet vyučuje, ale i od využívaných vyučovacích 
metód či štýlu, akým hodina prebieha. Zaujímavé sú zistenia týkajúce sa už konkrétnych 
predmetov, pričom medzi súčasnými výskumami dominuje najmä oblasť 
prírodovedného vzdelávania. Práve pri tomto type predmetov sa javia byť dôležití 
učitelia a učiteľky a nimi zvolený spôsob výučby, zabezpečenie dostatočných učebných 
pomôcok, poskytnutie vzdelávacích materiálov a zapájanie do praktickej činnosti 
či  komunikácia so študentmi a študentkami (Anders, Berg, 2005; Hussaini a kol., 2015; 
Moroz, Hansberry, 2001). Zatiaľ čo sa prírodovedne orientované predmety stretávajú 
skôr s klesajúcim záujmom, viaceré štúdie realizované u nás i v zahraničí naznačujú, že 
pozitívny vzťah k psychologicky zameraným predmetom a záujem o ne rastie.  

Britská psychologická spoločnosť (2013) uvádza, že študenti a študentky považujú 
predmet psychológia za zaujímavejší ako ostatné predmety, s ktorými sa počas svojho 
štúdia stretli. Z 874 opýtaných sa viac ako 82% vyjadrilo, že sú spokojní s výberom 
psychológie ako predmetu k záverečnej skúške. V inom výskume (Augustin, Williamson, 
2012) sa stretávame s podobnými výsledkami - viac ako 90% študentov a študentiek 
považuje psychológiu za zaujímavý vyučovací predmet. 75% z nich naplnil očakávania, 
pričom väčšina hodnotí psychológiu ako prospešný predmet napomáhajúci k poznaniu 
seba samého a k poznaniu správania a prežívania druhých ľudí. V štúdiách však možno 
nájsť rozdiely súvisiace s odlišnosťou edukačného prostredia a postavením predmetu 
psychológia v rôznych krajinách. Napríklad podľa výskumu Sokolovej (2013)  
u slovenských aj britských študentov prevažuje prínos štúdia psychológie vo sfére 
poznávania a interpretácie správania a emócií vlastných aj iných ľudí. V britskej skupine 
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bolo však významnou kategóriou aj získanie dobrej záverečnej známky a možnosti 
ďalšieho štúdia. 

S výskumami zameranými na predmet sociálno-psychologický tréning sa v našom 
výskumnom prostredí takmer nestretávame. Existujú však štúdie, ktoré sledovali jeho 
efekt v konkrétnych školských triedach v priebehu a po realizácii sociálno-
psychologického tréningu. Krejčová (2011) uvádza, že v triede, v ktorej tréning 
prebiehal, sa nevyskytlo sociálno-patologické správanie študentov a študentiek  
a jednotlivci, ktorí sa od skupiny odlišovali, boli ostatnými prijatí. Nesporným pozitívom 
je i to, že študenti a študentky, ktorí neoplývali rozsiahlymi verbálnymi schopnosťami, 
nadobudli vďaka tréningu schopnosť vyjadriť sa. V rámci tréningu boli podporovaní  
v tom, aby sa nehanbili vyjadriť svoje názory na život v rámci školskej triedy a hľadali 
možnosti ako vzájomne vychádzať a neznepríjemňovať si život navzájom. Počas jej 
výskumu sa zistilo, že triedny učiteľ/učiteľka bol významným činiteľom v ovplyvňovaní 
atmosféry v školskej triede, pretože študenti a študentky prikladali triednemu učiteľovi 
dôležitosť pri vytváraní kolektívu ako aj oporu alebo autoritu, na ktorú sa pri riešení 
konfliktov mohli obrátiť. Ide o nemalé benefity, ktoré svedčia v prospech sociálno-
psychologického tréningu v škole. 
 

III. Sociálno-psychologický tréning ako vyučovací predmet 

Sociálno-psychologický tréning sa vo vyučovacom procese realizuje v rámci výučby 
psychologických predmetov na stredných školách. Patrí medzi predmety, ktoré sa 
zameriavajú na praktický nácvik a rozvoj schopností, ktoré študentom/študentkám 
umožnia uvedomenie si samého seba, napomôžu pri riešení situácií a problémov  
v rámci komunikácie s ľuďmi a podobne. V rozvrhu jednotlivých stredných škôl ho 
možno nájsť pod názvom Psychosociálny výcvik, ale aj Sociálno-psychologický výcvik či 
Sociálno-psychologický tréning. Pojmy výcvik a tréning sa v mnohých oficiálnych 
vzdelávacích dokumentoch ale i v odbornej literatúre zaoberajúcej sa touto 
problematikou používajú ako synonymá. 
 
Predmet sa stal v roku 2008 povinným predmetom v poslednom ročníku  gymnázií 
v rámci vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty. Cieľom bolo posilnenie aplikačného 
vzdelávania v oblasti psychológie. Hodinová dotácia tohto predmetu bola stanovená na 
jednu hodinu týždenne s odporúčaním, aby sa predmet realizoval ako kurz. V roku 2011 
došlo k úprave niektorých častí Štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie 
sekundárne vzdelávanie a Sociálno-psychologický tréning bol vyradený z kategórie 
povinných predmetov (Lemešová, Sokolová, 2012). Školy ho môžu realizovať ako 
povinne voliteľný alebo výberový predmet. Mnohé však považujú výučbu predmetu 
zameraného na osvojenie si zručností a vedomostí v oblasti medziľudských vzťahov, 
komunikácie a riešenia vzniknutých situácií za zbytočné, a preto tento predmet 
nezaraďujú do svojich učebných plánov. Iné majú problém zabezpečiť organizáciu 
kurzu alebo sa stretávajú s tým, že študenti a študentky neprejavujú o predmet záujem. 
So zavádzaním sociálno-psychologického tréningu sa teda nesie celý rad prekážok. 
Okrem už vyššie spomenutých sú to i ťažkosti spôsobené nedostatkom kvalifikovaných 
učiteľov/učieliek, nedostatočným počtom hodín vyhradených na tento predmet, ale aj 
priestorovou náročnosťou. Zároveň treba brať do úvahy, že v sekundánom školstve 
prevláda stále názor, že výsledky študentov a študentiek sú dôležitejšie ako 
medziľudské vzťahy medzi nimi alebo rozvoj sociálnych zručností (Lemešová, 2013). 
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Tréning však možno vnímať ako  zmenšený model spoločnosti, v ktorej sa 
študenti/študentky nachádzajú. Umožňuje im skúsiť nové role, spôsoby správania sa  
v určitých situáciách, stratégie ako zvládať ťažkosti, ktoré ešte nevedia riešiť. V rámci 
predmetu sa môžu naučiť vytvoriť si postoj a všeobecnú stratégiu správania sa vo 
vzťahu k výkonu a mieste v spoločnosti, ktoré jednotlivcovi prináleží (Macek, 2003). 
Počas tréningu prebieha reflexia prežitých skúseností. Preberajú sa témy, ktoré sú 
veľmi aktuálne a vhodné pre dospievajúcu mládež. Riešia sa aktuálne problémy  
a poskytuje sa návod ako naučené preniesť do bežného života. Tréning vytvára priestor 
na skúšanie, rozvíjanie a spoznávanie aspektov svojej osobnosti v bezpečí tréningovej 
miestnosti (Lemešová,  2013). Mnohé prekážky a nedostatky spojené s organizáciou 
tréningu v školskom prostredí sa tak javia byť oproti jeho prínosu zanedbateľné. 
 

IV. Charakteristika výskumu 

Hlavným cieľom nášho výskumu bolo zistiť, aké postoje zastávajú študenti a študentky 
stredných škôl k predmetu Sociálno-psychologický tréning. Zaujímalo nás, aký význam 
mu prikladajú pri budovaní vzťahov k iným ľuďom a k sebe samému, či vo vzťahu 
k budúcnosti a pracovanej kariére, ale tiež ako hodnotia jeho obsah, formu a osobu, 
ktorá tréning vedie.  Do výskumu sa zapojili tri stredné školy, z toho dve gymnáziá 
a jedna sociálna a pedagogická akadémia, ktoré sa nachádzajú v bratislavskom 
a trenčianskom kraji. Na jednom z gymnázií prebiehal tréning blokovo v prvom ročníku 
(1 deň), zvyšné školy ho realizovali priebežne taktiež v prvom ročníku (na gymnáziu  
1 hodina týždenne), na sociálnej a pedagogickej akadémii i v druhom ročníku (v každom 
ročníku 2 hodiny týždenne). Výskumná vzorka bola tvorená 164 študentmi  
a študentkami, z toho bolo 151 z gymnázií a 13 z akadémie, 57% dievčat a 43% 
chlapcov. V rámci jedného z gymnázií (označenie Gymnázium 1) sa výskumu zúčastnili 
všetky ročníky, v ďalších dvoch školách len jeden ročník (na gymnáziu prvý ročník, na 
akadémii tretí ročník). 
Pre potreby výskumu sme vytvorili vlastnú dotazníkovú metódu s využitím Likertovej 
škály a použili sme tiež Test sémantického výberu. Nakoľko je však priestor pre 
publikovanie článku obmedzený, rozhodli sme sa prezentovať len výsledky získané 
pomocou dotazníka. Pri jeho tvorbe sme vychádzali z dotazníka Sokolovej (2011) 
zameraného na vnímaný prínos štúdia psychológie. Dotazník obsahuje 42 položiek,  
z toho 41 má 5-stupňovú stupnicu, na ktorej sa majú respondenti a respondentky 
vyjadriť, do akej miery s položkou súhlasia, respektíve nesúhlasia. Jedna položka je 
otvorená. Pri zostavovaní položiek týkajúcich sa tréningu sme vychádzali tiež z práce 
Lemešovej (2015), ktorá  sa venuje sociálno-psychologickému tréningu v prostredí 
školy a vymedzuje jeho základné ciele a prínosy, ako i najčastejšie úskalia jeho 
realizácie.  Položky dotazníka sú rozčlenené do šiestich kategórií podľa toho, na akú 
oblasť sa zameriavajú. K uvedeným položkám sa mali respondenti/respondentky 
vyjadriť na stupnici od 1 do 5, pričom číslo 1 predstavuje postoj úplne nesúhlasím  
a číslo 5 úplne súhlasím. Položka číslo 38 je otvorená otázka, pri ktorej mohol 
respondent/respondentka uviesť 5 ľubovoľných vecí, ktoré získal/a absolvovaním 
sociálno-psychologického tréningu a zároveň ich zoradiť od najdôležitejšieho po menej 
dôležité.  
 
Každá z kategórií obsahuje sedem položiek, ktoré sú začlenené do dotazníka 
systematicky tak, aby boli rovnomerne rozložené v celom dotazníku. Tým sme sa snažili 
o to, aby sa študenti a študentky viac zamýšľali nad konkrétnymi položkami a nemali 
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tendenciu označovať podobné odpovede príbuzných položiek. Jednotlivé kategórie, 
zoznam ich položiek a ukážku formulácie položiek uvádzame prehľadne v Tab. 1. Všetky 
vyplnené dotazníky boli pre potreby vyhodnotenia a interpretácie spracované 
základnými postupmi deskriptívnej štatistiky. Zamerali sme sa na porovnanie medzi 
školami a výsledky prezentujeme najmä pomocou šiestich kategórií, na ktoré sa 
zameriaval dotazník. 
 

Tabuľka 1 Prehľad šiestich kategórií dotazníka a ich položiek 

 

V. Sociálno-psychologický tréning z pohľadu študentov  
a študentiek – výsledky výskumu  

Z priemerných hodnôt v rámci jednotlivých kategórií dotazníka získaných vo všetkých 
troch školách (Tab. 2) vidieť dôležitosť, akú študenti a študentky prikladajú najmä 
osobám, ktoré tréning vedú. Na všetkých nami skúmaných školách dosahovala táto 
kategória najvyššie hodnoty, čo je veľmi pozitívne zistenie. Výsledky hovoria o tom, že 
učiteľ/učiteľka dokáže na tréningu zabezpečiť uvoľnenú a príjemnú atmosféru, v ktorej 
sa študenti a študentky cítia bezpečne a dôverujú si navzájom. Taktiež akceptuje ich 
pripomienky a názory a zaoberá sa aj takými témami, ktoré si navrhnú sami. 

Druhou najvyššie hodnotenou kategóriou bola oblasť Interpersonálnej komunikácie  
a vzťahov. Študenti a študentky sa nachádzajú v období adolescencie, a preto je táto 
kategória veľmi významná, nakoľko sa v rámci nej venuje pozornosť medziľudským 
vzťahom. Pomocou efektívnej komunikácie dokážeme ovplyvňovať iných ľudí, a tým 
dosahovať stanovené ciele.  

 
 
 
 

Kategória 
Čísla 
položiek 

Ukážka položky 

Interpersonálna 
komunikácia a vzťahy 

1, 7, 13, 21, 
25, 31, 37 

Sociálno-psychologický výcvik mi pomáha lepšie 
poznať seba samého. 

Sebapoznávanie a 
psychologické 
myslenie 

2, 8, 14, 20, 
26, 32, 38 

Sociálno-psychologický výcvik mi pomáha lepšie 
poznať seba samého. 

Využitie do 
budúcnosti 

3, 9, 15, 21, 
27, 33, 39 

Predmet sociálno-psychologický výcvik ma 
motivuje k ďalšiemu štúdiu psychológie. 

Obsah výcviku 
4, 10, 16, 
22, 28, 34, 
40 

Mám radšej, keď pracujeme v skupine ako 
samostatne. 

Forma výcviku 
5, 11, 17, 
23, 29, 35, 
41  

Využívanie testov a dotazníkov na hodinách SPV 
zvyšuje môj záujem o daný predmet. 

Vplyv učiteľa/ky 
6, 12, 18, 
24, 30, 36, 
42 

Výklad učiteľa/učiteľky na hodinách sociálno-
psychologického výcviku je pre mňa zaujímavý. 
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Tabuľka 2 Prehľad celkových výsledkov v šiestich kategóriách 

 

Všetky ostatné kategórie boli hodnotené priemerne (spravidlami hodnotami nižšími 
ako 3). Zásadné rozdiely sme v žiadnej zo sledovaných kategórií medzi jednotlivými 
školami nezaznamenali.  Z priemerných hodnôt vyjadrených percentami za všetky tri 
školy v kategórii Sebapoznanie a psychologické myslenie sa dozvedáme, že 61% percent 
z opýtaných študentov a študentiek pripisuje sociálno-psychologickému tréningu 
zásluhu za to, že sa učia lepšie počúvať iných a dokážu spoznať lepšie samého seba 
(52%). Aj tieto odpovede svedčia o tom, že sa ciele stanovené v tematických okruhoch 
predmetu Sociálno-psychologický tréning napĺňajú. Až 49% študentov a študentiek 
hodnotí pozitívne využitie toho, čo sa naučili na tréningu, vo svojej budúcnosti. 
Predmet hodnotia ako praktický. O niečo vyššie hodnotenie vidíme len u študentov  
a študentiek pedagogickej a sociálnej akadémie, čo môže vyplývať práve z praktického 
ladenia obsahu ich štúdia. Rozdiely nachádzame i v jednotlivých ročníkoch v Gymnáziu 
1, v rámci ktorého boli sledované všetky 4 ročníky. Z výsledkov vyplýva, že so 
zvyšujúcim sa ročníkom stúpa aj priemerná hodnota položky zameranej na zisťovanie 
tendencie pracovať po skončení štúdia v oblasti psychológie, čo môže súvisieť  
s kryštalizovaním predstáv študentov a študentiek o ich budúcom povolaní.  

Zaujímavé sú odpovede na otvorenú položku dotazníka, v rámci ktorej mali študenti  
a študentky uviesť, čo im tréning, ktorý absolvovali, priniesol. Na Gymnáziu  
1 najčastejšie uvádzali spoznanie druhých (n=37), sebapoznanie (n=24), zlepšenie 
komunikácie (n=26), riešenie problémov a stresových situácií (n=16), zlepšenie 
vzťahov v triede (n=15) či spoluprácu (n=15). Objavovali sa i odpovede ako empatia 
(n=12), zvládanie konfliktov (n=11), učenie nového (n=12), akceptácia (n=10), 
schopnosť počúvať druhých (n=10), zvládanie trémy (n=9), sebadôvera (n=7), úvaha 
o budúcnosti (n=7), podpora silných stránok (n=7), tolerancia (n=7). V nízkom 
zastúpení sa objavili dve zaujímavé odpovede, a to odstránenie šikany v triede (n=1) 
a potlačenie xenofóbie (n=1). Na Gymnáziu 2 patrili medzi najčastejšie prínosy 
tréningu komunikačné zručnosti (n=17), získanie nových informácií (n=15), 
porozumenie druhým (n=14), relax, oddych (n=14), empatia (n=14), riešenie 
konfliktov (n=12). Ďalšie odpovede sa vyskytovali s nižšou frekvenciou: schopnosť 

Kategória 
dotazníka 

Gymnázium 1 Gymnázium 2 Akadémia Celkovo 

 
Aritmetický 

priemer 
Aritmetický 

priemer 
Aritmetický 

priemer 
Aritmetický 

priemer 
Interpersonálna 

komunikácia  
a vzťahy 

3,26 3,05 3,45 3,19 

Sebapoznanie a 
psychologické 

myslenie 
2,84 2,53 2,91 2,72 

Využitie do 
budúcnosti 

2,92 2,69 3,23 2,85 

Obsah výcviku 2,59 2,71 2,98 2,66 

Forma výcviku 2,61 2,94 2,95 2,64 

Vplyv učiteľa 4,02 4,13 4,02 4,06 



       
,  

Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2017 

  

 
43 

vypočuť si druhého (n=8), sebadôvera (n=6), zvládanie stresových situácií (n=5), 
spolupráca (n=5), rešpektovanie sa (n=4). Najmenej časté, za to zaujímavé odpovede 
boli napr.: zbavenie sa depresie (n=1), prenesenie sa cez smrť blízkeho (n=1), 
asertivita (n=1), sociálne zručnosti (n=1) či motivácia k štúdiu psychológie (n=1). 
Študenti a študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie uvádzali s najvyššou 
frekvenciou sebapoznanie (n=6), porozumenie druhým (n=4), riešenie konfliktov 
(n=4), samostatnosť (n=3), motiváciu k štúdiu (n=3), rozpoznanie emócií (n=2). Menej 
časté boli nasledovné údaje: poznanie kultúr (n=1), zbavenie sa trémy (n=1), 
akceptácia (n=1), získanie nových informácií (n=1). Aj z týchto odpovedí vidieť, že 
oblasť interpersonálnej komunikácie a vzťahov ako i oblasť sebapoznávania 
predstavujú z pohľadu študentov a študentiek najväčší prínos tréningu v školskom 
prostredí.  

Pre ďalšiu organizáciu sociálno-psychologického tréningu sú prínosné zistenia 
týkajúce sa jeho obsahu a formy. Študenti a študentky považujú tréning za dôležitý 
(48%), majú ho radšej ako iné predmety (62%), oceňujú romanitosť ponúkaných 
aktivít (65%), ktoré spôsobujú, že sa na hodinách nenudia (65%). Polovica zo všetkých 
opýtaných by prijala i navýšenie počtu hodín (50%). Na predmete tiež oceňujú, že 
môžu pracovať skupinovo (66%) a ich záujem o samotný predmet zvyšuje i využívanie 
testov a dotazníkov (48%). 61% študentov a študentiek uviedlo, že na hodinách 
sociálno-psychologického tréningu preberajú aj témy, ktoré sami navrhnú. 

 

Diskusia  

Ako ukazujú naše výsledky, študenti a študentky si plne uvedomujú, že je dôležité 
vedieť s ľuďmi komunikovať, spolupracovať, rešpektovať názory iných a vytvárať si 
plnohodnotné vzťahy či už v školskej triede, ale aj v bežnom živote. Práve sociálno-
psychologický tréning je jedným z nástrojov, ktoré dokážu efektívne rozvíjať tieto 
oblasti, či už ide o zlepšenie sociálnych spôsobilostí, osvojenie schopnosti empatie, 
akceptácie, získanie kompetencie konštruktívne riešiť interpersonálne konflikty, atď. 
(Zelina, 1996). Nami sledovaní študenti a študentky sa vyjadrovali, že dokážu vďaka 
tréningu lepšie riešiť konfliktné situácie a zvládať stres. Tieto zistenia sú v súlade  
s vyjadrením Štětovskej (2001) o výcviku, ktorá hovorí, že má za úlohu nadobudnúť 
také schopnosti, vďaka ktorým jednotlivec dokáže efektívne riešiť konflikty  
a problémy v medziľudských vzťahoch. Študenti a študentky sa vyjadrili pozitívne aj  
k výroku o pomoci pri porozumení ľuďom či už s rasovými, kultúrnymi, náboženskými 
alebo inými odlišnosťami. Tu je vhodné spomenúť definíciu výcviku Gillernovej  
a Štětovskej (2007), ktoré uvádzajú, že v kompetencii výcviku je aj schopnosť 
prispievať k porozumeniu si jednotlivcov z odlišných kultúrnych zázemí. 

Aj oblasť sebapoznania a psychologického myslenia našla vďaka tréningu svoje 
naplnenie, nakoľko sa študenti a študentky vyjadrovali k položkám sebapoznania 
zväčša v pozitívnom smere. V otvorenej položke tejto kategórie patrilo sebapoznanie  
k najčastejšie uvádzaným veciam, ktoré tréning opýtaným priniesol. Krejčová (2011) 
uvádza ako ďalší z výsledkov svojej práce, že aj študenti a študentky, ktoré neoplývali 
rozsiahlymi verbálnymi schopnosťami, získala vďaka tréningu schopnosť vyjadriť sa  
a v rámci neho boli podporovaní v tom, aby sa nehanbili vyjadriť svoje názory na život. 
Zlepšenia sebahodnotenia vplyvom sociálno-psychologického tréningu skúmala 
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napríklad i Gereková (2004). Z jej výsledkov vyplýva, že efekt sociálno–
psychologického tréningu sa prejavil v zvýšení sebahodnotenia a úroveň 
sebahodnotenia v závere tréningu zotrvala v čase jedného roka po jeho absolvovaní. 
Výsledky nám potvrdili aj to, že tréning napomáha študentom a študentkám pri 
podpore ich silných stránok a zvládaní tých slabých.  

V tejto forme výučby je však veľmi dôležité vytvorenie takej atmosféry, v ktorej sa 
budú jednotlivci cítiť bezpečne, komfortne a budú si dôverovať navzájom. Následkom 
toho sa viac otvoria a tréning bude účinnejší. Potvrdzujú to i naše výsledky – kategória 
Vplyv učiteľa dosahovala pri porovnaní s inými kategóriami dotazníka najviac 
pozitívnych hodnotení. Ako uvádzajú Gillernová a Štětovská (2001), učiteľ/učiteľka 
spoluvytvára v skupine psychické bezpečie a zabezpečuje ochranu nielen skupiny, ale 
aj jednotlivcov v nej. Mal/a by vedieť improvizovať a citlivo reagovať na potreby 
skupiny či upozorňovať na prepojenie tréningových situácií s bežným životom. To 
zdôrazňuje aj Hermochová a Vaněková (2001), keď tvrdia, že informácie, ktoré o sebe 
jednotlivci počas tréningu odhalia, sa môžu zneužiť proti nim. Dôležité je tiež, aby 
učiteľ/učiteľka dokázal akceptovať pripomienky a názory a rozprával zaujímavo. Ako 
uvádza Hermochová (1988) predmet musí byť zaujímavý po obsahovej stránke, ako aj 
techniky musia byť vhodne zvolené a prispôsobené študentom/študentkám  
a osobitosti prostredia školy. Dôležitosť zaujímavosti tém a rôznorodosti aktivít na 
hodinách nám potvrdili aj výsledky nášho výskumu. Okrem iného sa však ako dôležité 
javí i vytvoriť priestor na vlastné témy, ktoré sa študentov a študentiek dotýkajú 
(šikanovanie, depresia, prekonanie smrti blízke a pod.) 

 

Záver  

Základným poslaním školy je poskytnúť deťom vzdelanie a výchovu. Často sa spomína 
ako jedna z úloh školy aj príprava na profesijnú kariéru, budúcnosť či na bežný život. 
Napriek tomu, že vzdelanie je poskytované študentom a študentkám na vysokej úrovni, 
zabúda sa na praktický zmysel využitia poznatkov v každodenných životoch 
jednotlivcov. Celý náš život prebieha v určitých sociálnych skupinách, ktorými sa 
obklopujeme. Nie všetci však vedia, ako v takej skupine fungovať. Na to, aby sa vytvárali 
kvalitné medziľudské vzťahy a putá, je potrebné, aby sme sa vedeli v nich správať. Tým, 
že ľudia sú odlišní, každý je iný, často dochádza ku konfliktom a hádkam. A práve v tejto 
oblasti vnímame priestor pre tréning ako vyučovací predmet. Z nášho výskumu jasne 
vyplýva jeho pozitívne hodnotenie študentmi a študentkami v oblasti sebapoznávania 
a poznávania iných, konštruktívneho zvládania ťažkostí a problémov ale i priestoru, 
ktorý je otvorený pre vlastné aktuálne témy a bezpečný vďaka učiteľovi/učiteľke. 
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Abstrakt  
Článok sa venuje sa vymedzeniu pojmu zdravý životný štýl, jeho princípom a faktorom 
ovplyvňujúcim jeho voľbu a prináša prehľad programov podporujúcich zdravý životný 
štýl v slovenských školách.  Spracované poznatky sa stali východiskom k dosiahnutiu 
cieľa práce, ktorým bolo vytvoriť a overiť metodiku zameranú na rozvoj zodpovedného 
prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu iných. Metodická príručka Cesta k zdravému 
životnému štýlu v oblasti medziľudských vzťahov bola vytvorená pre 
študentov/študentky nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Obsahuje päť 
aktivít v trvaní 225 minút, ktoré boli overované v rámci piatich vyučovacích hodín. 
Podľa výsledkov metodika splnila svoj účel. Z pohľadu učiteliek overujúcich aktivity 
bola metodika dostatočne zrozumiteľná, prehľadná, bez veľkých zmien a úprav 
realizovateľná v praxi. Pozitívne hodnotili aktivity i zapojení žiaci/žiačky, pričom 
vyzdvihli možnosť vyjadriť svoj názor, pracovať v skupinách či obsah a témy aktivít, 
ktoré úspešne aplikovali na svoj život. 

Kľúčové slová: sociálne zručnosti, zdravý životný štýl, osobnostný a sociálny rozvoj, 
školské prostredie 
 

Abstract  
The article focuses on the definition of healthy lifestyle, its principles and the factors 
leading to healthy lifestyle and provides an overview of healthy life style programs in 
Slovak schools. The analysed information became the basis in achieving the goal 
consisting of creation and validation of a methodology focused on developing  
a responsible approach to one´s own health and health of the others. The Methodic 
Guide The path to healthy lifestyle in the field of interpersonal relations was created for 
students of lower and upper secondary education. It contains five activities covering the 
total time of 225 minutes, which have been tested within five lessons. According to 
theresults, the methodology met its purpose. From the point of view of the teaching 
staff, the methodology was sufficiently understandable and clear, without the need of 
any major changes and adjustments in practice. The activities were evaluated positively 
by the students involved. Particularly, they appreciated the opportunity to express their 
opinion, to work in groups as well as the activities´ content and topics which they 
successfully applied to their lives. 
 
Keywords: social skills, healthy lifestyle, personality and social development, school 
environment  
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I. Úvod do problematiky 

Sociálne zručnosti, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešné praktizovanie 
zdravého životného štýlu, predstavujú oblasť podliehajúcu zvýšeným nárokom  
a očakávaniam rýchlo sa meniacej globalizovanej spoločnosti. V dôsledku technického 
pokroku a mnohých sociálnych zmien ubúdajú možnosti a príležitosti na ich prirodzené 
osvojovanie si v rodinnom prostredí. V súvislosti s týmito skutočnosťami je čoraz 
častejšie spájaný pasívny spôsob života a meniace sa správanie detí a dospievajúcich. 
Preto sa do popredia dostáva téma zdravého životného štýlu, ktorý je významne 
ovplyvňovaný viacerými faktormi. Jeho ponímanie závisí od rôznych životných 
podmienok a príležitostí, ako aj od sociálneho prostredia. To reprezentuje najskôr 
rodina, popri ktorej neskôr dôležitú úlohu začína zohrávať škola. Práve ona má 
možnosť najväčšmi vplývať na postoje, hodnotový systém a konanie súčasnej mladej 
generácie dospievajúcich. Stáva sa tak odrazovým mostíkom k nadobúdaniu ich 
schopnosti hľadať a uplatňovať vo svojom živote zdraviu prospešné alternatívy nielen 
pre seba, ale aj pre svoje okolie. 
 
Všeobecne možno životný štýl vymedziť ako „komplex písaných a nepísaných noriem  
a identifikačných vzorov, súhrn životných podmienok, na ktoré ľudia berú ohľad vo 
vzájomných vzťahoch a v správaní. Je ovplyvnený životnou, rodinnou a profesnou 
dráhou každého jednotlivca, spoločenskými úlohami a tradíciami. Súvisí teda 
s konkrétnymi podmienkami života a premieta sa do sociálnych rolí, do správania 
človeka“ (Čihovský, Hobza, Dohnal, 2007 citovaní podľa Libu, 2013, s. 14). Možno ho 
definovať ako individuálny súhrn postojov, hodnôt a zručností odrážajúcich sa  
v činnosti človeka, ktoré zahŕňajú sieť medziľudských vzťahov, výživu, telesný pohyb, 
organizáciu času, záujmy, záľuby (Hartl, Hartlová, 2000). Ako uvádza Machová (2009), 
ide o formy dobrovoľného správania sa v určitých životných situáciách v závislosti na 
individuálnej voľbe jednotlivca. Ten sa môže rozhodnúť pre zdravé alternatívy 
a odmietnuť tie, ktoré jeho zdravie poškodzujú. Podľa Libu (2010) zahŕňa zdravý 
životný štýl pravidelný režim dňa (dodržiavanie zásad zdravej životosprávy), 
pravidelnosť, cieľavedomosť a dostatok pohybových stimulov, dodržiavanie zásad 
osobnej, pracovnej a komunálnej hygieny, pestrú, vyváženú, racionálnu výživu, 
pravidelný a zodpovedajúci pitný režim, odmietanie návykových látok, odolnosť voči 
škodlivým vplyvom a návykom, harmonické vzťahy medzi ľuďmi, duševnú pohodu, 
pozitívny prístup k životu, zodpovedné environmentálne správanie, zodpovednosť  
v oblasti práce a života (poznanie vlastných možností, úprava a bezpečnosť priestoru 
pre prácu a hru, zodpovedný pohlavný život). 
 

II. Postavenie školy pri osvojovaní si princípov zdravého 
životného štýlu 

Ideálnym nástrojom, ako škola môže participovať na rozvíjaní sociálnych zručností  
v oblasti zdravého životného štýlu, sú rôzne formy osobnostného a sociálneho rozvoja. 
Popri celoštátnych programoch a projektoch podporujúcich zdravý životný štýl 
v školách prostredníctvom externých organizácií, je osobnostný a sociálny rozvoj 
realizovaný ako povinná prierezová téma súčasťou vyučovacieho procesu. V tejto 
podobe dáva priestor učiteľovi/učiteľke zapojiť do tradičnej vyučovacej hodiny 
aktivizujúce inovatívne metódy, ktoré prostredníctvom vlastného zážitku dávajú 
študentom/študentkám možnosť si preberanú tému zosobniť a aplikovať na svoj život. 
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Napriek zavedeniu prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj do povinného 
kurikula nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, komplikuje jej realizáciu často 
nielen nedostatočná pripravenosť a formálny prístup učiteľa/učiteľky k výučbe, ale  
i nejednotná metodická podpora, ktorá v mnohých prípadoch nevyhovuje ich potrebám. 
Hoci majú učitelia a učiteľky možnosť čerpať z dostatočného množstva či už 
internetových, alebo publikovaných zdrojov, tie sa v mnohom od seba odlišujú či už 
metodickým postupom alebo jeho nedostatočným popisom. Nevyhovujú z časového 
alebo priestorového hľadiska, prípadne si vyžadujú špecifický počet 
študentov/študentiek a participáciu viacerých učiteľov/učiteliek potrebných na ich 
realizáciu. Z pohľadu učiteľa/učiteľky možno tak za ťažiskovú príčinu považovať 
nedostatočnú metodickú podporu v danej oblasti, ktorá by ich motivovala k prepájaniu 
oboch oblastí. 
 

2.1   Programy podporujúce zdravie a zdravý životný štýl v školách 

V súčasnej dobe si majú školy možnosť vybrať z pestrej palety programov (Tab. 1), 
úsilím ktorých je integrovať komplexnú výchovu k zdraviu do výučby všetkých 
predmetov s využitím aktivizujúcich a participačných metód výučby. Rovnako tak je ich 
zámerom pôsobiť na študentov/študentky počas vyučovacích hodín, ale aj mimo nich,  
a to vytváraním dobrej atmosféry a zabezpečením neformálnosti pôsobenia. Bývajú 
organizované v spolupráci s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva  
a prevencie alebo ďalšími neziskovými organizáciami a realizované pomocou externých 
pracovníkov a pracovníčok (Gajdošová, 2015). Súčasťou projektov realizovaných  
v školách sú i rozvíjajúce a preventívne programy zamerané na rozvoj sociálnych 
zručností v škole, ktoré „môžu slúžiť ako riadená kompenzácia prirodzene 
prebiehajúcich procesov sociálneho učenia v rodine a v širšej spoločnosti“ (Valenta, 
2006, s. 7). Ich úlohou je „napomôcť človeku dobre sa orientovať a účelne reagovať  
v rôznych situáciách, do ktorých sa denne dostáva.“ (tamtiež).  

Tabuľka 1 Vybrané programy realizované v slovenských školách 

Názov programu 
Autori 
a autorky 

Zameranie programu 

Škola podporujúca 
zdravie 

Svetová 
zdravotnícka 
organizácia 

Poskytovať poznatky a návody s cieľom 
ovplyvniť postoje a podnietiť zodpovedné 
správanie sa k svojmu zdraviu 

Ako poznám sám 
seba? 

Z. Kašparová 
T. Houška 
M. Uhereková 

Drogové závislosti a ich prevencia, výchova 
k zdravému životnému štýlu 

Cesta k emocionálnej 
zrelosti 

Š. Matula 
M. Slovíková 

Podpora harmonického emočného vývinu, 
uvedomovania si seba samého 

Expoprogram 
V. Labáth 
J. Smik 
Š. Matula 

Intervenčný program pre skupinovú prácu 
s deťmi a mládežou 

Povedz to priamo 
 

P. Goldenová 
D. Golden 

Podpora priamej komunikácie, vzájomnej 
interakcie, prehĺbenie pozitívneho 
sebaprežívania 

Akí sme 
M. Dobeš 
D. Fedáková 

Rozvoj sociálnych kompetencií 

Ovce.sk OZ eSlovensko 
Bezpečné a zodpovedné používanie médií 
a internetu 
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Nehejtuj 
M. Gregussová 
M. Drobný 
D. Milo 

Multimediálny projekt zameraný na prevenciu 
diskriminácie 

Škola bez alkoholu, 
drog a cigariet 

I. Novotný Program určený žiakom, učiteľom a rodičom 

Ako sa stať sám sebou 
M. Zelina 
M. Uhereková 

Spôsoby predchádzania sociálno-
patologických javov a riešenie náročných 
a krízových situácií 

Zdravý životný štýl S. Shapiro 
Rozvoj individuálnej a spoločenskej 
zodpovednosti 

 

2.2   Téma zdravého životného štýlu ako súčasť výchovno-vzdelávacích 
predmetov a prierezových tém 

Témy o zdraví, zdravom životnom štýle, o jeho princípoch a prevencii sú súčasťou 
primárneho a sekundárneho vzdelávania. Postihujú širokú oblasť edukačného 
pôsobenia s cieľom saturovať potrebné množstvo informácií, poznatkov a zručností 
spolu s utváraním a stabilizáciou očakávaných postojov, záujmov a hodnotových 
kritérií. Námety sú včlenené do obsahu spoločenskovedných predmetov, ku ktorým 
patrí dejepis, občianska náuka, etická výchova a psychológia. Svoje miesto majú  
v predmete telesná výchova a taktiež v obsahu prírodovedných predmetov ako 
vlastiveda, prírodoveda, biológia a fyzika. Sú zakomponované v cieľoch, kompetenciách, 
moduloch, tematických celkoch a témach jednotlivých predmetov (Páleníková, 2011). 
Jedným z výstupov zameraných na podporu zdravia a zdravého životného štýlu  
v slovenských školách je snaha o etablovanie výchovy k zdraviu ako samostatného 
vyučovacieho predmetu v rámci vzdelávania ako súčasť výchovného komplexu. 
Výchova k zdraviu poskytuje „prepojenie pôsobenia viacerých participujúcich činiteľov, 
zložiek, sektorov, je účinným prostriedkom pozitívneho ovplyvňovania životného štýlu, 
a tým kvality života“ (Liba, 2010, s. 23). Avšak ako uvádza J. Liba (2010, s. 23), zatiaľ čo 
Výchova k zdraviu v slovenských školách „ako prevencia zdravotných a sociálno-
patologických problémov v súčasnosti primerane saturuje kognitívny priestor, ale málo 
účinne ovplyvňuje oblasť správania a spôsobu života žiakov. Spredmetnením uvedenej 
tézy je zodpovedajúca úroveň poznatkov a s tým súvisiace vysoké hodnotenie zložiek 
zdravia vo verbálnych prejavoch žiakov, učiteľov, rodičov, etc., ktoré sa ale nepremieta  
v životnom štýle“. Podľa H. Pernicovej (2008, s. 1) „v tejto súvislosti už nestačí vedieť, čo 
je a čo nie je zdravé/bezpečné“. 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj patrí k prierezovým témam, ktoré sa svojím obsahom  
a výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí v rámci 
nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dopĺňajú ich a zároveň prepájajú ich 
obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou žitou skúsenosťou žiaka 
a konkrétnej triedy. V princípe sa neviažu na jeden predmet alebo jednu oblasť. Hlavný 
dôraz sa kladie na to, aby sa v súvislostiach prepájali vzdelávacie obsahy rôznych 
predmetov, v minulosti overené poznatky s novými, aktuálnymi potrebami a dianím  
v spoločnosti, ktoré majú vplyv na každodenný život žiakov a žiačok v triede. Správne  
a vhodne zvolenou aplikáciou prispievajú k formovaniu hodnotového systému  
a postojov a k zásadným otázkam súčasného sveta. Prierezová téma Osobnostný  
a sociálny rozvoj teda predstavuje ďalšiu z foriem rozvoja sociálnych zručností v oblasti 
podpory zdravého životného štýlu, ktorá je výsledkom stretnutia meniaceho sa 
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dobového kontextu s bežným či tradičným poňatím v oblasti vzdelávania, ktoré 
prinieslo potrebu včleniť „zručnosti pre všedné dni“ do kurikulárnych kanónov 
vzdelanosti (Valenta, 2013). Na Slovensku zavedenie osobnostného a sociálneho rozvoja 
ako povinnej súčasti slovenského kurikula umožnilo prijatie nového školského zákona  
v roku 2008, ktorý popri zavedení prierezových tém umožnil školám vytvárať školské 
vzdelávacie programy. Avšak ich využitie ako nástroja zmeny tradičnej školy závisí od 
schopnosti manažmentu vytvárať zo školy otvorenú a učiacu sa organizáciu, ale 
predovšetkým od pripravenosti učiteľov a učiteliek pracovať na svojom osobnostnom  
a odbornom rozvoji (Piovarčiová et al., 2010). 
 

3 Návrh metodiky a spôsoby jej overovania 

V súvislosti s potrebou rozvoja potenciálu študentov a študentiek v oblasti 
zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu iných bolo naším cieľom vytvoriť  
a v školskom prostredí overiť súbor zážitkových aktivít, ktorý má poslúžiť učiteľom  
a učiteľkám ako vodítko na ceste k spoznaniu a uplatňovaniu základných princípov 
zdravého životného štýlu u dospievajúcich. Zamerali sme sa na rozvoj a podporu 
zdravého životného štýlu v oblasti medziľudských vzťahov u dospievajúcich, na ktoré 
nazeráme z rôznych uhlov pohľadu. Ich reflektovaním chceme dospievajúcim umožniť 
uvedomiť si rôznorodosť a pestrosť postojov u druhých vo vnímaní okolitého sveta. 
Aktivity sú zamerané na rozvíjanie sociálneho vnímania vzájomných prejavov správania 
s cieľom uvedomiť si vlastnú zodpovednosť za svoje reakcie a konanie pri budovaní  
a upevňovaní rôznych foriem a podôb medziľudských vzťahov. Pozornosť je venovaná 
identifikácii vzájomne pôsobiacich faktorov (osobných postojov, názorov, hodnôt  
a priorít) ovplyvňujúcich naše prežívanie a správanie v sociálnych interakciách. Svojim 
zameraním techniky umožňujú vyvodiť zisky a straty vo vzájomných vzťahoch  
a zhodnotiť ich dopad na spoločenské štruktúry a vlastné postavenie v rámci nich. 
Zároveň sme chceli upriamiť pozornosť na to, že dospievajúci disponujú rozvinutou 
schopnosťou myslieť kriticky a sú schopní vyjadriť svoj názor. Podľa Piovarčiovej 
(2010) by práve táto skutočnosť mohla podnecovať učiteľov/učiteľky, ako dôležitých 
dospelých v živote dospievajúcich, k ochote vypočuť si ich názory, uskutočňovať 
spoločné diskusie, vťahovať ich do hľadania riešení problémov či už v rodine, škole 
alebo komunite. 

3.1  Charakteristika metodickej príručky 

Metodická príručka Cesta k zdravému životnému štýlu v oblasti medziľudských vzťahov 
má rozsah 34 strán. Prvá časť je vyhradená úvodnému priblíženiu obsahového 
zamerania tematického bloku, hlavnému cieľu, ako i čiastkovým cieľom. Súčasťou sú  
i ďalšie základné charakteristiky týkajúce sa cieľovej skupiny, počtu vedúcich osôb 
potrebných na ich realizáciu, použitých metód, vymedzenia medzipredmetových  
a prierezových vzťahov, organizačného a časového harmonogramu. Časť úvodu je 
venovaná i postupu, ako s aktivitami pracovať. 
 
Druhá časť príručky obsahuje metodický opis 5 aktivít (Tab. 2) v trvaní 225 minút 
rozdelených do 5 vyučovacích hodín. Ponúkané aktivity sú výsledkom našej snahy 
prepojiť tradičné vzdelávanie s témou osobnostného a sociálneho rozvoja v súvislosti 
s osvojovaním princípov zdravého životného štýlu v oblasti medziľudských vzťahov. 
Naším zámerom bolo dosiahnuť, aby téma/obsah jednotlivých aktivít bola 
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študentmi/študentkami zosobnená. Inými slovami, aby si ju jednotlivec vztiahol/a na 
seba, aplikoval/a na svoj súčasný/minulý/budúci život. Aktivity sú vytvorené pre triedy 
nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, s optimálnym počtom do 30 osôb. Pre 
potreby učiteľov/učiteliek sú jednotlivé aktivity vytvorené tak, aby boli zvládnuteľné 
pod vedením jednej osoby a realizovateľné v rámci jednej 45-minútovej vyučovacej 
hodiny. Použiteľné sú nezávisle na sebe v rámci klasických vyučovacích hodín alebo ako 
celok formou vyučovacieho bloku. Môžu byť integrované v danej forme alebo po 
modifikácii v rámci vyučovacích predmetov: slovenský jazyk, občianska náuka, etická 
výchova, geografia, psychológia a sociálno-psychologický tréning. Rovnako tak môžu 
byť použité v rámci prierezových tém osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, 
multikultúrna výchova, tvorba projektu a prezentačných zručností. V rámci aktivít sú 
použité dialogické, diskusné, prípadové, kooperatívne metódy a metódy samostatnej 
práce. Pre ich realizáciu postačí jedna miestnosť a vytvorenie modulového sedenia pre 
skupinovú prácu. 
 

Tabuľka 2 Prehľad aktivít metodickej príručky 

TÉMA NÁZOV AKTIVITY HLAVNÝ CIEĽ 

Medziľudské 
vzťahy 

Cesta k spokojným 
medziľudským vzťahom 

Samostatne identifikovať a kategorizovať 
východiskové pojmy a javy súvisiace s témou 
tematického bloku a vyjadriť postoj k prezentovanej 
téme. 

Generačné a 
rodinné 
vzťahy 

Multifamília Uvedomiť si mieru vlastnej zodpovednosti pri 
vytváraní a upevňovaní harmonických generačných 
a rodinných vzťahov.  

Rodinná reťaz 

Multikultúrne 
vzťahy 

Iný kraj, iný mrav 
Uvedomiť si potrebu rešpektovania osobitostí 
a odlišností jednotlivých kultúr pri budovaní 
a upevňovaní multikulturálnych vzťahov.  

Rovesnícke 
vzťahy 

Kvalita priateľstva 

Uvedomiť si pozitíva a negatíva sociálnej interakcie 
s rovesníkmi/rovesníčkami v osobnom kontakte, ako 
i prostredníctvom internetovej komunikácie a 
ich vlastný vplyv na kvalitu týchto vzťahov.  

 
V rámci aktivity Cesta k spokojným medziľudským vzťahom je úlohou 
študentov/študentiek samostatne pracovať so záznamovým hárkom, do ktorého si 
v prvej časti aktivity majú svoje odpovede zapisovať a tie si následne v jej ďalšej časti 
v rámci skupín porovnať. Text, s ktorým praujú, je venovaný podobám medziľudských 
vzťahov, ale i otázkam bezpečného budovania vzťahov a spokojnému fungovaniu 
v rámci nich.  V rámci aktivity zameranej na generačné vzťahy (Multifamília) sa môžu 
študenti/študentky oboznámiť s možnosťami, ale i spôsobmi a hodnotami potrebnými 
pre fungujúce viacgeneračné spolužitie prostredníctvom textového článku a pracovného 
hárku. Čo sa týka rodinných vzťahov (Rodinná reťaz), študentom/študentkám poslúžia 
farebné hárky, z ktorých majú v rámci vytvorených skupín vytvoriť rodinné reťaze. Tie 
im majú sprostredkovať odlišnosť rodinných štruktúr, čo sa počtu a zastúpenia 
rodinných príslušníkov/príslušníčok týka, ako i rôznorodosť uznávaných rodinných 
hodnôt, tradícií, noriem a ďalších charakteristík. Vytvorené reťaze si v závere aktivity 
navzájom predstavia. K naplneniu  cieľa v rámci aktivity Kvalita priateľstva majú 
študentov/študentky doviesť videospoty s  príbehmi, ktoré im majú sprostredkovať  
ponaučenia týkajúce sa danej oblasti.  V aktivite Iný kraj, iný mrav sa študenti/študentky 
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za pomoci obrázkov symbolizujúcich vybrané krajiny rozdelia do skupín   
a prostredníctvom pracovných hárkov sa oboznámia so spoločenskými zvyklosťami, 
tradíciami, normami a pravidlami vybraných kultúr. Ich úlohou je si tieto krajiny a ich 
kultúrne špecifiká navzájom predstaviť prostredníctvom prezentácií, ktoré majú 
jednotlivé skupiny v rámci aktivity za úlohu vytvoriť.  

Pre všetky vyššie opísané aktivity je kľúčová záverečná reflexia prebehnutej aktivity, 
ktorej cieľom je prostredníctvom spoločnej diskusie k preberanej téme poskytnúť 
študentom/študentkám priestor na vnútorné zreflektovanie zažitého. Umožniť im 
sústrediť sa na to, čo sa v priebehu aktivity o sebe dozvedeli, čo cítili. Podeliť sa o svoje 
zážitky  s ostatnými. Vedie ich k pochopeniu skúsenosti a k jej prenosu do praxe 
reálneho života. 

3.2  Postup overovania aktivít obsiahnutých v metodickej príručke 

Na overovaní aktivít obsiahnutých v nami predkladanej metodickej príručke sa 
zúčastnili žiaci a žiačky 9. ročníka zo Základnej školy Milana Mravca v Rakovej, ktorá 
vyjadrila súhlas s realizáciou overovania v ich zariadení. Dostupný výber tvorilo 18 
žiakov a žiačok triedy 9.A, z toho 9 chlapcov a 9 dievčat. Aktivity aplikovali 3 učiteľky 
počas jedného dňa v rámci piatich 45-minútových vyučovacích hodín. Pre potreby 
overenia aktivít mala daná trieda so súhlasom riaditeľa školy čiastočne upravený 
rozvrh. Jednotlivé aktivity boli overované v rámci štyroch predmetov slovenský jazyk, 
občianska náuka, mediálna výchova, geografia. Na zhodnotenie aktivít sme vytvorili dva 
druhy hodnotiacich dotazníkov určených zvlášť pre žiakov/žiačky a zvlášť pre učiteľky. 
Žiakom/žiačkam bol dotazník administrovaný učiteľkami po realizácii každej aktivity 
na konci vyučovacej hodiny. Hodnotiaci dotazník určený pre žiakov/žiačky obsahoval 10 
položiek. Z toho päť zatvorených položiek (dichotomické a jednoduché), dve otvorené 
položky a tri položky, ktoré majú podobu intervalovej škály (hodnotenie známkami ako 
v škole od 1 do 5). Položky sa obsahovo zameriavali na tri oblasti: základné 
demografické údaje (pohlavie, ročník, trieda, vyučovací predmet), hodnotenie 
atmosféry na hodine, preberanej témy a realizovanej aktivity a vnímaný prínos aktivity. 
Hodnotiaci dotazník určený učiteľom/učiteľkám obsahoval 10 položiek. Z toho časť tvorí 
sedem zatvorených položiek (jednoduché, dichotomické a viacnásobné), jedna otvorená 
položka a dve polootvorené položky s možnosťou doplnenia odpovede. Položky boli 
rozdelené podľa zamerania do troch oblastí: demografické údaje, zhodnotenie 
metodického postupu, metodických pokynov, pracovných hárkov a didaktických 
pomôcok a zhodnoteniu aktivity študentov/študentiek, ich záujmu o tému  
a dosiahnutým cieľom. Získané výpovede sme vyhodnotili pomocou metódy 
percentuálneho vyhodnotenia funkcie výskytu, vyrátania priemerných hodnôt 
(intervalová škála) a metódou vzájomného porovnávania. Každú položku sme 
vyhodnotili zvlášť. U zatvorených položiek sme vyhodnotili frekvenciu odpovedí na 
každú z ponúkaných volieb pre celý súbor. Pri otvorených položkách sme jednotlivé 
odpovede kategorizovali, čím sme ich uzatvorili. Zastúpenie jednotlivých kategórií 
odpovedí je vyhodnotené percentuálne. 
 
3.3  Výsledky overovania aktivít metodickej príručky 

 
Na základe vyhodnotenia jednotlivých aktivít a porovnania dotazníkových výpovedí 
žiakov/žiačok a učiteliek možno konštatovať, že realizácia jednotlivých aktivít bola 
úspešná a aktivity v súvislosti s vymedzenými cieľmi a metodickými východiskami 
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splnili svoj účel. Z výpovedí žiakov a žiačok vyplýva, že sa prostredníctvom aktivít 
naučili/dozvedeli o medziľudských vzťahoch, ich rôznorodosti a ich dôležitosti v živote 
človeka. Taktiež o rôznorodosti hodnôt podmieňujúcich dobré medziľudské vzťahy 
a ich význam. Uvedomili si mieru vlastnej zodpovednosti pri utváraní a upevňovaní 
medziľudských vzťahov (generačných, rodinných, rovesníckych, mulktikulturálnych) 
ako i vzájomné odlišnosti a s nimi súvisiacu nutnosť prejaviť rešpekt odlišným názorom 
a postojom. Taktiež v rámci realizácie aktivít  uvítali možnosť komunikovať, vyjadriť 
svoj názor, ale aj vypočuť si názory druhých a zároveň ich rešpektovať, ale i dozvedieť 
sa niečo nové o sebe navzájom. Kladne hodnotili i možnosť spolupracovať a tvoriť 
v skupinách, témy vyučovacích hodín, myšlienku aktivít, obsah pracovných 
hárkov/textov a videí, ktoré zhodnotili ako zaujímavé a poučné. Naším zámerom bolo 
dosiahnuť, aby téma/obsah jednotlivých aktivít bola u žiaka/žiačky zosobnená. Inými 
slovami, aby si ju  žiak/žiačka vztiahol na seba, aplikoval na svoj 
súčasný/minulý/budúci život. Väčšina žiakov a žiačok súhlasila s tým, že to, čo sa 
naučili, využijú v ďalšom živote. Možno však skonštatovať, že i tí/tie, ktorí/é nesúhlasili, 
uviedli, že si uvedomili význam vzťahov, komunikácie a dôvery pri nadväzovaní 
a upevňovaní vzťahov. Na aktivite ocenili komunikáciu, možnosť vyjadriť názor  
a spolupracovať, ale i možnosť tvoriť a pracovať s textom a videom, ktoré im umožnili 
premýšľať. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že cieľ bol naplnený.  

 
Čo sa týka didaktickej stránky aktivít, učiteľky zhodnotili  metodický postup ako 
zrozumiteľný formou aj obsahom. Pracovné hárky a didaktické pomôcky ako 
zrozumiteľné, prehľadné a primerané. Texty, s ktorými žiaci a žiačky pracovali, boli 
adekvátne ich veku a schopnostiam. Žiakom a žiačkam sa s nimi dobre pracovalo. Na 
realizácii aktivity by z časového, organizačného či iného hľadiska nič nemenili dve 
z opýtaných učiteliek. Realizačnú zmenu navrhla učiteľka, ktorá overovala aktivitu 
Multifamília zameranú na generačné vzťahy. Z časového hľadiska by pridala aktivitu 
navyše. Svoju odpoveď zdôvodnila tým, že aktivita a jej súčasti boli ukončené skôr, ako 
je uvedené v metodickom postupe. Žiaci a žiačky sa síce do záverečnej reflexie po 
skončení aktivity zapájali, ale keďže zostal čas navyše, chcela ho vyplniť rozhovorom 
k téme, ale žiakom/žiačkam sa príliš rozprávať nechcelo. Avšak v súvislosti s naším 
zámerom vytvoriť aktivity, ktoré by boli realizovateľné v rámci jednej 45-minútovej 
vyučovacej hodiny pod vedením jedného učiteľa/jednej učiteľky, môžeme konštatovať, 
že spomínaná aktivita i napriek navrhovaným realizačným úpravám zodpovedá 
vymedzeným kritériám. V tomto prípade by vhodnú alternatívu mohla predstavovať 
aktivita, ktorá by bola aplikovateľná v rámci všetkých aktivít v prípade, že by došlo 
k ukončeniu niektorej z nich v kratšom čase ako je vymedzený v metodických pokynoch. 
V prípade časovej rezervy by mohol/mohla učiteľ/učiteľka vyzvať žiakov/žiačky, aby 
vytvorili logo, ktoré by charakterizovalo spokojné a harmonické medziľudské vzťahy 
všeobecne, alebo niektorú z ich podôb. Na učiteľovi/učiteľke by bolo rozhodnúť, či na 
ich tvorbe budú žiaci/žiačky pracovať samostatne, alebo ich vytvoria v rámci dvojíc 
alebo skupín. Celkovo žiaci a žiačky zhodnotili náladu na vyučovacích hodinách, ako 
i preberané témy a realizované aktivity  veľmi pozitívne, o čom svedčia celkové 
priemerné známky, ktoré im žiaci a žiačky udelili. Rovnako tak odpovede učiteliek, 
podľa ktorých boli pre žiakov/žiačky preberané témy zaujímavé. Pozitívne hodnotili aj  
ich reakcie  na aktivity, do ktorých sa aktívne zapájali.  

Najlepšie hodnotenie, čo sa nálady, témy a aktivity týka, žiaci a žiačky udelili aktivite  
Iný kraj, iný mrav, zameranej na multikultúrne vzťahy, ktorá bola realizovaná ako 
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posledná v rámci predmetu geografia. Nakoľko išlo v poradí o piatu vyučovaciu hodinu, 
toto zistenie považujeme za smerodajné v súvislosti s aktivitou a pozornosťou, ktorú 
žiaci a žiačky na hodine vykazovali. Spravidla s pribúdajúcim počtom vyučovacích hodín 
pozornosť a aktivita žiakov/žiačok vo vyučovacom procese klesá. Možno konštatovať, 
že výsledky hodnotenia ukázali opačný efekt. Nedošlo ani k poklesu záujmu 
žiakov/žiačok o tému, ktorá sa na všetkých hodinách týkala rôznych podôb 
medziľudských vzťahov.   

 

Záver 

I našimi zisteniami možno poukázať na opodstatnenosť implementácie foriem 
osobnostného a sociálneho rozvoja a využívania zážitkového  učenia. Na rozdiel od 
klasických foriem vyučovania využívajúcich pasívny spôsob nadobúdania vedomostí 
a zručností umožňujú aktívne učenie sa na základe vlastného zážitku. Dokážu zaujať 
a motivovať žiakov a žiačky, ktorí/ktoré sa pod vedením učiteľa/učiteľky zábavnou 
formou a vlastnou participáciou dopracujú k skúsenosti, ktorá sa stáva mostom pri ich 
prechode do spoločenského života. V súvislosti s hľadaním cesty k zdravému 
životnému štýlu v oblasti medziľudských vzťahov pomáhajú  žiakom a žiačkam 
rozvíjať kľúčové zručnosti potrebné pre nadväzovanie a upevňovanie sociálnych 
väzieb a spoločné spolužitie s ostatnými členmi/členkami spoločnosti. Integrácia 
prierezovej témy osobnostného a sociálneho rozvoja a zážitkového učenia ako nástroja 
zmeny tradičnej školy závisí od schopnosti, záujmu a pripravenosti manažmentu 
vedenia školy a učiteľov/učiteliek vytvárať zo školy otvorenú a učiacu sa organizáciu, 
ako i na prístupe žiakov a žiačok. Avšak môžeme skonštatovať, že kde je vôľa tam je 
i cesta, o čom svedčí prístup vedenia školy a učiteliek, ale i žiakov/žiačok, ktorí/ktoré 
participovali na overení aktivít obsiahnutých v nami predloženej metodickej príručke 
v školskom prostredí. 
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Abstrakt  
Poradie narodenia a vzťahy medzi súrodencami sa považujú za jeden z činiteľov, ktorý 
môže ovplyvňovať rôzne osobnostné vlastnosti. Cieľom tejto štúdie je zistiť, aký je 
vzťah medzi chronologickým poradím narodenia, sebahodnotením a obrazom tela 
u adolescentov. Na základe analýzy dát od 202 respondentov a respondentiek (Mvek = 
19) je možné konštatovať, že medzi jednotlivými pozíciami poradia narodenia nie je 
významný rozdiel. Medzi sebahodnotením a obrazom tela bol zistený štatisticky 
významný korelačný vzťah. Dievčatá v dotazníku obrazu tela skórovali signifikantne 
nižšie ako chlapci. V sebahodnotení však nebol zistený významný rozdiel medzi 
chlapcami a dievčatami. 
 
Kľúčové slová: sebahodnotenie, obraz tela, poradie narodenia 
 

Abstract  
Birth order and relationships among siblings are discussed as a potential factor 
influencing various aspects of personality. The aim of this study is to examine the 
relationship between chronological birth order, self-esteem and body image among 
adolescents. Based on the data from 202 participants (Mage = 19) we may conclude that 
there are no significant differences in self-esteem and body image among birth-order 
positions. However, there is a significant correlation between these two variables. Girls 
scored significantly lower in body image inventory, whereas no significant difference 
was found in self-esteem between boys and girls. 
 
Keywords: self-esteem, body image, birth order 

 

I. Sebahodnotenie 

Sebahodnotenie patrí medzi emočné zložky sebasystému jednotlivca (Macek, 2008). 
Môžeme ho definovať ako „hodnotenie vlastnej osobnosti, bilanciu predností  
a nedostatkov, kritické posudzovanie schopností, vlastností, osobných cieľov  
a možností, a to vo vzťahu k sebe samému i k ostatným ľuďom, je to dôležitý regulátor 
správania jednotlivca“ (Raiskup & Strmeň, 1998, s. 249). Sebahodnotenie je odpoveďou 
na otázku, aký máme vzťah k sebe samému, a ako sme so sebou spokojní (Vágnerová, 
2010). Všeobecné sebahodnotenie je súhrnom menších sebaocenení v určitých 
oblastiach nášho života, ako napríklad v práci, vo vzťahoch a pod. (Lemme, 1995). 
Sebahodnotenie je premenná, ktorá sa veľmi výrazne spája s vývinom u adolescentov 
(Yeh & Lempers, 2004). Obdobie adolescencie je charakteristické vyššou mierou 
sebauvedomovania a potrebou sebahodnotenia, ktoré je ale veľmi premenlivé. 
Jednotlivci môžu preto prežívať naraz negatívne aj pozitívne city k sebe. U dievčat je 
vyššia citlivosť na hodnotenie samých seba a na interpersonálne hodnotenie, a preto 
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môžeme u nich predpokladať vyššiu mieru negatívnych citov ako u chlapcov (Macek, 
1999). Vysoké sebahodnotenie je typické pre ľudí, ktorí sú psychicky silní a odolní, nie 
sú až takí citliví k druhým ľuďom, sú dominantní, neobviňujú sa a problémy riešia 
aktívne, ak sú pod tlakom. Takíto ľudia sú maskulínni a dokážu vo svojom vedomí 
udržať a sústrediť sa na veľké množstvo psychických obsahov (Blatný, 2001). Ak majú 
ľudia ohodnotiť svoje schopnosti, pred nejakým testom, ktorý ich čaká, podcenia úroveň 
svojich schopností. Týmto spôsobom chránia svoju sebaúctu, keby náhodou zlyhali. 
Skutočné sebahodnotenie (jeho pravdivosť a nepravdivosť) by sa preto malo riešiť aj  
v rámci sociálnych situácií (v ktorých vznikla táto sebakategorizácia resp. atribúcia)  
a nie len na kognitívnej úrovni. Skreslené sebahodnotenie sa pôvodne pripisovalo ego-
obranným mechanizmom (Kon, 1988). Príjemné skúsenosti, ako napríklad úspech, majú 
na naše sebahodnotenie pozitívny dopad, a naopak choroba, strata partnera a pod., 
majú negatívny dopad (Lemme, 1995). Proces rozvoja sebahodnotenia závisí od 
viacerých faktorov, ktorými sú napríklad: skúsenosti a schopnosti, ďalšie osobnostné 
premenné, sociálny kontext, faktory rodinného prostredia a iné (Vágnerová, 2010). 
Viacerí autori skúmali aj vzťah medzi sebahodnotením a súrodeneckými vzťahmi. 
Vzájomná pomoc a podpora medzi bratmi podporuje ich sebavedomie (Levitt & 
Milevsky, 2005). Z výskumu Yeha & Lempersa (2004) vyplýva, že existuje vzájomný 
vzťah medzi tým, aké majú adolescenti sebahodnotenie a aká je kvalita vzťahov medzi 
súrodencami navzájom. Toto nám napovedá, že čím sú pozitívnejšie vzťahy medzi 
súrodencami, tým sa sebahodnotenie adolescentov zvyšuje.  

Sebahodnotenie úzko súvisí aj s ďalšími charakteristikami osobnosti. Spolu so 
sebaúctou a sebaobrazom patria do oblasti tzv. sebapoňatia. Podľa Říčana (1983) je 
sebaobraz jednou z najhlavnejších súčastí určitej osobnej mapy sveta, ktorá je potrebná 
na cestu životom. Jednotlivec na ňu pozerá napríklad, keď sa o niečo snaží, usiluje sa 
alebo vtedy, keď stojí na križovatke života a rozhoduje sa (Říčan, 1983). Sebapoňatie sa 
u dievčat a chlapcov z obsahového hľadiska veľmi neodlišuje (Macek, 1999). Rozlišuje 
sa hlavne z vývinového hľadiska, pretože v neskorej adolescencii je rozdielnosť  
v obsahu sebapoňatia medzi chlapcami a dievčatami zároveň sprevádzaná snahou  
o nové začlenenie (Bernstein, 1980; in Macek 1999). 

II. Obraz tela 

Súčasťou sebaobrazu je aj obraz tela, telesný obraz, schéma (Baštecká & Goldmann, 
2001). Osobnosť jednotlivca zastupuje v spoločnosti jeho zovňajšok, čiže jeho telo 
(Vágnerová, 1999). Do obrazu nášho vlastného tela nepatrí len anatómia, ale aj 
zdravotný stav, vzhľad, vôľa, inteligencia, záujmy a iné (Říčan, 1983). U starších 
adolescentov je väčší rozpor medzi obrazom tela, ktorý je aktuálny a tým, ktorý je 
považovaný za štandard. Ako jeden  z prvých sa o pojem obraz tela začal zaujímať Paul 
Schilder v dvadsiatych rokoch 20. storočia (Grogan, 1999). Schilder (1950, in Grogan, 
1999) tvrdil, že obraz tela je interakcia s druhými a odraz postojov jednotlivca  
k ostatným, a nie je len poznávacím konštruktom. Spôsob, akým vnímame telo, Schilder 
definuje ako „obraz vlastného tela, ktorý si vytvárame vo svojej mysli, to znamená, 
spôsob, akým sa telo javí nám“ (Schilder, 1950, in Grogan, 1999, s. 1). Obraz tela je 
podľa Groganovej (1999, s. 1) „spôsob, akým jednotlivec vníma, cíti a premýšľa  
o svojom tele.“ Obraz tela je v období adolescencie veľmi dôležitou súčasťou identity, 
pretože v tomto období sa svojím telom adolescenti v zvýšenej miere zaoberajú. Ak je  
v tejto oblasti adolescent určitým spôsobom znevýhodnený, jeho identita je ohrozená. Je 
potom neistý, sprevádzajú ho city hanby, úzkosti a sebahodnotenie môže mať negatívne. 
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Toto znevýhodnenie, či už funkčné alebo estetické, môže chápať ako nespravodlivosť 
(Vágnerová, 1999; Vágnerová 2000). Intenzita tohto prežívania je niekedy až 
hypochondrická alebo narcistická (Vágnerová, 1999).  

Vzhľad človeka je jedným z prostriedkov na nadobudnutie určitej vážnosti  
a spoločenského prijatia. Počas vývinu sa výrazne mení aj vzťah medzi tým, aké 
predstavy máme o svojom tele a ako ho hodnotíme (Kročanová, 1995). V súčasnosti 
majú mladí ľudia sklon k tomu, aby boli uniformní, čo spôsobuje okrem iného aj vplyv 
médií. Mladí majú vzory, ktoré sú zidealizované a snažia sa ich napodobňovať. Je to 
hlavne v období neistoty, ktorú pociťujú na začiatku adolescencie, keď chcú posilniť 
svoju identitu (Vágnerová, 2000). Ženy prispôsobovali tvar svojej postavy a svoju 
hmotnosť už dlhé roky aktuálnym trendom, pretože doba, v ktorej sa práve nachádzali 
ich k tomu viedla (Grogan, 1999). V porovnaní vnímania hmotnosti medzi mužmi  
a ženami, sú ženy so svojou hmotnosťou menej spokojné ako muži. Potvrdilo sa to vo 
všetkých vekových kategóriách. Európske ženy si myslia, že majú nadváhu a naopak 
muži sú nespokojní, keď majú nízku hmotnosť. Muži chcú mať silnejšiu postavu, pretože 
to je pre nich pozitívny znak sily. Nespokojnosť so svojou hmotnosťou súvisí  
s rozdielom v tom, akí v skutočnosti sme a akí by sme chceli byť, aký ideál by sme chceli 
dosiahnuť (Saint Pol, 2009). Z hodnotenia obrazu tela vyplývajú aj ťažkosti so 
sebahodnotením, ak je disproporcia medzi ideálnym a skutočným vnímaním seba 
(Kročanová, 1995). Podľa výskumov, na ktoré poukazovala Groganová (1999), ženy 
zvyčajne hodnotia svoje telo horšie ako v skutočnosti je. Medzi tým, ako vnímajú svoje 
telo muži a tým, aké by chceli mať nebol výrazný rozdiel. Tieto rozdiely sú ovplyvnené 
aj tým, kde žijeme. V Južnej Kórey tento rozdiel medzi ideálnou a aktuálnou postavou  
u žien a takisto aj u mužov nie je. Napríklad na Slovensku ženy, ktoré mali vyššie BMI 
(body mass index), chceli mať ideálnu postavu, ktorá je oveľa štíhlejšia ako ich aktuálna, 
čo môže byť aj následok tlaku, ktorý cítia od spoločnosti, mať štíhlu postavu (Robineau 
& Saint Pol, 2013). V západných krajinách sa pojem štíhlosť spája s mladosťou, 
úspechom, šťastím a spoločenskou prijateľnosťou. Na druhej strane pojem tučnota sa 
spája s nedostatkom vôle, lenivosťou a dokonca aj s neschopnosťou kontrolovania sa. 
Muži chcú mať stredne veľkú a svalnatú postavu. Ženy chcú byť štíhle (Grogan, 1999).  
V období dospievania snaha o to byť atraktívny, čiže podobať sa určitému ideálu, môže 
spôsobiť ťažkosti, napríklad aj v oblasti porúch príjmu potravy (Farková, 2009).  
V európskych krajinách ako Slovensko, Francúzsko, ale aj v Izraeli a na Filipínach sa viac 
u žien ako u mužov oceňuje štíhlosť. Na rozdiel od krajín ako Mexiko, Uruguaj alebo 
Rakúsko, kde sa oceňuje štíhlosť viac u mužov (Robineau & Saint Pol, 2013). 

Sebahodnotiace predstavy sú u mladých v ranej fáze dospievania izolované. Prejavuje sa 
to tým, že sa príliš sústredia na určitý nedostatok svojho vzhľadu a zveličujú ho (napr. 
veľa pieh, veľký nos, uši...). Hoci v skutočnosti tento aspekt výzoru nie je výrazne 
viditeľný, ovplyvňuje to ich vnútorné hodnotenie (Kročanová, 1995). Telesný obraz  
a vzhľad človeka je podľa Vymětala (1996, in Baštecká & Goldmann, 2001) súčasťou 
sebahodnotenia. Spokojnosť so svojim telom je vo veľmi blízkom vzťahu so 
sebahodnotením (Secord & Jourard, 1953, in Grogan, 1999). Vlastné telo jednotlivec 
posudzuje podľa toho, ako ho ostatní hodnotia (Vágnerová, 1999; Vágnerová, 2000). 
Výskumy zaoberajúce sa ľuďmi s anorexiou a bulímiou, ktorí nadmerne cvičia alebo 
podstupujú rôzne diéty, zistili, že ich nízke sebahodnotenie a dojem, že sa nedokážu 
kontrolovať, úzko súvisí s nespokojnosťou s ich telom. Ľudia, ktorí majú vysoké 
sebahodnotenie, vnímajú aj svoje telo pozitívnejšie (Grogan, 1999).  
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III. Poradie narodenia 

Podľa viacerých autorov (napr. Leman, 2012; Čechová, 2005; Shulmann & Mosak, 1977; 
Collins, 2006) má poradie narodenia významný vplyv na formovanie osobnosti 
jednotlivca. Vychádzajú z predpokladu, že jedinečné sociálne skúsenosti, ktoré 
získavame v súrodeneckej interakcii sú typické pre jednotlivé pozície narodenia 
(jedináčik, prvorodený, druhorodený, prostredný a najmladší) a stimulujú tak 
formovania určitých osobnostných vlastností. Vybrané charakteristiky pripisované 
jednotlivým pozíciám poradia narodenia uvádzame v tabuľke 1.  
 

Tabuľka 1 Charakteristiky súrodeneckých pozícií (podľa Sokolová, 2015) 

 RODINNÁ SITUÁCIA TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY   

P
R

V
O

R
O

D
E

N
Ý

 - zažíva určité obdobie sám výlučnú 
pozornosť rodičov, 

- zažíva zosadenie z trónu, 
- musí sa naučiť deliť o pozornosť, 
- často musí preberať zodpovednosť 

a je dávaný za príklad ostatným 
súrodencom 

- snaživý, až perfekcionista 
- ctižiadostivý, cieľavedomý 
- zodpovedný 
- konzervatívny, vážny 
- asertívny 
- usilovný, pracovitý 
- obvykle má dobrý vzťah k dospelým 
- má zmysel pre poriadok a organizáciu 

D
R

U
H

O
R

O
D

E
N

Ý
 

- vždy má pred sebou niekoho, kto 
udáva tempo, 

- rodičia a okolie ho porovnávajú so 
starším súrodencom, 

- chce viac pozornosť staršieho 
súrodenca ako rodičov 

- dobrý pozorovateľ 
- sociabilný, priateľský 
- súťaživý 
- často v protiklade k prvorodenému 
- nezávislý, liberálny 

 

P
R

O
S

T
R

E
D

N
Ý

 

- býva „stlačený“ medzi súrodencami, 
- môže mať dojem, že svet je 
nespravodlivý, pretože nemá 
privilégiá najstaršieho, ani výhody 
najmladšieho, 

- často nemá svoju pozíciu rád 

- ťažko hľadá svoje miesto 
- môže mať paradoxné charakteristiky 
- menej solidárny s rodinou 
- často „bojovník za spravodlivosť“ 
- vie dobre pozorovať a vyjednávať 
- dokáže vyjsť s druhými aj byť sám 

N
A

JM
L

A
D

Š
Í 

- starší súrodenci sa ho snažia učiť 
a vychovávať, 

- nezažije zosadenie z trónu, 
- niekedy vytvára alianciu s najstarším 
súrodencom, 

- rodičia sú pri jeho výchove 
najliberálnejší, je najmenej trestaný, 
nezažíva taký tlak rodičov, 

- nemá mladšieho konkurenta 

- manipulátor 
- púta pozornosť 
- zabávač 
- potrebuje sa odlišovať 
- chce, aby ho ostatní brali vážne 
- dokáže druhých presvedčiť, aby mu vyhoveli 
- niekedy ostáva pre rodinu navždy „bábätkom“ 

JE
D

IN
Á

Č
IK

 

- nikdy nezažíva zosadenie z trónu, 
- má 200% rodičovskej pozornosti, 
- rodičia mu často pripomínajú, že je 
„to jediné, čo majú“ 

- žije vo svete dospelých, 
- môže byť príliš ochraňovaný alebo 
rozmaznávaný, rodičia sú často vo 
výchove úzkostliví a protektívni 

- rýchlo dospieva 
- často sa dobre učí, má veľa vedomostí 
- preferuje kontakt s dospelými 
- nebýva veľmi súťaživý v skupine, ale 

orientovaný na výkon, ambiciózny 
- viaceré črty spoločné s prvorodeným 
- chce pozornosť dospelých 
- niekedy má ťažkosti v komunikácii s rovesníkmi 
- zodpovedný, snaživý 
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IV. Metodika výskumu 

Cieľom výskumu bolo zistiť, aký je vzťah medzi poradím narodenia, sebahodnotením 
a vnímaním vlastného tela u adolescentov a mladých dospelých. Stanovili sme si 
nasledujúce výskumné otázky a hypotézy: 

O1 Je rozdiel v sebahodnotení medzi jednotlivými súrodeneckými pozíciami?  

O2 Je rozdiel v obraze tela medzi jednotlivými súrodeneckými pozíciami?  

O3 Aký je korelačný vzťah medzi sebahodnotením a obrazom tela?   

H1 Skóre v dotazníku sebahodnotenia bude u chlapcov vyššie ako u dievčat.  
Vychádzame z prác Maceka (1999), ktorý odkazuje na výskum Euronet Pilot Study,  
v ktorom sebahodnotenie u chlapcov bolo pozitívnejšie než u dievčat. Macek (1999) 
uvádza, že negatívne sebahodnotenie nie je závislé od veku, ale existujú pozorovateľné 
rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. Podľa niektorých autorov je sebahodnotenie  
u mužov vyššie ako u žien a iní rozdiel nevidia (Blatný & Osecká, 1993).  

H2 Skóre v dotazníku obrazu tela bude u chlapcov vyššie ako u dievčat.  
Vychádzame zo zistení, že muži sú so svojim telom viac spokojní, než ženy (Grogan, 1999). 
Podľa Furnhama a Greavesa (1994, in Grogan, 1999) ženy mali nižšie skóre vo vnímaní 
svojho tela v porovnaní s mužmi. 

 

4.1  Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvorilo 202 probandov a probandiek, z toho 49 chlapcov a 153 
dievčat, vo veku 18 - 26 rokov (M = 19). Obdobie medzi 18. a 25. rokom života sa 
nachádza medzi obdobím adolescencie a ranej dospelosti. Všetci probandi a probandky 
potvrdili, že majú viac ako 18 rokov a súhlasili s anonymnou účasťou vo výskume a so 
spracovaním údajov. 
Celkovo bolo administrovaných 220 dotazníkov. Z tohto celkového počtu sme 
analyzovali len 202, 18 dotazníkov sme vyradili. Tieto dotazníky obsahovali prázdne 
odpovede, neboli vyplnené kompletne, alebo boli odpovede nečitateľné. V niektorých 
prípadoch boli označené viaceré možnosti, pri položkách s jednou možnosťou výberu.   

4.2  Metódy výskumu 

Ako výskumnú metódu sme použili dotazník, ktorý pozostával z troch častí. Prvú časť 
tvorili otázky týkajúce sa demografických údajov: pohlavie, vek, typ školy, miesto 
bydliska a otázky týkajúce sa pohlavia, veku a počtu súrodencov a poradia narodenia 
probanda/probandky.  

Druhou časťou dotazníka boli výroky zamerané na sebahodnotenie probandov 
a probandiek: Rosenbergova škála sebahodnotenia (Rosenberg self-esteem scale). 
Autorom tejto škály je M. Rosenberg, ktorý ju po prvýkrát predstavil v roku 1965. Škálu 
vytvoril ako jednodimenzionálny nástroj, ktorý meria celkové hodnotenie seba ako 
súhrn pozitívnych a negatívnych obrazov o sebe (Gray-Little, Williams, Hancock, 1997, 
in Halama & Bieščad, 2006). Patrí medzi najznámejšie a často používané škály 
sebahodnotenia. Škála bola navrhnutá na meranie hodnoty seba, sebaakceptácie  
a všeobecného vnímania seba u adolescentov (Sarková a kol., 2006). Pozostáva z 10 
výrokov, ktoré sa týkajú úrovne subjektívneho vnímania vlastnej osoby jednotlivca. 
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Každý výrok sa hodnotí na 4-stupňovej škále. Vyššie skóre znamená vyššiu úroveň 
sebahodnotenia (Pullmann & Allik, 2000). Vnútorná konzistencia škály v našej 
výskumnej vzorke dosahuje uspokojivú hodnotu (Cronbachova alpha = 0,804). Na 
základe Kolmogorov-Smirnovho testu môžeme konštatovať, že dáta sú rovnomerne 
rozložené (M = 28,52, SD = 4,40, p = 0,206). 

Tretiu časť dotazníka tvorili položky zamerané na vnímanie vlastného tela, t. j. 
zisťovanie miery spokojnosti probandov a probandiek s vlastným telom a výzorom. 
Dotazník obrazu tela (The Body Image Concern Inventory) bol navrhnutý na 
meranie vnímania dysmorfických rysov vzhľadu u človeka (Littleton & Breitkopf, 
2008). To znamená, že jednotlivé položky zisťujú, aká je spokojnosť ľudí so svojim 
vzhľadom, a ako táto spokojnosť ovplyvňuje ich správanie (napríklad úmyselné 
vyhýbanie sa rôznym spoločenským aktivitám kvôli vlastnému výzoru, Littleton & 
Breitkopf, 2008; Littleton, Axsom & Pury, 2005). Tento nástroj nie je zameraný len na 
symptómy, ktoré súvisia s nespokojnosťou s vlastným telom (Littleton, Axsom, & Pury, 
2005). Otázky zisťujú aj to, ako vnímane rôzne nedostatky na našom vzhľade, ako 
intenzívne sa zaujímame o náš vzhľad a správanie, ktoré s tým súvisí. Patrí sem 
neustále kontrolovanie svojho správania: meranie, váženie, kontrolovanie nedostatkov 
a celkového vzhľadu v zrkadle. Tiež sem patria rôzne pokusy maskovať svoje 
nedostatky, napríklad zmeneným držaním tela, oblečením, kozmetickými prípravkami 
a aj časté porovnávanie vzhľadu s druhými. Nástroj obsahuje 19 položiek, ktoré 
respondenti a respondentky hodnotia na 5-stupňovej škále frekvencie výskytu 
popisovaného prežívania alebo správania. Čím vyššie je skóre, tým pozitívnejšie je 
vnímanie vlastného tela. Vnútorná konzistencia škály v našej výskumnej vzorke 
dosahuje uspokojivú hodnotu (Cronbachova alpha = 0,903). Na základe Kolmogorov-
Smirnovho testu môžeme konštatovať, že dáta sú rovnomerne rozložené (M = 69,03, 
SD = 12,01, p = 0,489). 

4.3   Výsledky  

Priemerné sebahodnotenie respondentov a respondentiek (Tabuľka 2) dosahuje 
hodnotu 28,52. Tomuto priemernému sebahodnoteniu sa najviac priblížili probandi  
a probandky, ktorí sa narodili ako prví v poradí a najmladší. Priemerné skóre ich 
sebahodnotenia bolo 28,3. Najvyššie sebahodnotenie dosiahli prostrední súrodenci (M = 
29,2). Jedináčikovia mali najnižšie sebahodnotenie (M = 27,7). Na základe výsledkov 
testu ANOVA, však konštatujeme, že rozdiel v sebahodnotení medzi jednotlivými 
pozíciami poradia narodenia nie je štatisticky významný (F = 0,778, p = 0,541). 

 
Tabuľka 2 

Priemerné skóre v dotazníku sebahodnotenia u jednotlivých pozícií poradia narodenia 
 

Pozícia poradia narodenia M SD Min. Max. 

Jedináčik 27,70 5,056 18 37 

Prvorodený 28,30 4,571 19 39 

Druhorodený 27,85 4,522 19 39 

Prostredný 29,20 4,207 18 40 

Najmladší 28,28 4,169 20 36 

Spolu 28,52 4,397 18 40 
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Priemerné skóre v dotazníku obrazu tela respondentov a respondentiek je 69,03 
(Tabuľka 3). Priemernému obrazu tela sa najviac priblížili druhorodení (M = 69,5)  
a najmladší (M = 68,2). Najvyššie priemerné skóre (M = 71,2) dosiahli respondenti 
a respondentky narodení ako prostrední v poradí. Najnižší obraz tela (M = 63,6) mali 
jedináčikovia. Prvorodení dosiahli tiež nižšie skóre (M = 67,3).  Rozdiely medzi 
jednotlivými súrodeneckými pozíciami však ani  v tomto prípade nie sú štatisticky 
významné (F = 1,494, p = 0,205). 

Tabuľka 3, 
Priemerné skóre v dotazníku obrazu tela u jednotlivých pozícií poradia narodenia 

 
Pozícia poradia 
narodenia 

M SD Min. Max. 

Jedináčik 63,60 12,394 37 79 

Prvorodený 67,32 12,502 32 89 

Druhorodený 69,52 12,548 41 92 

Prostredný 71,23 11,716 41 95 

Najmladší 68,20 10,194 48 84 

Spolu 69,03 12,014 32 95 

 

Z analýzy korelačného vzťahu medzi sebahodnotením a obrazom tela vyplýva, že medzi 
týmito premennými je tesný signifikantný vzťah (r =  0,49, p = 0,00). Je pravdepodobné 
(podobne ako uvádza Grogan, 1999), že probandi a probandky s nízkym sebavedomím 
budú vnímať svoje telo negatívnejšie ako tí, ktorí majú vyššie sebahodnotenie. 
Z porovnania priemerného skóre v dotazníku sebahodnotenia u chlapcov a dievčat 
vyplýva, že dievčatá dosiahli nižšie skóre (M = 28,35) ako chlapci (29,08). Tento rozdiel 
však nie je štatisticky významný (Tabuľka 4), preto hypotézu č. 1 zamietame. 

 
Tabuľka 4  Porovnanie rozdielu v sebahodnotení medzi chlapcami a dievčatami 

 M SD Rozdiel priemerov t-test Sig. 

Chlapci 29,08 5,461 
0,735 -0,870 0,387 

Dievčatá 28,35 4,002 

 

V dotazníku obrazu tela dosiahli chlapci priemerné skóre M = 74,51 a dievčatá M = 
67,28. Rozdiel v priemeroch je 7,229 a tento rozdiel je štatisticky významný. Môžeme 
preto konštatovať, že chlapci hodnotia svoj vzhľad lepšie ako dievčatá. Hypotéza č. 2 sa 
potvrdila.  

 
Tabuľka 5 Porovnanie rozdielu v hodnotení obrazu tela medzi chlapcami a dievčatami 

 M SD Rozdiel priemerov t-test Sig. 

Chlapci 74,51 13,497 
7,229 -3,785 0,000 

Dievčatá 67,28 10,981 
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Diskusia a záver 

Na základe vyššie uvedených zistení môžeme konštatovať, že rozdiel v sebahodnotení 
medzi jednotlivými poradiami narodenia nie je štatisticky významný. Najnižšiu úroveň 
sebahodnotenia zaznamenávame u jedináčikov a najvyššie u prostredných detí, 
podobné výsledky uvádza napr. Lenta (2015). Adolescenti sa zvyčajne usilujú byť viac 
samostatní a menej závislí od rodičov (Yeh & Lampers, 2004), začínajú hľadať zdroj 
pomoci u svojich súrodencov, ktorí by im mohli pomôcť a poradiť (Seginer, 1998; 
Tucker a kol., 1997, in Yeh & Lampers, 2004). Ak sú ich vzťahy so súrodencami blízke 
a pozitívne, vnímajú, že majú hodnotu a zvyšuje sa ich sebavedomie. Tieto činitele sú 
veľmi podstatné pre vysoké sebahodnotenie (Colley, 1902; Harter, 1990a, 1999; Mead, 
1925, 1934, Amato, 1989 in Yeh & Lampers, 2004). Dobré vzťahy medzi súrodencami 
môžu podporovať rozvoj vyššieho sebahodnotenia adolescentov (Yeh & Lempers, 
2004). Rozdiel v obraze tela medzi jednotlivými poradiami narodenia taktiež nie je 
štatisticky významný, hoci aj tu sme zaznamenali určité rozdiely. Priemernému obrazu 
tela (M = 69,03) sa najviac priblížili respondenti narodení ako druhí v poradí a tiež aj 
najmladší respondenti. Najnižšie priemerné skóre v oblasti vnímania vlastného tela 
dosiahli jedináčikovia a prvorodení. Najvyšší obraz tela mali prostrední. Respondenti  
a respondentky narodení ako prostrední mali najvyššie skóre sebahodnotenia aj skóre 
v hodnotení vlastného tela, najnižšie sebahodnotenie a obraz tela mali jedináčikovia. 
Sebahodnotenie prvorodených bolo vyššie ako druhorodených a obraz tela  
u prvorodených bol nižší ako u druhorodených. Vzťah medzi obrazom tela  
a sebahodnotením je štatisticky významný (r = 0,491, p = 0,000). Môžeme preto tvrdiť, 
že tieto premenné majú tendenciu vyskytovať sa spolu, že sebahodnotenie môže 
s obrazom tela súvisieť. Potvrdili sme tak zistenia, ktoré uvádza Groganová (1999, 
Mintz a Betz (1986), Charles a Kerr (1986), Furnham a Greaves (1994) a Tiggemann, 
(1996), že vzťah medzi spokojnosťou s vlastným telom a sebahodnotením existuje, že 
vysoké sebahodnotenie koreluje so spokojnosťou s vlastným telom.  

Reliabilita Rosenbergovej škály v našom výskume (α = 0,804) je porovnateľná 
s výsledkom Yeha a Lempersa (2004), kde pre sebahodnotenie bola u 11 - 13 ročných α 
= 0,79 a u 13 - 15 ročných bola α = 0,84. Zistili sme, že priemerné sebahodnotenie 
dievčat je M = 28,35, so smerodajnou odchýlkou 4,004. U chlapcov bolo priemerné 
sebahodnotenie M = 29,08 so smerodajnou odchýlkou 5,461. Tento rozdiel nie je 
štatisticky významný (p = 0,310), čo znamená, že hypotéza 1 sa nepotvrdila. 
Nemôžeme preto tvrdiť, že sebahodnotenie u chlapcov je významne vyššie ako  
u dievčat. Naše zistenia sa líšia od výsledkov Halamu a Bieščada (2006), ktorí vo 
svojom výskume o adolescentoch vo veku 15 - 22 rokov zistili, že sebahodnotenie žien 
je vyššie (M = 30,01) ako u mužov (M = 29,81), ale tento rozdiel tiež nebol štatisticky 
významný. Naše výsledky nepodporujú ani tvrdenia výskumu Fickovej (2003), že 
sebahodnotenie u chlapcov je vyššie ako u dievčat so štatistickou významnosťou p = 
0,024. Sebahodnotenie dievčat bolo M = 29,31 so smerodajnou odchýlkou 5,03  
a u chlapcov M = 30,76 so smerodajnou odchýlkou 4,57. Autori, ktorí sa zaoberali 
sebahodnotením ako napr. Osecká a Blatný (1997, in Ficková, 2003), Blatný (2001), 
Kling, Hyde, Showers & Buswell (1999) tiež zistili, že sebahodnotenie u dievčat je 
nižšie ako u chlapcov. Macek (1999) spomína výskum Euronet Pilot Study, z ktorého 
vyplýva, že dievčatá sú pri hodnotení seba citlivejšie na interpersonálne hodnotenie,  
a z tohto dôvodu sa u nich predpokladá vyššia miera negatívnych citov k sebe ako  
u chlapcov. Čo sa týka rozdielov vo vnímaní vlastného tela u dievčat a u chlapcov, zistili 
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sme, že tento vzťah je štatisticky významný (p = 0,000). Potvrdilo sa preto tvrdenie 
Groganovej (1999), že muži sú so svojím telom spokojnejší ako ženy, a tiež tvrdenia 
autorov Furnhama a Greavesa (1994, in Grogan, 1999), že ženy majú nižšie skóre vo 
vnímaní svojho tela v porovnaní s mužmi. Môžeme preto tvrdiť, že chlapci hodnotia 
svoj vzhľad lepšie ako dievčatá. Hypotéza 2 sa potvrdila. K limitom výskumu patrí, že 
sme sa v porovnaní súrodeneckých pozícií zamerali len na chronologické poradie 
narodenia, pričom medzi chronologickým poradím a psychologickou identifikáciou 
s určitou pozíciou poradia narodenia nie je vždy zhoda (Sokolová, 2015). Ďalším 
limitom výskumu je nerovnomerné zastúpenie jednotlivých pozícií poradia narodenia 
a rozloženie vzorky z hľadiska pohlavia. 
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VPLYV NARODENIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉHO DIEŤAŤA 
NA VZÁJOMNÉ VZŤAHY A HODNOTY V RODINE  
 
Zuzana  Brunclíková, Zuzana Dohányosová 

Katedra psychológie a patopsychológie,  
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,  
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Abstrakt  
Prí spevok  sa venuje problematike z ivotny ch hodno t a vzťahov v rodina ch s postihnuty m 
dieťaťom. Cieľom pra ce je analyzovať a zhodnotiť moz ny  vplyv narodenia zdravotne 
postihnute ho dieťaťa na vza jomne  vzťahy a hodnoty c lenov rodiny. Empiricka  c asť je 
venovana  kvalitatí vnemu vy skumu, ktory  bol realizovany  meto dou interview 
(polos trukturovane  interview). Na za klade vy povedí  participantov sme analyzovali 
hodnoty a vzťahy v rodine pred a po narodení  dieťaťa s postihnutí m. Zí skane  informa cie 
boli spracovane  formou prí padovej s tu die. 
 
Kľúčové slová: zdravotné postihnutie,  rodina, životné  hodnoty, vzťahy v rodine 
 

Abstract  
The paper focuses on the values of life and relationships in families with a disabled 
child. The aim of this work is to analyze and assess the possible impact of the birth of  
a disabled child on mutual relations and values of family members. The empirical part is 
devoted to qualitative research, where the interview method (semi-structured 
interview) was used. Based on the statements of participants, we analyzed the values 
and relationships within the family before and after the birth of a child with disabilities. 
The obtained data were processed in the form of case study. 
 
Keywords: disability, family, life values, family relations 
 

I. Rodina a dieťa s postihnutím  
 
Asi najkrajším obdobím v živote každého rodiča je očakávania nového člena rodiny. Ešte 
pred jeho narodením si k nemu rodičia vytvárajú citové väzby, rozprávajú sa s ním, 
vyberajú mu meno. Často si vytvárajú predstavy, aké by dieťa malo byť, aké bude mať 
koníčky, záujmy, čo by chceli, aby z neho vyrástlo, na koho sa bude podobať. Ideál 
potomka predstavuje dieťa zdravé, zdatné v smeroch, ktoré rodičom imponujú („to bude 
určite futbalista po tatinovi“ a pod.), harmonicky sa vyvíjajúce (Matějček, 1987, s. 33). 
„Ak sa do rodiny narodí dieťa, ktorému je diagnostikované zdravotné postihnutie, pocity 
šťastia z narodenia dieťaťa sú zväčša vystriedané či nahradené strachom, úzkosťou  
a beznádejou spojenou s nejasným vývojom budúcnosti“ (PROHUMAN).  

Podľa Matějčeka (1987) sa  obdobie krátko po narodení dieťaťa dá charakterizovať ako  
skúška, ktorá preverí adaptačné schopnosti a možnosti rodiny. Rodina by sa nemala 
pred okolím uzavrieť, ale naopak hľadať pomoc  a podporu širšej rodiny. Úspech alebo 
neúspech prijatia zdravotného postihnutia dieťaťa je podmienená viacerými faktormi, 
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ktoré majú odlišný vplyv na fungovanie rodiny. Ryckman a Henderson (1970) 
identifikovali šesť príčin, prečo sú rodičia narodením dieťaťa s postihnutím natoľko 
zasiahnutí.  

 Rodičia si predstavujú svoje dieťa ako nasledovníka seba samého, je rozšírením 
jeho psychických aj fyzických vlastností a schopností. Vidia a pripisujú si všetko 
pozitívne aj negatívne na dieťati. 

 Rodičia si uvedomujú, že sny a predstavy, ktoré vkladali do dieťaťa, nebudú 
naplnené. 

 Rodičia vidia v dieťati nasledovníka rodu. Ponúka im možnosť žiť nesmrteľne, 
predávať svoje poznatky ďalším generáciám prostredníctvom dieťaťa. 
Nepredpokladá sa, že postihnuté dieťa bude mať potomkov, čím sa táto forma 
určitej nesmrteľnosti ruší.  

 U rodičov sa po narodení dieťaťa vyvíja nekonečný cit lásky k dieťaťu. Naopak 
u rodičov, ktorým sa narodilo dieťa s postihnutím sa však môže objaviť strach a cit 
viny z neschopnosti dieťa prijať a milovať.  

 Obvykle rodičia vedú svoje zdravé deti k samostatnosti. U rodičov detí 
s postihnutím sa objavuje prehnaná starostlivosť, ktorá narúša prirodzený vývin 
k samostatnosti.  

 Výchova postihnutého dieťaťa predstavuje pre rodičov enormnú záťaž (Blažek 
a Olmorová, 1988, s. 25). 
 

Oznámenie diagnózy dieťaťa rodičom je jeden z najdôležitejších faktorov pre prvotné 
prijatie dieťaťa a spracovanie tejto situácie. Hartoš (2010) prezentuje niekoľko 
pravidiel, ktorými by sa mali riadiť odborníci pri oznamovaní prvotných informácií 
o zdravotnom stave dieťaťa.  

 Dôležitý je vhodný čas, v ktorom bude rodina o stave dieťaťa informovaná. 
 V čase informovania by mali byť prítomní obaja rodičia naraz spoločne s dieťaťom. 
 Lekár oznamujúci diagnózu je povinný disponovať dostatočnými informáciami 

o postihnutí.  
 Lekár by mal prejaviť pozitívny vzťah k dieťaťu, čo uľahčí jeho prijatie aj rodičom. 
 Rozhovor je nevyhnutné viesť v súkromí bez prítomnosti iných osôb. 
 Lekár by mal oznámiť pravdivé informácie a mal by sa vyhnúť vlastným úvahám 

a prognózam.  
 Dôležité je poskytnúť rodičom dostatočný čas na spracovanie informácií, možnosť 

ďalších otázok a v najlepšom prípade aj kontakt na odborníka.  
 

1.1  Reakcia rodičov na postihnutie dieťaťa 
 
Rodičia reagujú na diagnózu dieťaťa rôznym spôsobom. Spôsob jeho adaptácie na novú 
situáciu môže trvať rôzne dlho, má však svoje typické prejavy, ktorými rodičia 
prechádzajú. Najpoužívanejší je proces akceptácie ochorenia, ktorý popísala  
Dr. Elizabeth Kübler-Rossová (Matějček, 1987; Selikowitz, 2005).  

 
 Fáza šoku: Prvou reakciou na správu o postihnutí dieťaťa je šok. Rodič reaguje 

neprimerane (plač, mlčanie, hnev), prežíva pocit derealizácie, zmätku. Premýšľa 
iracionálne, nie je schopný vnímať informácie prezentované lekárom. Rodič je 
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v tejto fáze plný pocitu beznádeje a úzkosti. V rodičoch so slabšou povahou môže 
táto chvíľa zanechať negatívne spomienky po celý život.  

 Fáza popretia: Druhou fázou je popieranie skutočnosti. Rodičia sa pýtajú lekárov, 
či sa nemohla stať chyba vo výsledkoch, hľadajú iné vysvetlenie situácie. 
Nepripúšťajú si skutočnosť, ktorú by neboli schopní prijať. Zapájajú aktívne 
ochranné mechanizmy, aby sa so situáciou dokázali postupne vyrovnať a nestratili 
psychickú rovnováhu. Rodičia neprijímajú informácie o postihnutí dieťaťa 
a odmietajú pomoc lekárov.  

 Fáza reaktívna: V tretej fáze si rodičia uvedomujú, že vzniknutá situácia je realita. 
Začínajú pracovať obranné mechanizmy ako sú obviňovanie alebo agresivita. 
Pokúšajú sa s neprajnou situáciou bojovať a začnú hľadať vinníka.  Nachádzajú ho 
v partnerovi, v lekároch alebo v sebe samom (matky). Rodičia nevidia východisko 
zo situácie a v tomto období môžu uniknúť z nepriaznivej situácie. Únik je ďalšou 
obrannou reakciou, ktorá býva častá najmä u otcov.  

 Fáza adaptačná: Po negatívnych emóciách sa začína fáza rovnováhy, v ktorej sa 
rodičia začínajú vyrovnávať s postihnutím dieťaťa. Akceptujú ho a začínajú sa 
zaujímať o jeho liečbu, majú snahu pomôcť mu, nájsť primerané riešenie. 
Negatívne pocity môžu stále pretrvávať, nie sú však tak silné ako 
v predchádzajúcich fázach.  

 Fáza reorientácie: V poslednej fáze rodičia zaujímajú realistický postoj, začínajú 
akceptovať svoje dieťa také, aké je. Sú schopní rozvíjať jeho schopnosti a majú 
víziu do budúcnosti. Mení sa životný štýl rodiny, reorganizuje sa hodnotový 
systém.  

 
„Po stanovení diagnózy a prognózy dieťaťa hrá veľmi dôležitú úlohu rozhodnutie rodičov 
hľadať riešenie novovzniknutej situácie a akceptovať limitácie dieťaťa s postihnutím“ 
(Šuryová, Hučík, 2013, s.299). 

Šustrová (2004), odborníčka na diagnózu Downov syndróm, ktorá dlhoročne pracuje 
ako alergo-imunologička v ambulancii pre deti s týmto typom postihnutia a sama je 
matkou už dospelého syna s rovnakou diagnózou, považuje za dôležité, aby sa lekár 
nesústredil len na problémy dieťaťa, ale spomenul aj pozitívne stránky. Upriamuje 
pozornosť na dôležitosť poskytnúť rodičom nádej v podobe perspektív do budúcnosti, 
možnosti výchovy či informácie o odborníkoch a podporných skupinách. Rovnako ako 
V. Hartoš odporúča, aby boli pri oznámení diagnózy prítomní obaja rodičia aj 
s dieťaťom, aby boli informácie poskytnuté rodičom pravdivé, úplné, a aby neboli 
zamlčané žiadne fakty. Dôraz kladie na zrozumiteľnú a primeranú formu oznámenia, 
odborný a empatický prístup lekára.  

Po oboznámení sa s diagnózou nasleduje obdobie, v ktorom sa rodičia vyrovnávajú 
s novými informáciami a prispôsobujú sa im. Toto obdobie má u každého individuálne 
časové trvanie, avšak má svoje typické prejavy, podľa ktorých ho vieme rozdeliť do 
niekoľkých fáz. Pre vytvorenie lepšieho obrazu o miernych odchýlkach vo vnímaní 
adaptácie rodiny uvedieme ďalšie rozdelenia fáz podľa Říčana, Matějčeka 
a Prevendárovej.  
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1.2  Fázy vyrovnávania sa s postihnutím dieťaťa 
 

Říčan (1991) prezentuje štyri fázy, ktorými podľa neho prechádza rodina dieťaťa.  
1. Prediagnostická fáza - rodičia dieťaťa majú tušenie o chorobe, aj keď nevedia 

diagnózu. Vytvárajú si vlastnú teóriu o ochorení a lekári by sa ňou mali zaoberať. 
Prezradí im veľa o obavách, skúsenostiach a úzkostiach rodičov.  

2. Fáza konfrontácie s ochorením - potvrdzuje sa diagnóza, ktorá je lekárom 
oznámená rodičom. Spôsob oznámenia je rozhodujúci, rodičia si nezapamätajú 
obsah správy, ale pocity, ktoré  v danej situácií mali. Je nevyhnutné uistiť ich 
o podpore, informovať ich o liečebných postupoch. 

3. Fáza dlhodobej adaptácie na ochorenie - táto fáza má najdlhšie trvanie. 
Postoje rodičov sa striedajú medzi akceptáciou, neistotou až popieraním situácie. 
Zdravotný stav dieťaťa je príčinou problémových situácií v rodine. 

4. Fáza pokojného priebehu ochorenia - nastáva stabilizácia situácie v rodine. 
Vďaka silným pozitívnych medziľudským vzťahom vnútri rodiny a najbližších 
príbuzných sa so situáciou postupne vyrovnáva. Rodina si vytvorila modely 
adaptovaného správania vzhľadom k prítomnosti dieťaťa s postihnutím.  

 
Matějček (1987, s. 33) rozdeľuje fázy prijatia nasledovne:  

1. Poznanie, že s dieťaťom nie je niečo v poriadku - prvá fáza, v ktorej sa 
rodičom zrúti ideál dieťaťa, trvá u každého rodiča individuálne- niekoľko hodín, 
týždňov dokonca mesiacov. Rodičia v nej prežívajú tieseň, beznádej, úzkosť.  

2. Obrana proti úzkosti - je zdravým obranným mechanizmom, ktorý v tejto 
situácií býva navonok najviac viditeľný. Každý rodič má rozdielny obranný 
mechanizmus. V každom je možné nájsť spoločné črty, ktorými sú popieranie 
skutočnosti, hľadanie vinníka s prvkami agresie. Vina padá na manžela, 
manželku alebo svokru, zdravotníctvo či spoločnosť. Obviňovanie je zo 
spoločenského hľadiska nezmyselné a nespravodlivé, vyvoláva ďalšie konflikty. 
Proti obviňovaniu sa bojuje informovaním rodičov o podstate ochorenia dieťaťa, 
jeho vzniku a ďalšieho vývinu.  

3. Fáza vyrovnania - nastáva po fáze obrany. Pre jej dosiahnutie je dôležitá 
spolupráca a súdržnosť rodinného kruhu, odborníkov.  
 

Prevendárová (1998, s. 62) identifikuje tri základné fázy: 
1. Fáza emocionálnej dezorientácie - rodičia postrehnú, že s ich dieťaťom nie je 

všetko v poriadku. Ak je defekt viditeľný hneď po narodení, nastáva u rodičov 
emocionálny šok. Táto fáza je identická s druhou fázou prezentovanou Říčanom 
a s prvou fázou Matějčeka.  

2. Fáza reintegrácie - nastáva vyrovnanie sa so situáciou, organizmus sa začína 
prispôsobovať stresovej situácií. Objavuje sa obranný mechanizmus, ktorý 
nemusí byť prijateľný pre spoločnosť ako rozvod rodičov, umiestenie dieťaťa do 
ústavnej liečby, pretože „to je pre neho to najlepšie“, otec sa môže dlho zdržiavať 
v práci, citovo sa neangažovať a nechať všetku starostlivosť na matku. Opačným 
extrémom môže byť sebaobetovanie, prehnaná starostlivosť o dieťa, 
sebaobviňovanie a sebaľútosť. Táto fáza sa zhoduje s druhou fázou Matějčeka.  

3. Fáza zrelej adaptácie - V poslednej fáze sa rodičia zmierujú s ochorením 
dieťaťa, sú schopní prijať ho aj jeho hendikep. Nachádzajú riešenia, ako žiť 
v danej situácii, aby pre nich nebola deštruktívna. Dochádza ku zmene správania, 
postojov, vzťahov.  
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Prevendárová prezentuje výsledky výskumu, ktorý realizovali s rodinami s postihnutým 
dieťaťom (Prevendárová, 1995, in Prevendárová, 1998, s. 66). Vo výskume zisťovali, 
ako sa rodičia vyrovnali s postihnutím po uvedení, že dieťa je „iné“ a po oznámení 
diagnózy. Analýzou odpovedí dospeli k záveru, že v čase zistenia diagnózy rodičia neboli 
so situáciou vyrovnaní. Väčšina rodičov uviedla, že toto obdobie bolo pre nich „najhoršie 
v živote“ a bolo veľmi emocionálne náročné. Proces adaptácie prebiehal u každého 
z rodičov rôzne dlho, 1/3 rodičov je v čase priebehu výskumu s faktom úplne 
vyrovnaná, 1/3 je vyrovnaná len čiastočne a posledná tretina sa s postihnutím dieťaťa 
doteraz nedokázala vyrovnať.  

Podľa nášho názoru sa o reakciách rodičov po narodení dieťaťa s postihnutím veľmi 
málo hovorí. Pre rodičov to je veľmi stresujúce obdobie, počas ktorého sa musia sami 
vyrovnať s novými bolestivými skutočnosťami. V nemocniciach im je oznámená 
diagnóza a nikto sa ďalej nestará o ich pocity a nie je im nápomocný pri prijímaní svojho 
dieťaťa. Veľa rodičov nie je schopných vyrovnať sa s postihnutím svojho dieťaťa 
a rodiny sa rozpadajú. V prípade včasnej intervencie a pomoci psychológov by sa podľa 
nášho názoru dalo rozpadu rodín predísť.  

 

II.  Výskumy realizovnané v problematike rodín s dieťaťom  
s postihnutím 

 
Zaujímavý je príspevok o Reakciách rodičov na príchod dieťaťa s mentálnym 
postihnutím- stres, uzmierenie, výzva. Cieľom príspevku bolo „predstaviť oblasti, 
ktorými sa zaoberali publikované výsledky v súvislosti s vplyvom člena s mentálnym 
postihnutím na rodinu“ (Šútyrová, Hučík, 2013, s. 297). Príspevok sa snaží vniesť viac 
informácií do tematiky týkajúcej sa reakcií rodičov na diagnózu dieťaťa, ktoré sú 
sprevádzané traumou a priblížiť ich spôsob adaptácie na vzniknutú situáciu v rodine. 
V príspevku sa autori zaoberajú  bezprostrednou reakciou rodičov po oznámení jeho 
diagnózy, uvádzajú 6 príčin, prečo sú rodičia narodením dieťaťa s postihnutím natoľko 
zasiahnutí, ktoré vypracoval Ryckman a Henderson (1970). Hlavnou témou príspevku 
autori mapujú potreby a problémy pri copingu rodičov detí s mentálnym postihnutím. 
Prezentujú sústavu problémov, s ktorými sa rodičia každodenne stretávajú. Sú nimi: 
prijatie diagnózy svojho dieťaťa, finančné problémy, emočná záťaž, teologické konflikty, 
hľadanie riešenia ohľadom otázky doživotnej starostlivosti o dieťa, spolupráca 
s odborníkmi s neprofesionálnym prístupom. V druhej časti príspevku autori opisujú 
premenné, ktoré ovplyvňujú coping rodiny. Rozdeľujú ich do kategórií: premenné na 
strane rodiny, na strane rodičov, na strane dieťaťa a na vonkajšie premenné.  

Do popredia dávame aj príspevok o Psychických dopadoch narodenia zdravotne 
postihnutého dieťaťa na rodičov. „Príspevok prezentuje psychické dopady na rodinné 
fungovanie s pohľadom na emocionálne prežívanie rodičov, ktorým sa narodilo dieťa 
s mentálnym postihnutím“ (Ludvigh Cintulová). Autorka sama trpí zdravotným 
postihnutím. Z tohto dôvodu máme pocit, že vďaka osobnej skúsenosti má príspevok 
pridanú hodnotu a hodnotíme ho ako veľmi prínosný pri písaní našej diplomovej práce. 
Preto sme sa rozhodli spomenúť ho aj v tejto kapitole. Autorka podrobne opisuje fázy 
zmierenia sa a akceptácie novej životnej situácie rodiny, ktorej sa narodí dieťa 
s postihnutím. Fázy rozdeľuje do šiestich tematických celkov a pomenúva ich 
nasledovne: fáza oznámenia, fáza popretia reality, fáza viny a hnevu, fáza sebaľútosti 
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a ľútosti smerom k dieťaťu, fáza akceptácie a vyrovnávania sa s realitou, fáza zmeny 
fungovania rodiny, fáza dozretia, fáza rozvratu a fáza slobody a samostatnosti. V druhej 
časti sa autorka zaoberá hodnotením kvality života rodiny ako aj samotného človeka 
s postihnutím. Ponúka tabuľku s porovnaním vývinu dieťaťa s a bez postihnutia, ktorú 
sama spracovala. V poslednej časti na základe komunikácie s rodinami spracúva 
problémy a úskalia pomoci rodinám.  

Ako ďalší uvádzame výskum o Živote rodín s postihnutým dieťaťom ako predmete 
sociologického výskumu. V druhej polovici 20. storočia sa dostáva do pozornosti 
problematika rodín so zdravotným postihnutím. Autorka výskumu prezentuje potrebu 
zaoberať sa touto témou hlbšie, pretože z odborného hľadiska sa jej zdá zaujímavá 
a považuje za „potrebné zadefinovať nové súvisiace otázky, na ktoré môžeme vo 
výskumnej praxi získať relevantné odpovede“ (Václavíková, 2010, s.69). Kvantitatívneho 
výskumu sa zúčastnila vzorka 102 respondentov. Vzorku tvorili rodičia detí s ťažkým 
zdravotným postihnutím. Vekové rozpätie detí reposndentov sa pohybovalo od 
18rokov. Primárnym cieľom výskumu bolo zamerať pozornosť na rodiny s postihnutím 
dieťaťom. Sekundárnym cieľom bolo identifikovať sociálne dôsledky zdravotne 
postihnutého dieťaťa na rodinu a identifikovať jej problémy a potreby. Otázky výskumu 
stanovila autorka nasledovne:  

 Majú rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím dostatočný príjem na 
zabezpečenie potrieb? 

Výsledky výskumu zistili, že až 78,4% respondentov uviedlo, že ich príjem im 
nepostačuje na zabezpečenie všetkých potrieb rodiny. Autorka považuje toto číslo za 
alarmujúce. Považuje za potrebné položiť si otázku, či a do akej miery je štát schopný 
zabezpečiť potreby rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím? „Má vôbec takýto 
rodič možnosť zamestnať sa? Je dostatočné množstvo inštitúcií starajúcich sa o tieto 
rodiny?“ (Václavíková, 2010, str. 75)  

 Je kvalita života rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím primeraná? 
 
Dotazník preukázal, že 37,2% respondentov hodnotilo svoj život ako spokojný. 
Negatívne vnímajú kvalitu svojho života respondenti v 5,9% s tým, že potvrdzujú 
závislosť kvality života od medziľudských vzťahov sociálnej začlenenosti. Na základe 
zistených údajov autorka tvrdí, že kvalitu života rodín s postihnutým dieťaťom nie je 
možné jednoznačne vymedziť.  

 
Zaujal nás aj príspevok o Kvalite života rodičov detí s autizmom „Teoretický príspevok 
sa zaoberá kvalitou života rodičov detí s autizmom. Príspevok v úvode opisuje prejavy 
spojené s diagnózou autizmu a jej vplyv na kvalitu každodenného života rodiny. Príspevok 
sa zameriava na porovnanie kvality života rodičov detí s autizmom s kvalitou života 
rodičov detí s typickým vývinom a rodičov detí s inými diagnózami. Príspevok zachytáva aj 
rodové rozdiely v kvalite života matiek a otcov detí s autizmom“ (Hrabovecká, 2015,  
s. 16). Autorka prezentuje informácie z viacerých štúdií v oblastiach: stres, depresia 
a kvalita života; sociálna opora a kvalita života, copingové stratégie a kvalita života; 
funkčná porucha dieťaťa, výskyt problémového správania a kvalita života; rodinné 
fungovanie; voľnočasové aktivity. Ďalej autorka porovnáva kvalitu života rodičov detí 
s autizmom s kontrolnou skupinou a rodičov detí s autizmom s kvalitou života rodičov 
detí s inými diagnózami. V závere prezentuje názor, že rodičia detí s autizmom majú 
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nižšiu kvalitu života vo viacerých oblastiach v porovnaní s kontrolnou skupinou rodičov 
detí s typickým vývinom. Výskumy dokazujú nižšiu kvalitu života vo fyzickej, mentálnej, 
sociálnej a enviromentálnej oblasti. Nižšiu kvalitu života vykazujú matky oproti otcom. 
Vysvetlením môže byť fakt, že matky sú primárnymi opatrovateľkami o dieťa 
s autizmom. Nižšia kvalita života rodičov detí s autizmom sa dokázala aj v porovnaní 
s rodinami s deťmi s detskou mozgovou obrnou, s  mentálnou retardáciou a s fyzickým 
postihnutím.  

 
 

III. Empirická časť 
 

V našom výskume nás zaujímalo, ako rodičia spätne hodnotia život pred narodením 
dieťaťa, obdobie jeho narodenia spojené s oznámením diagnózy a následným 
vyhľadávaním odborníkov. Zaoberali sme sa vzťahmi medzi partnermi, vzťahmi medzi 
deťmi a vzťahmi širšou rodinou a priateľmi.  

 
3.1  Cieľ  a výskumná vzorka 

 
Cieľom  práce je analyzovať a zhodnotiť možný vplyv narodenia zdravotne 
postihnutého dieťaťa na vzájomné vzťahy a hodnoty v rodine.  Výskumnú vzorku tvorili 
tri rodiny. Z prvej rodiny sa výskumu zúčastnili rodičia aj sestra dieťaťa s Downovým 
syndrómom, v druhej rodine spolupracovala matka dieťaťa s mentálnou retardáciou 
a z tretej rodiny sa výskumu zúčastnila len matka dieťaťa s autizmom. Ostatní členovia 
rodín neprejavili záujem spolupracovať na výskume. Prvé dve rodiny sú z Bratislavy 
a tretia je z Humenného. 

 
Tabuľka 1 Výskumná vzorka 

Rodina Participant 
Vek 

participanta    
(v rokoch) 

Príbuzenstvo 
Typ postihnutia 

dieťaťa 

 
Rodina č.1 

 

Participant č.1 47 matka Downov syndróm 

Participant č.2 51 otec Downov syndróm 

Participant č.3 24 sestra Downov syndróm 

Rodina č.2 Participant č.4 41 matka 
Mentálna 
retardácia 

Rodina č.3 Participant č.5 54 matka Autizmus 

 
 
3.2  Výsledky výskumu 

 
V našom výskume sme zvolili metódu rozhovoru a metódu prípadovej štúdie. Získané 
odpovede sme analyzovali a roztriedili  ich do štyroch kategórií: život „pred“, život 
„po“, hodnoty a vzťahy. Každá kategória obsahovala niekoľko podkategórií. Život 
„pred“ obsahoval podkategórie voľnosť a rodinná pohoda. Z výpovedí participantov 
sme dospeli k záverom, že všetky tri rodiny svoj život pred narodením dieťaťa hodnotia 
ako spokojný a bez väčších problémov.  V každej z rodín bola situácia iná, jedna rodina 
bola bezdetná, druhá mala jedno a tretia tri malé deti. Z výpovedí prvej rodiny sme 
konštatovali, že partneri sa cítili slobodne. Mali dobré zamestnanie, boli finančne 
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zabezpečení a mali dostatok voľného času na seba. V  ostatných dvoch rodinách sa život 
sústredil na malé deti. Rodičia väčšinu svojho času venovali starostlivosti o nich a tým 
zlepšovali rodinnú pohodu. Druhú kategóriu sme pomenovali život „po“. Do tejto 
kategórie sme zaradili výpovede, ktoré opisovali život v rodine po narodení dieťaťa 
s postihnutím. Vymedzili sme najčastejšie sa opakujúce témy, ktoré sme rozdelili do 
podkategórií s názvom: voľný čas, zmysel života v rodine a kvalita života. Voľný čas 
respondentov sa po narodení dieťaťa s postihnutím stal veľmi výnimočným. Vo 
výskume sme zistili, že rodičia väčšinu čas venujú svojim deťom,  predovšetkým dieťaťu 
s postihnutím a veľa voľného času im nezostáva. Ak ho chcú tráviť osamote, sú nútení 
zabezpečiť deťom s postihnutím adekvátnu opateru. Tú majú na starosti 
predovšetkým rodinní príslušníci, ktorí sú nie vždy ochotní pomôcť, alebo  
z demografických dôvodov nie sú schopní pomôcť. Zmysel života vidia všetci 
participanti v zdraví a v rodine. S kvalitou svojho života sú rodiny spokojné. Stotožnili sa 
so situáciou a výchovu dieťaťa s postihnutím berú ako samozrejmosť. 

Treťou kategóriou boli hodnoty a pre lepšie orientovanie sa v zmene hodnôt pred a po 
narodení dieťaťa s postihnutím vyhodnotíme každého participanta samostatne.  

 Participantka č. 1 dáva na prvé miesto vo svojom rebríčku hodnôt zdravie, na druhé 
rodinu, prácu, vzdelanie. V týchto bodoch sa jej hodnotový rebríček nezmenil. Po 
narodení pribudla hodnota v podobe spoločenského uplatnenia. Ako dôležité 
vyzdvihuje potrebu nájsť pre svojho syna miesto, kde bude užitočný a akceptovaný 
v spoločnosti, keď dokončí praktickú školu. Vo vývoji hodnôt ju najviac ovplyvnili 
„manžel, deti, rodičia, súrodenci, priatelia...sú moji radcovia, motivátori, sú mi vzorom“ 
(P1).  

 Participant č. 2 pripisuje rodine prvé miesto v hodnotovom rebríčku. Na druhom 
mieste sa objavuje práca. Po narodení dieťaťa s postihnutím sa prvé miesto zmenilo 
a rodinu nahradilo zdravie. Rodina a práca sa posúvajú o pozíciu nižšie. Podľa jeho 
slov ho v zmene hodnôt najviac ovplyvnila „manželka, vo všetkých smeroch môjho 
života“ (P2). Na živote si najviac váži „rodinu, zdravie a to, že život som prežil relatívne 
kľudne, bez väčších turbulentných rokov“ (P2). 

 Participantka č. 3 je presvedčená o bezvýhradnej dôležitosti rodiny v živote človeka 
a radí ju na prvé a najdôležitejšie miesto v rebríčku hodnôt. Ako súrodenec dieťaťa 
s postihnutím bola celý život vedená k starostlivosti o brata „vždy som bola 
vychovávaná ako tretí rodič brata, nie ako jeho sestra, z čoho plynuli aj povinnosti 
myslieť za neho, predvídať jeho činy a podobne, takže som sa už ako dieťa o neho 
starala ako jeho druhá mama, preto je pre mňa rodina na prvom mieste“ (P3).  

 Participantka č. 4 uvádza rebríček hodnôt pred narodením dieťaťa s postihnutím 
v takomto poradí: „peniaze, rodina, deti“ (P4). Podľa vlastných slov si v živote najviac 
vážila „slobodu, voľnosť, asi robotu a peniaze“ (P4). V čase narodenia prvého dieťaťa 
mala dvadsaťdva rokov, bola veľmi mladá a život si užívala. Napriek tomu túžila po 
rodine a deťoch. Po narodení dieťaťa sa jej hodnoty zmenili a na prvom mieste sa 
objavilo „zdravie, rodina, peniaze a priatelia“ (P4). Zmenili sa aj veci, ktoré si vážila 
„vážim si, že sme všetci pokope spolu, lebo si uvedomujem, že to nemusí byť naveky čím 
som staršia“ (P4). V hodnotách ju najviac ovplyvnili rodinní príslušníci. 

 Participantka č. 5 sama uvádza, že jej hodnoty sa narodením dieťaťa nezmenili 
„moje hodnoty boli rovnaké aj pred narodením postihnutého syna, aj teraz“ (P5). 
Najdôležitejšia je pre ňu viera v Boha, ktorá ju sprevádza celým životom. V druhom 
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rade je to manžel, deti a rodičia, ktorí jej hodnoty vštepovali „hodnoty mi vštepovali 
rodičia, v manželstve sa ovplyvňujeme navzájom, ale semienko zasiali rodičia“ (P5).  

Ako štvrtú kategóriu sme stanovili vzťahy v rodinách. Zo všetkých výpovedí 
vyvodzujeme záver, že rodiny narodenie postihnutého dieťaťa spojilo a medzi členmi 
rodiny sa vytvorili pozitívne a silné vzťahy. Vo všetkých rodinách bolo pri rozhovoroch 
cítiť súdržnosť, ktorá jej členov drží pohromade a vďaka nej si vzájomne pomáhajú  
v momentoch, ktoré nie sú pre zdravé rodiny bežné. V kategórii vzťahov sme 
identifikovali tri podkategórie: súdržnosť, zmena priateľstiev, tlak na súrodenca. 
Súdržnosť rodín nás neprekvapila. Aby dokázali zvládnuť zvýšenú starostlivosť o dieťa 
a tlak, ktorý je na členov rodiny kladený, je nevyhnutné, aby vzájomne spolupracovali 
a pomáhali si. Prekvapili nás však výpovede, ktoré uvádzali, že narodenie zdravotne 
postihnutého dieťaťa priamo súvisí so zmenou vzťahov rodičov. Rodičia si prispôsobili 
okruh priateľov. Po narodení dieťaťa s postihnutím sa stretávajú predovšetkým 
s osobami, ktoré postihnutie dieťaťa prijali a vedia sa k dieťaťu správať. Naopak 
s priateľmi, ktorí nejavili o dieťa záujem, sa stretávať prestali.  Výpoveď jedného zo 
súrodencov v našom výskume sme pre jej osobitosť zaradili do samostatnej 
podkategórie. V priebehu výskumu sme sa dopracovali k jednej diplomovej práci, ktorá 
sa venuje súrodencom detí s postihnutím. Jej výsledky sú podobné s výsledkami našej 
práce. Na súrodencov detí s postihnutím sú kladené vyššie nároky v podobe 
starostlivosti o súrodenca ako na zdravé deti. Majú za súrodenca väčšiu zodpovednosť 
a cítia väčší tlak povinností.  

 
 

Záver 
 
Predkladanou prácou sme chceli analyzovať a interpretovať zmeny v hodnotách 
a vzťahoch v rodinách po narodení dieťaťa s postihnutím. Život rodín sa po narodení 
dieťaťa zmení. Menia sa vzťahy a zvyky v rodine, všetko sa prispôsobuje dieťaťu. Ak sa 
do rodiny narodí dieťa s postihnutím, rodičia sa stretávajú s oveľa väčším súborom 
zmien, problémov a starostí, ktoré zdravotný stav dieťaťa prináša. Sú podrobení skúške 
partnerského vzťahu, trpezlivosti a odhodlania urobiť pre dieťa to najlepšie, aby malo 
najpodnetnejšie prostredie pre svoj rozvoj. U väčšiny participantov sa po narodení 
dieťaťa s postihnutím na prvé miesto v rebríčku hodnôt umiestnilo zdravie. Zdravie si 
podľa vlastných slov vážili aj predtým. Aj napriek tejto skutočnosti konštatujeme, že 
narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím priamo ovplyvnilo zmenu hodnôt. 
Rodičia s deťmi absolvujú oveľa viac vyšetrení z dôvodu ich zhoršeného zdravotného 
stavu, ako so zdravými deťmi. Preto vidia rozdiel v kvalite života svojich detí a zdravie 
si nadovšetko vážia. Hlavnou životnou hodnotou a cieľom rodičov je zabezpečiť svojim 
deťom čo najkvalitnejší život a možnosť uplatnenia. 
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Abstrakt 
Práca ponúka stručný teoretický základ k téme: obraz rodiny s postihnutým dieťaťom  
v masmédiách, problémy rodiny s dieťaťom s postihnutím ale aj charakteristiku médií, 
stručný prehľad zobrazenia človeka s postihnutím v médiách a stereotypyzáciu 
postihnutia, s ktorou sa najčastejšie môžeme stretnúť. Empirická časť práce má za cieľ 
formou fokusových skupín zmapovať prezentáciu problémov rodín s deťmi  
s postihnutím v masmédiách a zistiť aké informácie a aké formy sú tie, ktoré najviac 
ovplyvňujú obraz rodiny s dieťaťom s postihnutím v pozitívnom aj v negatívnom smere. 
 
Kľúčové slová: postihnutie, rodina s dieťaťom s postihnutím, postihnutie a médiá, 
stereotypy 
 
Abstract 
Present study represents a theoretical basis for the theme: portrayal of a family with 
disabled child in the media, problems of a family with disabled child and also the 
characteristics of media, brief overview through the representation of a human being 
with a disability in the media and its stereotypization. The empirical section of the study 
aims to map the presentation of the families with disabled children in the mass media 
by using the focus group method and to find out what information and forms are those, 
which affect the most the portrayal of a family with disabled child in a positive and also 
in a negative way. 
 
Keywords: disability, family with disabled child, disability and media, stereotypes 
 
 

I. Narodenie dieťaťa s postihnutím do rodiny 
 

Narodenie nového člena rodiny je vždy mimoriadna udalosť plná očakávaní. Ešte pred 
narodením si k dieťaťu rodičia vytvoria vzťah, snažia sa s ním komunikovať  
a predstavujú si ho. Ak narodené dieťatko nie je nejakým spôsobom v poriadku, resp. ak 
je diagnostikované postihnutie, vytratia sa mnohé sny a ideály rodičov a stabilita celej 
rodiny je narušená.   

                                                      
9Grantová podpora: VEGA 1/0620/16 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí 
a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí 
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Zlomovým okamihom pre každého rodiča je oznámenie diagnózy. Macková (2001) 
navrhuje niekoľko zásad, ktoré by mal pri oznamovaní diagnózy dieťaťa s postihnutím 
rodičovi dodržať každý profesionál:  
 informovať rodiča o postihnutí okamžite po jeho zistení,  
 pre oznámenie vybrať vhodné miesto zabezpečujúce dostatok súkromia,  
 venovať potrebné množstvo času a nesnažiť sa o rýchle ukončenie,   
 zabezpečiť prítomnosť viacerých členov rodiny, napríklad oboch rodičov,  
 prejaviť podporujúce a  osobné zaujatie a citlivý prístup,  
 vyjadrovať sa jednoducho, zrozumiteľne, ale jasne,  
 podávať nové informácie postupne a opakovať ich, 
 vycítiť a dodržať vyváženosť optimizmu a pesimizmu,  
 poskytnúť rodičovi plán ďalšej starostlivosti. 

Reakcia rodiča na potvrdenú diagnózu svojho dieťaťa býva spravidla prežívaná 
nesmierne emočne. Podľa Vágnerovej (2004) je toto obdobie sprevádzané najmä 
pocitmi ako úzkosť, strach, hnev, smútok a depresia. Obdobie po oznámení diagnózy 
dieťaťa rodičovi nazvala autorka "krízou rodičovskej identity". Toto obdobie je 
špecifické najmä tým, že prebieha v určitých fázach:   
 šok a popretie - diagnóza postihnutia je pre rodiča neprijateľná, 
 bezmocnosť- rodič nevie ako ďalej, 
 vyrovnanie sa s postihnutím a postupná adaptácia - rodič sa zaujíma o všetky 

dostupné informácie, snaží sa uvažovať racionálne a negatívne emócie potlačiť,  
 "smlouvání", resp. hľadanie kompromisov - rodič prijal postihnutie ako fakt, no dúfa 

v zlepšenie, 
 realistický postoj – úplné akceptovanie skutočnosti.  

 
V súvislosti s priebehom týchto fáz autorka upozorňuje, že "k zmiereniu s postihnutím 
dieťaťa nedochádza vo všetkých prípadoch, postoj rodičov môže kolísať v závislosti na 
jeho vývine a s ním spojených záťažiach" (Vágnerová, 2004, s. 168). 
 
1.1 Problémy rodiny s dieťaťom s postihnutím  

 
Problémy rodiny, do ktorej sa narodí dieťa s postihnutím sa veľmi líšia, a to najmä kvôli  
typu a závažnosti postihnutia, vlastnostiam rodiny, krajine, v ktorej rodina žije  
a i. Glidden (in: Di Giulio, Philipov, Jaschinski, 2014)  v tejto súvislosti podotkol, že 
"rodina s dieťaťom, ktoré má postihnutie je rodina s postihnutím". Problémy takejto 
rodiny sa objavujú napríklad v problémoch so zabezpečovaním a napĺňaním základných 
psychických potrieb rodiča, nakoľko narodenie dieťaťa s postihnutím je závažným 
zásahom do fungovania celej rodiny. Vágnerová, HadjMoussová a Štech (1999) uvádzajú 
potreby:  
 primeranej stimulácie - dieťa s postihnutím nestimuluje aktivitu rodiča tak ako dieťa 

intaktné,  
 zmysluplnosti a poriadku - rodič pociťuje neschopnosť, neistotu a nerozumie dieťaťu 

a jeho prejavom,  
 citovej väzby - vzťah medzi rodičom a dieťaťom nie je vždy pre rodiča uspokojujúci, 

citová väzba môže byť veľmi slabá, ale aj naopak veľmi, až prehnane intenzívna,  
 spoločenskej prestíže a pocitu vlastnej hodnoty - rodič prežíva narušenie svojej 

vlastnej identity a  reakcie okolia môžu jeho traumu posilniť, 
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 jasnej životnej perspektívy - rodič nevie akú budú mať dieťa aj celá rodina budúcnosť 
a ďalšie možnosti.  

Di Giulio, Philipov a Jaschinski (2014) došli k záveru, že rodiny s dieťaťom  
s postihnutím sú častejšie nestabilné, častejšie sa vzdajú možnosti mať  ďalšie dieťa, 
častejšie trpia ekonomickými a finančnými ťažkosťami, majú častejšie viac tradičné 
rodové úlohy, častejšie trpia zdravotnými problémami a cítia viac nepohody ako rodiny 
s deťmi bez postihnutia. Vo svojej práci autori dávajú do pozornosti osem kategórií 
potenciálneho stresu pre rodičov, ktoré pôvodne navrhli McCubbin a kol. (1982, in Di 
Giulio, Philipov a Jaschinski, 2014):   
 finančné problémy,  
 napäté citové vzťahy v rodine, 
 zmena rodinných aktivít a cieľov,  
 obmedzený spoločenský život, 
 časové obmedzenie spôsobené požiadavkami o dieťa s postihnutím,  
 kontakt s profesionálmi, ktorý môže spôsobovať hnev, sklamanie a frustráciu,  
 smútok a depresia,  
 druh postihnutia, s ktorým sa rodina vyrovnáva.  

V prostredí Slovenskej republiky je zaujímavý najmä výskum Václavíkovej (2012) 
zameraný na život rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím. Niektoré zistenia sú 
prinajmenšom alarmujúce. Napríklad až 78,4 % opýtaných  pociťuje svoj príjem ako 
nepostačujúci na zabezpečenie všetkého potrebného pre chod rodiny.  

 

II. Postihnutie a médiá 
 

Médiá tvoria značnú a dôležitú časť súčasnej kultúry. V dnešnej dobe skoro každý 
človek prichádza s médiami do kontaktu už vo veľmi nízkom veku. Médiá sa stali 
dôležitým socializačným prvkom a tak je samozrejmé, že človeka určitým spôsobom 
ovplyvňujú.  Giles (2012) vo svojej publikácií upozorňuje na problematiku definície 
pojmu médiá, nakoľko „za médium sa dá považovať doslova hocičo, čo ľudia používajú  
k zdieľaniu nejakej správy, napríklad stenu jaskyne v dobe kamennej alebo dnešný 
nalepovací odkaz“ (Giles, 2012, s. 13). Autor porovnáva maľbu v jaskyni s odkazom 
nalepeným na chladničke a s dnešným telefónom a zastáva názor, že všetky tieto 
spôsoby zdieľania určitej správy alebo odkazu sú médiá, ktoré majú však rôznu podobu, 
resp. sú to rôzne typy komunikačného systému. 
Balážová (2012) ponúka širší pohľad na tento pojem. V rámci mediálnej výchovy chápe 
autorka pod pojmom médiá „súbor všetkých komunikačných prostriedkov, ktoré sú 
súčasťou sociálnej reality. Inými slovami – médiá sú sprostredkujúce činitele 
umožňujúce komunikáciu, tzn. všetko, čo umožňuje a zabezpečuje tvorbu, uchovávanie 
a prenos informácií v priestore a čase “ (Balážová, 2012, s. 6). Pri uvedomovaní si 
významu tohto slova je dôležité oboznámiť sa s celkovým kontextom, nakoľko ako 
autorka ďalej upozorňuje, toto cudzie slovo, pôvodom latinské (medius), má v našej 
kultúre mnoho významov. Tento pojem sa napríklad používa v bežnej komunikácii na 
vyjadrenie stredného rozmeru, vo viacerých vedných disciplínach ako mikrobiológia 
(pôda, prostredie na pestovanie) alebo fyzika (fyzikálne prostredie) a dokonca aj  
v samotnej masmediálnej komunikácii sa ním ešte označujú technické prostriedky alebo 
nástroje. Častým problémom pri zadefinovaní pojmu médiá býva jeho zamenenie  
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s pojmom masmédiá. Podľa McQuaila (2005, Giles, 2012), existujú štyri elementy 
determinujúce masmédiá:  

1. Úmysel alebo potreba komunikovať,  
2. Technológia pre komunikáciu, ktorá prebieha verejne,  
3. Organizácia pre distribúciu a produkt,  
4. Dozor vo „verejnom záujme“.  

Autor na záver dodáva, že termín masmédiá sa neodvratne stáva zastaraným a to práve 
pre jeho zlievanie s pojmom médiá. „...ak ľudia hovoria o médiách, majú skoro vždy na 
mysli masmédiá“ (Giles, 2012, s. 14). Balážová (2012, s. 7) taktiež ponúka výstižnú 
definíciu tohto termínu a masmédiá chápe ako „súbor všetkých prostriedkov masovej 
komunikácie, ktoré multiplikujú správy verejného charakteru širokému, rozptýlenému, 
nesúrodému, anonymnému publiku bez ohľadu na očakávania, záujmy alebo potreby 
konkrétnych príjemcov“.   

Pre potreby tejto práce sa budeme prikláňať k definícii Kopplovej a Jiráka (2013, s. 18), 
ktorí médiá charakterizujú ako „všetky komunikačné prostriedky, ktoré má človek  
k dispozícii, aby mohol naviazať kontakt s druhými ľuďmi (a koniec koncov aj sám so 
sebou)“. Autori ďalej delia médiá na:  

 základné, primárne - prirodzený jazyk a neverbálna komunikácia,  
 podporné, sekundárne – prostriedky dovoľujúce prekonávať čas a priestor, 

napríklad písmo, telefón, telegraf a iné,  
 masové, celospoločenské alebo terciárne – prostriedky dovoľujúce šírenie 

informácie z jedného bodu k množstvu príjemcov, napríklad periodická tlač, 
televízia, rozhlas a iné,  

 sieťové alebo kvartárne - prostriedky umožňujúce interpersonálnu komunikáciu, 
verejné šírenie a zdieľanie, napríklad Skype, e-mail, Facebook. 
 

 
2.1 Mediálna reprezentácia postihnutia a jej stereotypy 

Ako sme spomenuli v predchádzajúcej časti, každé obdobie má svojské  
a charakteristické reprezentovanie a zobrazovanie človeka s postihnutím. Toto 
zobrazenie svojím spôsobom zastupuje  pre publikum všetkých ľudí,  ktorých 
podvedome priraďujú do skupiny ľudí s postihnutím. Charakteristika človeka  
s postihnutím v médiách teda reprezentuje a zastupuje celú skupinu ľudí s postihnutím.   

Chlumská (2013) nazýva takýto jav „mediálna reprezentácia “a definuje ho ako 
„zobrazovanie určitých skupín ľudí alebo javov určitým (stabilným) spôsobom. Tento 
spôsob zobrazovania pracuje s opakovaným výberom a zvýrazňovaním niektorých 
jednoznačne definovaných vlastností na úkor vlastností iných. Mediálna reprezentácia 
je typická pomerne ustálená forma, ktorá sa môže meniť v závislosti na čase a priestore“ 
(Chlumská, 2013, s. 31).  Autorka ďalej dodáva, že takáto reprezentácia je umelo 
vytvorený zhluk vlastností, ktorý udáva čo je  a čo nie je žiadané, normálne, vhodné  
a spoločensky prijateľné a stratégie pomocou ktorých je vytvorená, označuje termínom 
„symbolická anihilácia. „Postupy, ktoré smerujú k symbolickej anihilácii môžu byť 
vedomé aj nevedomé, premyslené aj nepremyslené. Vždy ale vedú k stereotypizácii...“ 
(Chlumská, 2013, s.32), ktorá podľa nej znamená zobrazenie stavajúce na 
„...zjednodušovaní a hyperbolizácii určitých vlastností, väčšinou negatívneho 
charakteru“ (Chlumská, 2013, s.33). Russel a Cohn (2012) sa tiež zaoberajú 
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stereotypizáciou ľudí s postihnutím a zastávajú názor, že stereotypné zobrazenie 
postihnutia v médiách si často publikum normalizuje práve kvôli ich opakovanému 
zobrazovaniu. Po absorbovaní a akceptovaní stereotypu publikom ho médiá neustále 
opakujú v mierne odlišných formách.   

Chlumská (2013)  zastáva názor, že neustále opakovanie zobrazovania stereotypov 
médiami posilňuje a upevňuje predsudky, ale aj  nepresné predstavy o niektorých 
sociálnych skupinách a tvrdí, že „týmto spôsobom sa médiá podieľajú na udržiavaní 
statusu quo a moci v spoločnosti, pretože takto podporujú panujúcu ideológiu“ 
(Chlumská, 2013, s. 33). Barnes (1992) udáva niekoľko, podľa neho, najpoužívanejších 
stereotypných zobrazení človeka s postihnutím v médiách:  
 Osoba so zdravotným postihnutím ako poľutovaniahodná a patetická -  neustále  

stúpa počet relácií a iných mediálnych žánrov, ktoré zobrazujú tento  stereotyp ako 
spôsob charitatívneho zobrazenia. Zintenzívňujú a podporujú  pocit ujmy u jedinca 
s postihnutím, takže intaktné publikum sa cíti bohaté.  Je to pravidelný rys 
populárnej fikcie. Zjavne závislé osoby so zdravotným  postihnutím, často 
zobrazené veľmi roztomilo kvôli vyvolaniu ešte väčšej  sentimentality,  sú  
v takomto prípade zahrnuté do deja s cieľom podporiť  a zviditeľniť dobrotu  
a citlivosť inej osoby.  

 Osoba so zdravotným postihnutím ako predmet násilia - nakoľko aj v reálnom  
živote sú ľudia s postihnutím často predmetom násilného zneužívania, je 
predvídateľné, že sa táto skutočnosť odrazí aj v médiách. Tento stereotyp  značne 
prispieva k posilňovaniu mylného presvedčenia, že jedinci  s postihnutím sú úplne 
bezmocní a od niekoho závislí.  

 Osoba so zdravotným postihnutím ako pochmúrna a zlá - toto je jeden  
z  najčastejších stereotypov, nakoľko je v spoločnosti hlboko zakorenený. Len   
v samotnej Biblii existuje viac ako štyridsať prípadov spojenia postihnutia   
s hriechom. Takéto zobrazovanie je jednou z hlavných prekážok úspešnej  
integrácie ľudí s postihnutím do komunity.  

 Osoba s postihnutím ako prvok podporujúci atmosféru a kuriozitu - ľudia   
s postihnutím sú niekedy začlenení do filmu, vysielania alebo do inej  mediálnej 
tvorby, len kvôli doladeniu určitej atmosféry, dodať tajomstvo,  hrozbu alebo 
depriváciu. Takéto zobrazenie znižuje humánnosť ľudí  s postihnutím a redukuje 
ich to len na objekty zvedavosti a kuriozity.  

 Osoba s postihnutím ako „Super mrzák“- jedincovi s postihnutím je priradená  
super-ľudská, až takmer magická schopnosť. Nevidiaci sa tak môže stať  vizionárom 
so šiestym zmyslom alebo s extrémne citlivým sluchom. 

 Osoba s postihnutím ako terč posmechu - tento stereotyp je jedným z najstarších   
a objavuje sa v mnohých kultúrach. Pre ľudí s postihnutím je to jeden zo  znakov 
nepriateľského prostredia a dopad tohto stereotypného zobrazenia  na psychiku 
človeka s postihnutím môže mať negatívne dôsledky.  

 Osoba s postihnutím ako svoj vlastný nepriateľ - médiá často opisujú ľudí   
s postihnutím ako nesmierne sebaľútostivých ľudí, ktorí by sa cez svoje  ťažkosti 
preniesli, keby sa toľko neľutovali a mysleli viac pozitívne.  

 Osoba s postihnutím ako záťaž - tento stereotyp podporuje názor, že ľudia   
s postihnutím sú v podstate bezmocní a musí byť o nich postarané  intaktnými 
osobami.  Tento názor vzniká v predstave, že potreby ľudí  s postihnutím sú veľmi 
odlišné od potrieb ľudí bez postihnutia, a že  splnenie týchto potrieb je obrovská 
záťaž.  
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 Osoba s postihnutím ako sexuálne abnormálna - časté je aj vykreslenie ľudí  
s  postihnutím ako sexuálne neaktívnych alebo neschopných sexuálneho  života. 

Uvedené stereotypy zobrazenia človeka s postihnutím v médiách sú len základné  
a najfrekventovanejšie a je mnoho autorov, ktorí uvádzajú aj iné, odlišné stereotypy, 
alebo uvádzajú stereotypy podobné, no odlišne pomenované.  
 
 

III. Výskum 
 

3.1 Cieľ výskumu a výskumné otázky 
 

Cieľom nášho výskumu bolo formou fokusových skupín zmapovať prezentáciu 
problémov rodín s deťmi s postihnutím v masmédiách. Aké informácie a aké formy sú 
tie, ktoré najviac ovplyvňujú obraz rodiny s dieťaťom s postihnutím v pozitívnom aj 
negatívnom smere. Formulovali sme tri okruhy výskumných otázok.  
 
Pre každý okruh sme formulovali tri výskumné otázky a k nim podotázky.  
 
1.  Aké problémy rodiny s dieťaťom s postihnutím sú prezentované v masmédiách?  

  Aké problémy má podľa Vás rodina s dieťaťom s postihnutím?  
  S prezentovaním ktorých problémov rodiny s dieťaťom s postihnutím sa 

stretávate v masmédiách?  

2.  S akým druhom informácií o rodine s dieťaťom s postihnutím sa intaktný jedinec 
stretáva? 
 Stretávate sa s informáciami o rodine s dieťaťom s postihnutím, ktoré sú viac 

pozitívneho alebo negatívneho charakteru?  
 Informácie z vlastnej skúsenosti, z médií alebo z iného zdroja?  

3.  Ktoré formy mediálnej reprezentácie najviac ovplyvňujú obraz rodiny s  dieťaťom  
s postihnutím? 
 Ktorým masmédiám venujete najväčšiu pozornosť?  
 Stretávate sa s prezentovaním rodín s dieťaťom s postihnutím v masmédiách? 

Ak áno, aké stereotypy sú najčastejšie? 
 
 

3.2 Výskumný súbor  
 

Výskumný súbor pozostával z osemnástich osôb (7 mužov s priemerným vekom 32,4 
roka a 11 žien s priemerným vekom 34,3 roka), ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. 
Gavora (2006) upozorňuje, že skupina vytvorená pre takýto druh interview by mala byť 
do určitej miery homogénna a jej členovia majú mať rovnakú alebo spoločnú skúsenosť 
s výskumným problémom. Z toho vyplýva, že výber členov jednotlivých skupín by mal 
byť zámerný. Obe skupiny osôb spĺňajú spomínané požiadavky, nakoľko všetci 
zúčastnení pochádzajú z rovnakej kultúry, sú rovnakej národnosti a nemajú žiadne 
postihnutie, majú spoločnú a rovnakú skúsenosť s masmédiami a prístup k nim, a teda 
majú rovnakú možnosť, či šancu stretnúť sa so zobrazením rodiny s dieťaťom  
s postihnutím v masmédiách.  
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3.3 Metodika výskumu 
 

Pre potreby výskumu sme použili metódu fókusových skupín, ktorá je v podstate 
špecifickým druhom skupinového interview. Gavora (2006) charakterizuje túto metódu 
ako typ skupinového interview, ktoré má niektoré osobitné pravidlá. Podľa Morgana 
(2001), je táto metóda taktiež určitou formou skupinového rozhovoru organizovaného  
s cieľom zozbierať dáta od jednotlivých participantov prostredníctvom ich vzájomnej 
skupinovej interakcie. Skupina je vedená moderátorom tak, aby reagovali nielen na jeho 
otázky, ale aj vzájomne na seba.  
 
3.4 Organizácia a priebeh výskumu 

 
Výskumná vzorka bola rozdelená do dvoch skupín, boli zrealizované dve sedenia, 
pričom každé trvalo približne hodinu. V prvej skupine bolo osem ľudí a v druhej desať. 
Na začiatku každého sedenia sa jednotliví členovia skupiny stručne predstavili a okrem 
mena a veku, povedali o sebe niekoľko základných informácií. Celej skupine sme 
podrobne vysvetlili dôvody týchto sedení a samozrejme aj spôsob ochrany ich osobných 
údajov. Predstavili sme všetky tri témy. Všetkým  účastníkom sedení sme objasnili 
základné pravidlá komunikácie, aby nedošlo k zbytočným nedorozumeniam, alebo  
k nerešpektovaniu názorov druhých. Po uvedení témy sme vždy položili prvú otázku   
k danej téme a snažili sme sa čo najmenej do komunikácie zasahovať. Na záver každého 
rozhovoru sme dali priestor pre myšlienky, ktoré im mohli prísť na um neskôr  
a poďakovali sme im za úspešný rozhovor, ochotu a účasť.  Rozhovor sme so súhlasom 
participantov nahrávali. Zaznamenané nahrávky sme po ukončení sedení prepísali 
a boli podkladom pre analýzu. 
 
3.5 Výsledky výskumu  

 
Získané údaje sme podrobili dôkladnej analýze, ktorá bola prevedená na základe 
prepísaných nahrávok a zaznamenaných poznámok z oboch sedení. Ako bolo 
spomenuté výskumná vzorka bola rozdelená do dvoch skupín. Aj napriek tomu, že  
v skupine č. 1 bolo o dvoch participantov menej vykazovala známky väčšej interakcie  
a skupinovej dynamiky. Jednotliví členovia v skupine č. 1 na seba reagovali vo väčšej 
miere. Tento fakt pripisujeme menším vekovým rozdielom v skupine č. 1, ale aj 
osobnostným črtám viacerých respondentov z oboch skupín. Pri interpretácii údajov 
sme sa snažili taktiež sledovať oblasti súhlasu a nesúhlasu, načrtnuté perspektívy  
a zaujímavé diskusie.  
 
Aké problémy rodiny s dieťaťom s postihnutím sú prezentované v  masmédiách?  
 
Podľa našich zistení sú v súvislosti s rodinou s dieťaťom s postihnutím v médiách 
najčastejšie prezentované problémy finančné. Medzi ďalšie prezentované problémy 
patria: problémy v rodinných vzťahoch, nedostatok voľného času jednotlivých členov 
rodiny, malý záujem štátu o zlepšenie situácie takýchto rodín, boj s predsudkami a so 
strachom okolia, nedostatok zdravotníckych pomôcok a možností liečby v rámci SR,  
nedostatok bezbariérových vstupov, omyly v stanovení diagnózy a v liečbe, 
nedostatočné možnosti informovať sa. Tieto problémy sú často prepojené a navzájom sa 
podmieňujú.  
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Primárnym zdrojom informácií o problémoch spojených s postihnutím sú televízne 
relácie charitatívneho charakteru. V nich sú väčšinou zobrazovaní ľudia vo finančnej či 
hmotnej núdzi, čiže rodiny zo sociálne slabších vrstiev. V zmysle Barnesových (1992) 
stereotypov má k tomu najbližšie – osoba so zdravotným postihnutím ako 
poľutovaniahodná a patetická.  

S akým druhom Informácii o rodine s dieťaťom s postihnutím sa intaktný  jedinec  
stretáva?  
 
Intaktný jedinec bez blízkeho kontaktu s jedincom s postihnutím sa stretáva ako  
s pozitívnymi tak aj s negatívnymi informáciami, pričom negatívnych informácií je viac. 
Tento jav môže byť spôsobený jednak skutočnosťou, že spoločnosť celkovo vníma 
postihnutie ako negatívne ale aj preto, že väčšina intaktných ľudí bez blízkeho kontaktu 
s jedincom s postihnutím má za svoj primárny zdroj informácií masmédiá, konkrétne 
charitatívne televízne relácie, ktoré v snahe pomôcť zdôrazňujú najmä problémy 
takýchto ľudí. Je pravdepodobné, že intaktný jedinec, ktorý má blízky kontakt  
s človekom s postihnutím dokáže zmeniť svoje prevzaté názory a postoje od spoločnosti 
a je schopný intenzívnejšie vnímať aj pozitíva, ktoré postihnutie prináša.  
 
Ktoré formy mediálnej reprezentácie najviac ovplyvňujú obraz rodiny s dieťaťom  
s  postihnutím?  
 
Ak chápeme ako formy mediálnej reprezentácie druh masmédia, tak podľa našej 
analýzy sú najsledovanejšie, a teda majú s najväčšou pravdepodobnosťou aj potenciál 
najviac ovplyvniť verejnosť, televízia a po nej internet. Rozhlasové vysielanie síce patrí 
pod sledované masmédiá, no jeho potenciál ovplyvniť nevieme posúdiť, nakoľko mnoho 
ľudí ho počúva "pasívne". Ak ale chápeme formy mediálnej reprezentácie ako 
stereotypné zobrazenia, ktoré svojím častým zobrazovaním sa v masmédiách dokážu 
ovplyvniť obraz rodiny s dieťaťom s postihnutím v spoločnosti, tak výsledky našej 
analýzy poukazujú na nasledovných desať možných stereotypov:  
 rodina posilnená postihnutím   
 rodina obrátená na vieru  
 rodina s finančnými problémami     
 emočne unavená a vyčerpaná rodina  
 rodina nedostatočne podporovaná štátom  
 rodina s problémami vo vzťahoch  
 rodina zo sociálne slabších vrstiev  
 rodina s malými možnosťami  
 rodina s bremenom  
 seba obetujúca rodina. 
 
Záverom možno konštatovať, že mediálny priestor je veľmi dynamický a poskytuje 
možnosti prezentácie rodín s deťmi s postihnutím (často v zmysle už spomínaných 
stereotypov). Prínosom by bolo prejsť viac od prezentácie k riešeniu ich problémov.  
 
 
 
 
 



       
,  

Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2017 

  

 
85 

Referencie  
(1) BALÁŽOVÁ, E. 2012. Mediálna výchova v etickej výchove. Banská Bystrica: 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 97880-
557-0451-7.  

(2) GAVORA, P. 2006. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: 
REGENT, 2006. ISBN 80-88904-46-3. 

(3) GILES, D. 2012. Psychologie médií. Praha : GRADA Publishing, 2012. ISBN 97880-
247-3921-2. 

(4) CHLUMSKÁ, E. 2013. Úvod do mediálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3610-4. 

(5) JIRÁK, J., KOPPLOVÁ, B. 2013. Mediální časy aneb příběh médií. In: JIRÁK, J., 
PAVLIČIKOVÁ, H. a kol. 2013. Média pod lupou, Mediální výchova jako téma pro 
celoživotní vzdělávání. Praha : Powerprint, 2013. ISBN 978-80-87415-70-2.  

(6) MACKOVÁ, I. 2001. Zpráva o ztrátě „perfektního dítěte“. In: Praha, Děti a my, 2001. 
č. 1, s.16-17.   

(7) McQUAIL, D. 1999. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 
80-7178-200-9. 

(8) MORGAN, D.L. 2001. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. 
Brno: združenie SCAN, 2001. ISBN 80-85834-77-4. 

(9) RUSSELL, J., COHN, R. 2012. Disability in the media. Edinburgh: LENNEX Corp,  
2012. ISBN 978-5-5085-4545-1.  

(10) VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. 1999, Psychologie handicapu. 
Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladateľstvo Karolinum, 1999, ISBN 80-
7184-929-4.  

(11) BARNES, C. 1992. Disabling Imagery and the Media. Dátum publikovania (revízie): 
2014.10.03 Server: Leeds Liberary . [EBook].  [online].[citované 2016-126]. 
Dostupné z: http://disability-studies.leeds.ac.uk/library/author/barnes.colin   

(12) DI GIULIO, P.,PHILIPOV, D.,JASCHINSKI,I. 2014. Families with disabled children in 
different European countries. Dátum publikovania (revízie): 2014.12.01, Server: 
Families and Societies. [online].[citované 2016-1-28]. Dostupné z: 
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/ 
WP23GiulioEtAl.pdf    

(13) VÁCLAVÍKOVÁ, S. 2012,  Život rodín s dieťaťom s postihnutím ako predmet 
sociologického výskumu, 2012, Balogová Beáta, Poklembová Zuzana, Výskum v 
sociálnych vedách, Zborník príspevkov z III. doktorandskej konferencie konanej 9. 
novembra 2012 v Prešove. Dátum publikovania (revízie): 2013.07.10, Server: 
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove. [online].[citované 2016-
126].  
Dostupné z: www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/.../Vaclavikova.pdf    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://disability-studies.leeds.ac.uk/library/author/barnes.colin
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/%20WP23GiulioEtAl.pdf
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/%20WP23GiulioEtAl.pdf
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/.../Vaclavikova.pdf


       
,  

Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2017 

  

 
86 

ROZVOJ VIZUÁLNEJ A SLUCHOVEJ DIFERENCIÁCIE U DETÍ ZO 
SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA POMOCOU 
METÓDY SFUMATO10 
 

Zuzana Krištofová, Zlatica Jursová Zacharová 
 
Katedra psychológie a patopsychológie, Ústav psychologických a logopedických štúdií, 
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
zacharova@fedu.uniba.sk  

 
Abstrakt 
Základy čitateľskej kompetencie sa rozvíjajú v prvom ročníku a správna metóda čítania 
môže byť u detí zo sociáne znevýhodneného prostredia kľúčová pre ich následný rozvoj 
gramotnosti a akademických schopností. Metóda Sfumato, ktorá sleduje zvukovú  
a zrakovú diferenciáciu a učí deti splývavému čítaniu bola aplikovaná v experimentálnej 
triede (16 detí) po dobu 5 mesiacov. V kontrolnej triede (8 detí) bolo čítanie vyučované 
klasickou analyticko-syntetickou metódou. Cieľom pedagogického experimentu bolo 
zistiť, či je metóda splývavého čítania oproti analyticko-syntetickej metóde prínosnejšia 
v oblasti rozvoja zrakového a sluchového vnímania, ktoré bolo testované pomocou 
Detského skríningu. Z výsledkov vyplýva, že metóda Sfumato napomáha rozvoju 
sluchovej a vizuálnej diferenciácii žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  
a preto so zameraním sa na rozvoj sluchovej a zrakovej oblasti žiakov, ktorých funkcia 
pri čítacom procese je nezastupiteľná, môžeme považovať metódu Sfumato v porovnaní 
s analyticko-syntetickou metódou za prínosnejšiu.  
 
Kľúčové slová: zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, splývavé čítanie, Sfumato 
 
Abstract   
The basics of reading competence are developed in the first year and the correct 
reading method can be crucial for subsequent development of literacy and academic 
abilities of children from a weaker social environment. The Sfumato method, 
monitoring auditive and visual differentiation and teaching the fluent reading, was 
applied in an experimental class (16 children) for 5 months. In the control class (8 
children), reading was taught by a classic analytic-synthetic method. The aim of the 
pedagogical experiment was to find out whether the flowing method versus the 
analytic-synthetic method is more beneficial to the development of visual and auditory 
perception tested by Children Screening. The results show that the Sfumato method 
helps to develop auditory and visual  differentiation in pupils from a socially 
disadvantaged environment. With regard to focus on the pupil´s auditory and visual 
development, whose function in the reading process is irreplaceable, we can consider 
the Sfumato method as more beneficial than the analytic-synthetic method. 
 
Key words: visual perception, auditory perception, flowing reading, Sfumato method 

                                                      
10Príspevok  bol podporený projektom VEGA 1/0150/16 2016 - 2018 Dimenzie čítania v rodinách 
detí z bilingválneho prostredia a projektom KEGA 060UK-4/2017  Podpora naratívnej 
kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor 
metodických materiálov.  
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I. Úvod 

V poslednom období sa pozornosť laickej a odbornej verejnosti zameriava na čitateľské 
kompetencie, predovšetkým na problematiku porozumenia textu. Keďže čítanie je 
nosnou kompetenciou celkového vzdelávania žiaka, nezvládnutie tohto procesu môže so 
sebou priniesť zlyhávania v ďalších oblastiach, čo môže odrádzať žiaka v snahe 
napredovať v učení. Učiteľ, ako tvorca vyučovacieho procesu, má možnosť celý proces 
výučby čítania žiakom uľahčiť vhodným výberom čítacích metód, ktoré dokážu 
podporiť rozvoj čiastkových procesov vnímania zúčastňujúcich sa na čítaní.  

Čítanie je verbálna funkcia, pri ktorej dekódujeme a reprodukujeme text (Vágnerová, 
2005). Pri procese osvojovania si čítania sa postupuje od osvojovania si základných 
prvkov, cez ich spájanie do väčších celkov s významom. Nejde iba o prevedenie tvaru – 
písmen, slabík, či slov do zvukovej formy, ale aj o zachytenie informácie v nich. 
Základom tlačeného textu je graféma. Vágnerová (2005) hovorí, že dieťa musí 
porozumieť významu písmena v slabike, akceptovať, že každá z hlások dáva slabike 
zmysel. Musí akceptovať stabilný smer čítania a poradie hlások, ktoré je záväzné  
a nemenné. Aby dieťa dokázalo porozumieť pravidlám, podľa ktorých je informácia  
v texte zakódovaná, musí byť schopné uvažovať na úrovni logických operácií. Podľa 
Sternberga (2002) je potrebné pri čítaní najskôr vnímať grafémy, a následne je 
potrebné vytvoriť fonematický kód, ktorý transformuje grafémy na fonémy a tie potom 
prepojiť do slov, ktoré sa na vyššej úrovni prepájajú  so sémantickým významom. 
Čitateľ tak musí zvládnuť lexikálne a sémantické percepčné spracovanie informácií. 

Aby sa dieťa mohlo naučiť čítať, potrebuje zapojiť viacero kognitívnych procesov, ktoré 
potrebujú navzájom spolupracovať. Medzi zapojené procesy patrí ako zraková, sluchová 
percepcia (Kline, et al., 1997, Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001), fonologické 
uvedomovanie (Lechta a kol., 2005, Mikulajová, 2009, Šelingerová, 2017, Caravolas et 
al., 2012), fonologické dekódovanie (Zubáková, Mikulajová, 2013), ale aj pracovná 
pamäť, porozumenie čítanému textu a úroveň jazykových kompetencií (Cain, Oakhill, 
Bryant, 2004). Nouwens, Groen a Verhoeven (2017) poukazujú vo svojej štúdii na 
dôležitosť pracovnej pamäti ako sémantického skladu, ktorý zohráva u detí dôležitú 
úlohu pre proces porozumenia počas čítania. V súčasnosti sa medzi kognitívne procesy, 
ktoré sú asociované s problematikou čítania zaraďuje hlavne fonologické uvedomovanie 
a rýchle automatické pomenovanie (RAN) a poznanie písmen (Zubáková, Mikulajová, 
2013, Moll et al., 2014, Seidlová Málková, 2016). 
 
1.1  Dielčie kognitívne procesy potrebné pri osvojení si čítania 
 
Dielčie kognitívne procesy rozobrali vo svojich prácach Sindelárová (1993), Kline et al. 
(1997), Svoboda, Krejčířová a Vágnerová (2001), Zelinková (2001). Sindelárová (1993) 
definuje dielčie funkcie ako základné schopnosti, ktoré umožňujú diferenciáciu a rozvoj 
ďalších psychických funkcií ako reč a myslenie. Sú predpokladom čítania, písania, 
počítania i primeraného správania. Ich deficit je vyjadrený v oslabení základných 
schopností, ktoré vedú k problémom v učení a správaní. 

Pre schopnosť odlíšiť vizuálne obrazce grafém navzájom od seba je podľa Svobody, 
Krejčířovej a Vágnerovej (2001) dôležitá v oblasti zrakovej percepcie schopnosť 
odlíšiť a identifikovať určitý tvar, čo zabezpečuje konštantnosť vnímania (Zelinková, 
2001), ktorá sa rozvíja medzi štvrtým až šiestym rokom. Následne medzi 6-7 rokom sa 
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rozvíja schopnosť dieťaťa diferencovať polohu obrazca nie len pri rotácii a pri 
horizontálne prevrátených tvaroch, ale aj pri diferenciáci vertikálnej polohy. 
Diferencovanie polohy obrazu umožňuje dieťaťu rozlišovať tvary písmen a číslic 
(rozlišovať p-q) (Zelinková, 2001). Túto kognitívnu funkciu Kline, Graham, King, 
Wrigley (1997) pomenovávajú ako percepčnú stálosť. Znamená to, že dieťa vie 
rozpoznať, že trieda objektov má nemenné črty napriek zmene v podstate vizuálneho 
podnetu (napríklad auto je vždy autom odhliadnuc od veľkosti obrazu). Podľa Slobodu 
a kol. (2001) je v procese čítania dôležité aj spresňovanie vizuálnej diferenciácie 
(zlepšenie orientácie v poznávanej situácii) a zraková fixácia a koordinácia očných 
pohybov, ktorá je závisla od dozrievania centrálnej nervovej sústavy. Pri čítaní sa oči 
pohybujú po sakádach, rýchlych oddelených skokoch, podľa toho ako sa fixujú na 
následné časti textu (Sternberg, 2002). Nezrelé dieťa vníma útržkovitejšie 
a povrchnejšie, preskakuje od jedného detailu k druhému, čím dochádza k rozptýleniu 
a strate času vymedzenému pre koncentráciu na úlohu. Podobne sa správa dieťa aj 
v prípade ak nie je schopné diferencovať z vizuálneho poľa predmet/figúru 
a prehliadnuť ireleventné časti/pozadie (Sindelárová, 1993, Kline et al., 1997, 
Zelinková, 2001). Nedostatky zrakovej percepcie môžu mať príčinu jednak  
v oneskorenom či nerovnomernom vývine, ale tiež v špecifickom narušení príslušných 
oblastí centrálnej nervovej sústavy prípadne v ich koordinácii (Kline et al., 1997).  

Sluchové vnímanie dozrieva približne medzi  piatym a siedmy rokom života (Svoboda 
a kol. 2001). Postupne sa formuje a diferencuje v ranom detstve. Približne vo veku šesť 
mesiacov dieťa diferencuje fonémy všetkých jazykov (Kuhl, 2004). Fonematická 
citlivosť v tomto období začína klesať a ročné dieťa prestáva diferencovať fonémy 
cudzieho jazyka ako rečové fonémy. Zvýšená citlivosť k rečovým zvukom rodného jazyk 
nastáva v období medzi 7 - 11 mesiacom. Thomasello a Rakoczy (2003) tomu hovorí 
obdobie 9-mesačnej revolúcie. Kuhl (2004) vo výskumoch zistila, že deti v 12-tom 
mesiaci už majú diferencované všetky fonémy materinského jazyka. Ak ich 
diferencované nemajú, je to znak neskoršieho oneskorenia vývinu reči badateľného  
v dvoch rokoch (Kuhl et al., 2008). Mikulajová a kol. (2012, in Šelingerová, 2017) 
poukazuje na prediktívne korelácie jazykových schopností vo veku 2 rokov s meraniami 
jazykových schopností pred vstupom do školy a tiež s problémami v čítaní (Lyytinen et 
al. 2015 in Šelingerová, 2017). Ovládanie jazyka, ukotvená slovná zásoba je preto 
doležitým prediktorom rozvoja sluchovej diferenciácie ako aj čítania (Svoboda a kol., 
2001). V štúdii Caravolasovej et al. (2012), v ktorej participovalo okrem detí z iných 
krajín aj 204 detí zo Slovenska, sa poukázalo, že fonologické uvedomovanie je 
spoľahlivý prediktor osvojenia čítania a písania u detí a znamená to, že dieťa je schopné 
manipulovať so slovami na úrovni slabík a foném (Seidlová Málková, 2016).  

Sluchovú diferenciáciu v oblasti hovorenej reči zaťažuje tiež skutočnosť, že zvuk alebo 
znenie izolovaných hlások nie je celkom totožné s ich sluchovou podobou v rámci 
slabiky či slova, čo je spôsobené koartikuláciou. Pri koartikulácii dochádza 
k vzájomnému prekrývaniu foném v slovách a tiež k prekrývaniu medzi slovami 
navzájom (Sternberg, 2002). Okrem fonologického uvedomovania a rýchleho 
automatického pomenovávania (RAN) sú zaznamenané aj iné fonologické procesy 
podieľajúce sa na čítaní. Jedným z takýchto procesov je akustická krátkodobá pamäť. Jej 
narušenie spôsobuje, že jedinec síce dekódujú grafémy na fonémy, ale reťazec foném 
nedokáže udržať v krátkodobej pamäti na tak dlho, aby ich spojil do slov, čo je jedným 
z problémov u dyslektických detí. Rýchlosť artikulácie je deficitná hlavne u detí  
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s narušeným vývinom reči. Ide o artikulačnú neobratnosť a špecifické asimilácie  
v hovorenej reči (Lechta et al., 2005). Zelinková (2001) uvádza za dôležité pri 
sluchovom vnímaní, podobne ako pri zrakovom: rozlišovanie figúry a pozadia 
a diferencovanie rečových a nerečových zvukov. Ide o rozlišovanie prvkov reči, 
uvedomenie si slov tvoriacich vetu, sluchovú diferenciáciu hlások, určenie, či sú slová 
rovnaké alebo nie, rozlíšenie slov pri spodobovaní v reči, schopnosť skladania 
a rozkladania slov z a na hlásky. Medzi ďalšie dielčie kognitívne procesy je možné 
zaradiť funkciu intermodáneho kódovania, ktorá umožňuje prepojenie obrazu so slovom 
(Sindelárová, 1993). Pravdepodobne ide o proces, ktorý je v súčasnosti označovaný ako 
rýchle automatické pomenovávanie (RAN) (Zubáková, Mikulajová, 2013, Moll et al., 
2014, Seidlová Málková, 2016). RAN sleduje reakčný čas pomenovania podnetu, teda 
rýchlosť akou si dieťa vyvoláva z pamäti fonologické, zvukové informácie (Seidlová, 
Málková, 2016). Čítanie a písanie sú aktivity, ktoré vyžadujú časovú postupnosť, čo 
Sindelárová (1993) označuje ako funkciu seriality a na nej budovanú anticipáciu. 
V prípade písania a čítania ide o zachovanie poradia písmen, pričom pri čítaní 
anticipujeme následnosť písmen v slove/texte. Z tohto dôvodu je pre deti dôležité, aby 
boli schopné sa orientovať v priestore (Kline et al., 1997, Sindelárová, 1993).  

 
1.2  Metódy čítania 
 
V súčasnosti je možné, aby si učitelia vybrali z viacerých možných spôsobov ako budú 
vyučovať žiakov čítať. „Ak je dieťa šikovné, naučí sa čítať prakticky akoukoľvek metódou, 
ale ak je rizikové, metóda do veľkej miery predurčuje výsledok“ (Tokárová, Mikulajová, 
2012). Pri analyticko-syntetickej metóde čítania, ktorá je najbežnejšou formou pri 
osvojovaní si čítania v školách, deti čítajú najskôr izolované hlásky, ktoré neskôr spájajú 
do slov a viacslovných viet. Sleduje sa spojenie hláska-písmeno, neskôr čítanie 
izolovaných slabík, viacerých slabík spolu a čítanie viet (Zelinková, 2001). Na tejto 
metóde sú postavené takmer všetky doterajšie šlabikáre, s ktorými deti pracujú. Prešla 
viacerými úpravami a v školách je možné sa stretnúť s jej inovatívnymi formami. 
Globálna metóda čítania vyžaduje vnímanie celkov ako sú vety, slová. Dôraz sa kladie 
na tiché čítanie. Nakoľko pri metóde nie je trénovaná analýza a syntéza slabík a hlások 
Tokárová a Mikulajová (2012) upozorňujú, že v čítaní sa môže objavovať množstvo 
chýb. Genetická metóda je postavená na práci J. Kožíška, v novšom prevedení 
Wágnerovej (2010) a obsahuje prvky metódy celých slov. Čítanie je tu prepojené 
s grafickým tvarom slova a s jeho obsahom. Pri tejto metóde žiaci neslabikujú, ale 
hláskujú. Metóda je náročná na fonematický sluch. Preto sa na hodinách pracuje s jeho 
rozvojom. Prvé štyri mesiace deti píšu len veľkými tlačenými písmenami. Pri tejto 
metóde Tokárová a Mikulajová (2012) upozorňujú, že u detí so slabšou sluchovou 
pamäťou, môže viesť k dvojitému čítaniu. Eľkoninova metóda čítania postupuje od 
poznávania hlások v orálnej reči k ich grafémovým reprezentáciám (Tokárová, 
Mikulajová, 2012). Dieťa pri tejto metóde pracuje so zvukovou štruktúrou jazyka, učí sa 
jej pravidlá a výnimky. Písmena sa žiaci učia na základe ich miesta v grafémovej 
štruktúre jazyka (ibid). Metóda je vhodná ako pre intaktné deti, tak aj pre deti 
s ťažkosťami v osvojovaní si čítania. Metóda Sfumato, vychádza z techniky splývavého 
čítania (Neumanová, 2015), pracuje s intonáciou a melódiou reči. Jej autorkou je M. 
Navrátilová. Dieťa sa pri tejto metóde učí rozlišovať zrakom a sluchom. Metóda 
nepracuje so slabikami a radí sa medzi syntetické metódy. Základným prvkom pri tejto 
metóde je ľavo-pravá orientácia, pri čítaní sa dieťa nevracia späť a splývavosť spočíva 
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v očných pohyboch (fixačnom a sakadickom) (Jabczunová, 2012). Hláska je dlho 
exponovaná, čo umožňuje čas na analýzu nasledujúceho písmena. Dieťa očami prečíta 
viacero písmen, na základe očných pohybov. Tak dochádza k vytvoreniu dynamického 
stereotypu a k zafixovaniu koordinovaného pohybu očí. Pri čítaní si dieťa volí vlastné 
tempo (Jehličková, 2015). Podľa Kokoteka (2005) pri metóde Sfumato nevznikajú zle 
čítacie návyky a dokáže úspešne bojovať s problémami dyslexie. 
 

II. Výskum 
 
Cieľom výskumu bolo zistiť, či čítacia metóda Sfumato napomáha lepšej sluchovej  
a vizuálnej diferenciácii v prvom ročníku žiakom zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, tak ako tvrdia Navrátilová (2015) a Neumanová (2015) na základe 
porovnania zmien v sluchovej a vizuálnej oblasti žiakov dvoch tried, pričom jedna  
z tried bola vyučovaná metódou Sfumato a druhá bola vyučovaná analyticko-
syntetickou metódou.  
 
2.1  Metódy výskumu a výskumna vzorka 

 
Výskum bol realizovaný učiteľkou, prvou autorkou tejto štúdie, ktorá absolvovala 
tréning pre prácu s metódou Sfumato. Výskumu sa zúčastnilo 42 žiakov. 
V experimentálnej triede bolo 20 žiakov, v kontrolnej 22 žiakov. Triedy boli od začiatku 
experimentu nevyvážené, no nebolo možné ich korigovať, pretože výskum bol 
realizovaný v prirodzených podmienkach. V kontrolnej triede pochádzala tretina detí zo 
sociálne slabšieho prostredia, väčšina detí v tejto triede mala dobrú školskú dochádzku. 
Experimentálna trieda mala vyššiu fluktuáciu žiakov, z tohto dôvodu boli 4 žiaci 
vylúčení z pozorovania. Všetci žiaci experimentálnej triedy pochádzali zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a ich materinským jazykom bol rómsky jazyk. 
V experimentálnej triede bolo 4x viac žiakov, ktorí opakovali ročník ako v kontrolnej 
triede, žiaden žiak neabsolvoval prípravnú triedu v materskej škole, všetci (100%) žiaci 
pochádzali zo sociálne slabšieho prostredia. Žiaci experimentálnej triedy celkovo 
vymeškali počas sledovaného obdobia (september 2016 – február 2017) 2,5 krát viac 
hodín ako žiaci kontrolnej triedy. Samotného testovania pomocou Detského skríningu 
(Kline et al., 1997) sa zúčastnilo 8 žiakov z kontrolnej skupiny (od ostatných rodičov 
nebol získaný informovaný súhlas k výskumu) a 16 žiakov z experimentálnej skupiny. 
Počas testovania bol použitý Detský skríning so všetkými subtestami (Kline et al., 1997). 
Detský skríning sa zameriava na nasledujúce oblasti: zrakové vnímanie (vizuálna 
dskriminácia, umiestnenie v priestore, rozlišovanie figúr a pozadia), sluchové vnímanie 
(ovládanie pozornosti, percepcia figúra – pozadie, rozlišovanie lokalizácie a sluchová 
sekvenčná pamäť), asociačná schopnosť, sekvenčná schopnosť, vyjadrenie a poruchy 
čítania. Pre slovenské potreby upravili tento test Senka, Medveďová, Páleník a Matejík 
(1997). Je vhodný pre administráciu u 6 až 9 ročných detí. V kontrolnej triede bol test 
administrovaný spoločne počas jednej vyučovacej hodiny. Žiaci nemali problém 
porozumieť zadaniu a ani s testovými úlohami. V experimentálnej skupine žiaci 
pracovali po dvojiciach. Aby porozumeli zadaniu bol potrebný individuálny prístup, no 
napriek tomu sa objavovali problémy s úlohami. Test žiakom administrovala triedna 
učiteľka, čím sa eliminoval vplyv neznámej tretej osoby na výsledky testov.  

Najvýraznejšie rozdiely medzi žiakmi jednotlivých tried sa prejavili v úlohách (A) 
zrakovej následnosti (8,5), v úlohách (B, C) vizuálnej diskriminácie (10,81) a v úlohách 
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(N) sluchového rozlišovania písmen (8,44). Výrazný rozdiel bol zaznamenaný aj v úlohe 
(E) percepčnej stálosti a (G) umiestnenia v priestore, či v sekvenčnej sluchovej pamäti 
(O) (tab 1). Vo výsledkoch jednotlivých detí boli zaznamenané značné interindividuálne 
rozdiely. 

Tabuľka 1 Výsledky pretestu v experimentálnej a kontrolnej skupine 

 
Poč. A B C D E F G H I J K L M N O Spolu 

Exp. 16 1,5 2,69 2,94 5,56 1,94 2,44 1,38 1,56 2,94 3,75 1,44 1,81 3,19 7,56 1,75 42,4 
Kont. 8 9,75 13,5 11,38 7 4 3,5 5,75 3,63 3,88 4,13 1,38 3,75 9,86 16 6,13 103,7 

Spolu 24 5,63 8,09 7,16 6,28 2,97 2,97 3,56 2,59 3,41 3,94 1,41 2,78 6,53 11,78 3,94 73,1 

Max:  14 14 14 9 4 4 6 4 4 6 2 4 5/10 18 8 
118/ 
123 

 
Pozn: A – subtest zrakovej následnosti, B – subtest vizuálnej diskriminácie , C – subtest vizuálnej 
diskriminácie, D – subtest percepčnej stálosti, E – subtest percepčnej stálosti (písmená), F – subtest 
umiestnenia v priestore (orientácia), G – subtest umiestnenia v priestore (písmená a slová), H – subtest 
posúdenia percepcie umiestnenia v priestore – nasmerovanie, I – subtest posúdenia percepcie 
umiestnenia v priestore – orientácia, J – subtest vizuálnej percepcie figúra – pozadie, K – subtest vizuálnej 
sekvenčnej pamäti – písmená, L - subtest vizuálnej sekvenčnej pamäti – geometrické tvary, M – subtest 
sluchového rozlišovania slov, N – subtest sluchového rozlišovania písmen, O – subtest sluchovej 
sekvenčnej pamäti – následnosť čísel. Max. označuje maximálny počet bodov pre jednotlivé subtesty. 
V subtete M na základe poznaných písmen mohli žiaci experimentálnej skupiny získať 5 bodov a žiaci 
kontrolnej skupiny 10 bodov. 

 
2.2  Priebeh výskumu 
 
Po administrácii pretestu prebiehala v experimentálnej triede výučba čítania počas 
slovenského jazyka pomocou metódy Sfumato. V kontrolnej skupine pracovala učiteľka 
tradičnou analyticko-syntetickou metódou. Experimentálne vzdelávanie prebiehalo od 
polovice novembra 2016 do marca 2017. V marci 2017 boli deti retestované rovnakými 
subtestami T-100, ktoré zisťovali  zrakovú a sluchovú percepciu. 
 
2.3  Výsledky výskumu 
 
U detí boli porovnané výsledky pretestu a posttestu. Nakoľko boli zaznamenané veľké 
rozdiely medzi skupinami v preteste (tab 1), nebolo možné porovnávať výsledky 
posttestu medzi skupinami, ale boli porovnávané ukazovatele rozdielu v jednotlivých 
subtestoch a analyzované zlepšenia detí v experimentálnej triede. Priemerné zlepšenie 
v kontrolnej skupine bolo o 2,875 bodu (zo 104 bodov na 106,5 bodu, pri maximálnom 
počte bodov 123) a v experimentálnej skupine o 15,375 bodov (zo 42,4 bodu na 57,833 
bodu) pri maximálnom počte bodov 118 (tab 2).  

Tabuľka 2 
Deskripcia výsledkov žiakov experimentálnej triedy a kontrolnej triedy v pre a postteste 

  počet 
detí 

Spolu 
Pretest-posttest 

rozdiel median modus min max 

experimentálna  16 42,44 57,83 15,39 13 37 -9 37 

kontrolná 8 103,65 106,5 2,8 0 0 -9 20 

Spolu 24 73,05 82,14 9,095 10,5 
 

-9 37 

 
Z pohľadu analýzy čiastkových schopností detí, je možné všimnúť si nárast kompetencií 
detí z experimentálnej triedy. V niektorých subtestoch (D, E, I, J a K) deti 
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z experimentálnej triedy dosiahli takmer rovnaké výsledky ako deti z kontrolnej 
skupiny. Oproti pretestom sa zlepšili deti v experimentálnej skupine predovšetkým vo 
vizuálnej diskriminácii (B, C) (tab 3). 
 

Tabuľka 3 Výsledky posttestov u detí z experimentálnej a kontrolnej skupiny 

 
Poč A B C D E F G H I J K L M N O Spolu 

Exper. 16 1,75 6,06 7,06 6,63 3,44 2,25 2,06 2,06 3,19 4,56 1,31 2,13 3,69 7,94 3,69 57,83 

Kontrol. 8 10,1 13,25 13,25 7,63 3,75 3,50 5,25 2,88 4,00 4,38 2,00 4,00 9,88 15,10 7,50 106,46 

Spolu 24 5,93 9,66 10,16 7,13 3,60 2,88 3,66 2,47 3,60 4,47 1,66 3,07 6,78 11,52 5,60 82,14 

Max:  14 14 14 9 4 4 6 4 4 6 2 4 5/10 18 8 118/123 

Pozn: A – subtest zrakovej následnosti, B – subtest vizuálnej diskriminácie , C – subtest vizuálnej 
diskriminácie, D – subtest percepčnej stálosti, E – subtest percepčnej stálosti (písmená), F – subtest 
umiestnenia v priestore (orientácia), G – subtest umiestnenia v priestore (písmená a slová), H – subtest 
posúdenia percepcie umiestnenia v priestore – nasmerovanie, I – subtest posúdenia percepcie 
umiestnenia v priestore – orientácia, J – subtest vizuálnej percepcie figúra – pozadie, K – subtest vizuálnej 
sekvenčnej pamäti – písmená, L - subtest vizuálnej sekvenčnej pamäti – geometrické tvary, M – subtest 
sluchového rozlišovania slov, N – subtest sluchového rozlišovania písmen, O – subtest sluchovej 
sekvenčnej pamäti – následnosť čísel. Max. označuje maximálny počet bodov pre jednotlivé subtesty. 
V subtete M na základe poznaných písmen mohli žiaci experimentálnej skupiny získať 5 bodov a žiaci 
kontrolnej skupiny 10 bodov. 

 
Na hodnotenie zrakového vnímania boli použité subtesty: vnímania tvaru (A), 
vizuálnej diskriminácie (B,C), posúdenia percepčnej stálosti (D, E), posúdenia 
umiestnenia v priestore (F) a posúdenia percepcie umiestnenia v priestore (I) v oblasti 
nasmerovania a orientácie (G), posúdenia percepcie figúry z pozadia (J), vizuálnej 
sekvenčnej pamäti (K,L). Z testov vizuálnej diferenciácie žiaci experimentálnej triedy 
dosiahli priemerné zlepšenie v priemere o 12,56 bodov a žiaci kontrolnej triedy 
v priemere o 2,38 bodov (graf. 1). Na hodnotenie sluchového vnímania boli použité 
subtesty: Sluchového rozlišovania (fonetickej diskriminácie) (N), sluchového 
rozlišovania (M) a sluchovej sekvenčnej pamäti (O). Z testov sluchovej diferenciácie 
žiaci experimentálnej triedy dosiahli priemerné bodové zlepšenie o 2,813 a žiaci 
kontrolnej triedy o 0,5 bodu (graf 1). 

 
Graf 1 Porovnanie zlepšenia a zhoršenia v jednotlivých subtestoch pretestu a posttestu 
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Pozn: A – subtest zrakovej následnosti, B – subtest vizuálnej diskriminácie , C – subtest vizuálnej 
diskriminácie, D – subtest percepčnej stálosti, E – subtest percepčnej stálosti (písmená), F – subtest 
umiestnenia v priestore (orientácia), G – subtest umiestnenia v priestore (písmená a slová), H – subtest 
posúdenia percepcie umiestnenia v priestore – nasmerovanie, I – subtest posúdenia percepcie 
umiestnenia v priestore – orientácia, J – subtest vizuálnej percepcie figúra – pozadie, K – subtest vizuálnej 
sekvenčnej pamäti – písmená, L - subtest vizuálnej sekvenčnej pamäti – geometrické tvary, M – subtest 
sluchového rozlišovania slov, N – subtest sluchového rozlišovania písmen, O – subtest sluchovej 
sekvenčnej pamäti – následnosť čísel. 

 
 

III. Diskusia 
 
Vzhľadom na veľké interindividuálne rozdiely medzi deťmi v jednotlivých triedach je 
potrebné sa zamerať na sledovanie rozdielov predovšetkým medzi pre a posttestom 
v experimentálnej triede. Z rozdielov medzi skupinami vyplýva, že deti experimentálnej 
triedy dosiahli väčší rozdiel v pre a post-testoch ako žiaci kontrolnej skupiny. 
Uvedomujeme si, že vzhľadom na vysokú heterogenitu skupín nie je možné vyvodzovať 
z výsledkov jednoznačné závery. Tiež si uvedomujeme, že v kontrolnej skupine, niektoré 
deti dosiahli strop vo výsledkoch pre jednotlivé subtesty a teda rozdiely medzi pre 
a posttestami u nich nedosahovali také zlepšenie ako u detí z kontrolnej skupiny. 
Predkladané výsledky naznačujú možné zlepšenia viac vo vizuálnej ako v sluchovej 
diferenciácii u detí, ktoré pracovali s metódou Sfumato. Nakoľko v teste T-100 Detský 
skríning (Kline et al., 1997) sú úlohy zamerané na sluchovú diferenciáciu v slovenskom 
jazyku, je možné diskutovať, či slabé výsledky rómskych žiakov zo SZP v týchto testoch 
sú spôsobené ich nedostatočným rozvojom sluchovej diferenciácie, neporozumením 
zadania úlohy v slovenskom jazyku, alebo problémom v sluchovej diferenciácii foném 
slovenského jazyka. Uvedomujeme si, že použitý test nebol „culture fair“ a pre deti, 
ktoré neovládajú slovenský jazyk na dostatočnej úrovni mohol byť problematický. 
Napriek snahe o integráciu a inklúziu detí z marginalizovaných jazykových a kultúrnych 
oblastí v našom školstve, nie je možné považovať slovenské školstvo za „culture fair“. 
Deti nie sú vzdelávané v ich materinskom jazyku a v ich kultúrnych osobitostiach, čo im 
môže spôsobovať vo vzdelávaní viaceré problémy. Použitý test môžeme preto 
považovať za dobrý prediktor školskej úspešnosti v slovenských podmienkach. 

Porovnanie miery zlepšenia žiakov medzi vstupným a výstupným testovaním 
preukázalo, že vyššia miera zlepšenia nastala u žiakov, ktorí boli vyučovaní metódou 
Sfumato napriek zjavne laxnému prístupu žiakov k vyučovaniu a nedostatočnému počtu 
absolovaných vyučovacích hodín. Miera vplyvu metódy je priamo úmerná 
frekventovaniu vyučovania. Časté absencie žiakov spomaľujú celý vyučujúci proces a to 
takým spôsobom, že učiteľka namiesto napredovania musela často venovať čas 
opakovaniu učiva. Žiaci nevenovali čas domácej príprave, preto možnosť vplyvu metódy 
na rozvoj sluchovej a vizuálnej oblasti sa obmedzila len na školské prostredie. Napriek 
všetkým negatívnym spomenutým javom, ktoré bránili pri progrese vo vyučovaní deti 
v experimentálnej skupine dosiahli v druhom testovaní (postteste) 50% progres. Kým  
v triede vyučovanej metódou Sfumato nastalo zlepšenie, v kontrolnej triede vyučovanej 
analyticko-syntetickou metódou bol badateľný pokles v niektorých úlohách vizuálnej 
a sluchovej diferenciácie.  

V školskom systéme je dôležité venovať zvýšenú pozornosť rómskym žiakom (a ich 
rodinám) zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nielen osobná skúsenosť prvej 
autoky tejto štúdie,  ale i mnohé výskumy upozorňujú na to, že rómski žiaci 
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(experimentálna trieda) oproti žiakom majoritnej spoločnosti (v prípade nášho 
výskumu išlo o kontrolnú triedu) majú horšie rodinné zázemie, ich ekonomický, 
kultúrny a sociálny status je nižší, rodičia majú často neplnohodnotné zamestnanie, ich 
vzdelanostná ašpirácia je nižšia (Němec, 2009; in Straková, Tomášek, 2009) čo má 
významný vplyv na ich študijné výsledky. Rovnako aj Šormová (2016) potvrdzuje, ako 
uvádza Ján Průcha v recenzii jej knihy Jak čtou Romové, „že príčina zlyhávania rómskych 
žiakov tkvie v rodinnom prostredí“ (Průcha; in Šromová, 2016). Autorka poukazuje na to, 
že práve rodinné prostredie je hlavnou príčinou „nedokonalej jazykovej a kognitívnej 
vybavenosti rómskych detí, a že jazyková kompetencia rómskych žiakov oproti nerómskym 
je na tak nízkej úrovni, že mnohokrát nie sú schopní čítať a ani chápať elementárne texty  
v spisovnom jazyku, pretože ich slovná zásoba i gramatické schopnosti neobsahujú to, čo 
bežne ovládajú nerómske deti“ (Průcha, 2016) Toto je podľa autorky publikácie dôvod, 
prečo rómski žiaci vykazujú horšie výsledky než nerómski žiaci. Za zmienku stojí aj 
výskum vzťahu Rómov k vzdelaniu, ktorý robil Lukáč (2010) v lokalite mesta Prešov. 
Podľa výsledkov výskumu sú to práve rodičia, ktorí kladú nízky dôraz na vzdelávanie. 
Nevenujú dostatok času a pozornosti školskej príprave dieťaťa. Vzťah žiakov  
k vzdelávaniu je tak výrazne voľný, čo sa prejavuje nízkym záujmom o učenie. V škole 
prevláda orientácia na kolektív a vnímanie školy je skôr ako povinnosť. Práve toto sú 
činitele, ktoré vedú k nízkej aktivite v učení a rovnako nízkym nárokom na vlastné 
vzdelanie.  

 

IV. Záver 
 
Pri priebehu experimentu bol zaznamenaný problém záškoláctva, nedostatočnej 
zrelosti žiakov i takmer absolútny nezáujem o vyučovací proces zo strany rodičov. 
Napriek tomu, že aj zloženie kontrolnej triedy tvorili približne z jednej tretiny triedy 
žiaci rómskeho pôvodu, v tejto triede bolo badať záujem o výučbu nielen zo strany 
žiakov, ale aj zo strany ich rodičov. Porovnávanie dvoch tried prvého ročníka sa tak 
stávalo menej rovnocenné a zároveň aj snaha porovnať dve rôzne čítacie metódy mala 
zníženú výpovednú hodnotu. Na základe týchto skúseností je možné konštatovať, že 
rozvoju kompetencií žiakov v čiastkových kognitívnych funkciách ako aj v celkovom 
meradle bránia čiastočne aj legislatívne nedostatky, ktoré si nevedia poradiť so 
záškoláctvom, respektíve, tento problém riešia zdĺhavou a neúčinnou formou.  

Práca poukazuje na základné informácie z oblasti dielčích procesov, ktoré sa na čítaní 
zúčastňujú a zároveň, ktorých rozvoj metóda Sfumato podporuje. Vo výskume sa 
nepreukázal väčší prínos metódy splývavého čítania oproti analyticko-syntetickej 
metóde v rozvoji sluchovej diferenciácie, v oblasti zrakovej direrenciácie boli 
zaznamenaný pozitívny účinok tejto metódy oproti analyticko-syntentickej metóde 
používanej v kontrolnej triede. Z hľadiska osvojenia čítania u detí, zlepšenia výsledkov 
v testoch PISA, by bolo vhodné sa viac zamerať na podporu osvojovanie slovenského 
jazyka, fonologické uvedomovanie, zrakovú a sluchovú diferenciáciu a rozvíjať v deťoch 
zo SZP záujem o vzdelávanie.  
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Abstrakt  
Úroveň produkcie a porozumenia jazyka, v ktorom prebieha školské vzdelávanie, je 
dôležitá nielen z pohľadu školskej úspešnosti, ale aj z pohľadu nadväzovania sociálnych 
vzťahov a inklúzie dieťaťa do školskeho prostredia. V predkladanej práci sledujeme 
možný rozvoj naratívnej kompetencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
prostredníctvom dramatizácie príbehov. Na výskume sa zúčastnilo 22 detí prvého 
ročníka vo veku od 6,5 rokov do 8,5 rokov. Experimentálneho vzdelávania sa zúčastnilo 
11 detí a 11 detí bolo súčasťou kontrolnej skupiny. Na začiatku vzdelávania deti 
prerozprávali príbehy Vtáčiky a Mačka (MAIN, Gagarina et al., 2012) a na konci 
vzdelávania prerozprávali analogické príbehy Kozliatka a Pes (MAIN, Gagarina et al., 
2012). Celkovo bolo z hľadiska makroanalýzy spracovaných 88 príbehov. Z výsledkov 
vyplýva, že deti z experimentálnej skupiny dosiahli väčší rozvoj v oblasti porozumenia  
a produkcie príbehov ako deti z kontrolnej skupiny. 
 
Kľúčové slová: naratívne kompetencie, mladší školský vek, sociálne znevýhodnenie, 
čítanie príbehov 
 
Abstract  
The level of production and understanding of the language in which school education 
takes place is important not only from the point of view of school achievement but also 
from the point of view of linking the social relations and the inclusion of the child to the 
school environment. In the present work we monitor the possible development of 
narrative competence in children from socially disadvantaged environment through the 
dramatization of stories. The experiment was attended by 22 children of the first class 
aged from 6.5 years to 8.5 years. 11 children attended experimental education, and 11 
children were part of the control group. At the beginning of the education, the children 
narrated the stories of Baby Birds and Cats (MAIN, Gagarina et al., 2012), and at the end 
of the education they reconstructed the analogous stories of Baby Goats and Dog (MAIN, 
Gagarina et al., 2012). Overall, 88 stories were processed in terms of macroanalysis. The 
results show that children from the experimental group achieved greater development 
in comprehension and stories production than children from the control group. 
 
Keywords: narrative competencies, younger school age, social disadvantage, reading 
stories  
 

                                                      
11Príspevok je podporený projektom KEGA 060UK-4/2017  Podpora naratívnej kompetencie  
v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických 
materiálov.  

mailto:zacharova@fedu.uniba.sk
http://www.havava.eu/1042?t=KEGA---Narativne-kompetencie-v-slovenskom-jazyku
http://www.havava.eu/1042?t=KEGA---Narativne-kompetencie-v-slovenskom-jazyku
http://www.havava.eu/1042?t=KEGA---Narativne-kompetencie-v-slovenskom-jazyku
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I. Úvod 

Medzi deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú väčšinou zaraďované deti 
rómskeho pôvodu. Podľa Rosinského (in Lukšík, Lemešová, 2013) 80% detí zo skupiny 
sociálne znevýhodnených detí je rómskych detí. Na zlyhávaní týchto detí v školskom 
systéme sa podieľajú viaceré faktory počnúc od horšej ekonomickej a sociálnej situácie, 
cez nedostatok možností rozvoja, problémov pri utváraní sociálnych kontaktov  
s majoritným obyvateľstvom, ktoré je silne ovplyvnené predsudkami o negatívych 
charakteristikách rómov, kultúrnych rozdielov až po nedostatočné ovládanie 
vzdelávacieho jazyka na jeho fonetickej, gramatickej a sémantickej úrovni. Okrem toho 
tieto deti málokedy navštevujú predškolské zariadenia, často vôbec v domácnosti 
nekomunikujú slovenským jazykom a rodičia nemajú záujem a/alebo schopnosti im 
pomôcť pri preberaní učiva (Lukšík, Lemešová, 2013). Podľa výskumu Prešovského 
metodického centra ROCEPO (2016) bolo z celkového počtu školopovinných detí (v 776 
školách zapojených do prieskumu v roku 2015) 20,16% detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia (ďalej SZP). Na opakovaní ročníkov sa podieľalo 72,19% 
týchto žiakov z celkového počtu žiakov, pričom na prvom stupni je to 78,71% detí zo 
SZP zo všetkých detí. Najviac detí – hlavne detí zo SZP opakovalo prvý ročník  
v Košickom (52,66%) a Prešovskom kraji (24,10%). Deti zo SZP majú zároveň  
v priemere najviac neospravedlnených vymeškaných hodín zo školy. Najvyšší počet 
(90,59% v roku  2015) vymeškaných hodín bolo v nultom ročníku, ktorý navštevujú 
prevažne deti zo SZP (ROCEPO, 2016). Predpokladáme, že za týmito negatívnymi 
skutočnosťami stojí nie len kultúrna a socálno-ekonomická odlišnosť od majritného 
obyvateľstva, ale aj nedostatočne rozvinutý formálny slovenský jazyk, ktorý deťom 
znemožňuje uspieť v školskom systéme. Neporozumenie zadaniu a následná nemožnosť 
splniť požadované úlohy môže viesť k frustrácii až bezmocnosti a následne 
k uzatváraniu sa a odmietaniu spolupráce, prípadne k rizikovému správaniu žiakov, čo 
naznačil vo svojej štúdii Čerešník (2017). Kuychukov (2009) na základe svojich 
výskumov jazykových kompetencií rómskych detí v Bulharsku spomína ako vhodný 
model vyučovania inkluzívne vyučovanie rómskych detí a majoritného obyvateľstva pri 
zabezpečení rómskych asistentov v triedach, ktorí by pomáhali deťom porozumieť 
výkladu učiteľa a poskytovali pomoc pri komunikácii. Jeho výskum (Kyuchukov, 2009) 
poukazuje na dôležitosť dobrého osvojenia minoritného jazyka na rozvoj kognitívnych 
kompetencií detí. A hoci deti zo SZP sa v bežných situáciách vedia dorozumieť, 
zvládnutie školského prostredia v slovenskom jazyku od nich vyžaduje iný jazykový 
kód, ako ten, ktorý bežne používajú (ak vôbec doma komunikovali pred vstupom do 
školy slovenským jazykom). Aby mohlo byť dieťa v škole úspešné potrebuje mať dobre 
rozvinuté jazykové kompetencie vo vzdelávacom jazyku (viac Bernsteinova teória 
o sociálnej podmienenosti jazykových kódov u detí, napr. v Průchovi, 2011), prípadne 
aspoň v materinskom jazyku. Za dobre rozvinutú jazykovú kompetenciu dieťaťa pri 
vstupe do školy je možné považovať „jeho schopnosť hovoriť v materinskom jazyku  
a mať vytvorené primerane bohaté sémantické siete“ (Čerešníková, 2006). Jazyková 
kompetencia, ktorú môžeme vnímať ako „neohraničenú možnosť vytvárať vety v jazyku“ 
(Čerešníková, 2017), je súčasťou komunikačných kompetencií dieťaťa.  
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II. Naratívne kompetencie u detí 

V rámci jazykových kompetencí detí je dôležité sledovať aj naratívne kompetencie 
(porozumenie a produkcia príbehov), nakoľko všetky komunikatívne akty v interakcii 
s inými osobami sú utvárané zdieľaním krátkych príbehov (spomienok či aktuálnych 
zážitkov). Na schopnosti prerozprávať príbeh je možné sledovať nie len rozsah slovníka 
dieťaťa, ale aj gramatickú a štylistickú stavbu vety (mikroštruktúra príbehu), schopnosť 
dodržania postupnosti epizód príbehu, vyskladanie epizód v časovom slede na základe 
predpokladov logického správania a konania postáv (makroštruktúra príbehu).  

Naratívne kompetencie dieťaťa sa rozvíjajú v kontexte zážitkov s príbehmi 
predovšetkým v predškolskom veku. Podľa Harčaríkovej a Klimoviča (2010) sú u detí 
do dvoch rokov  badateľné predovšetkým jednoduché naratíva, označované aj 
protonaratíva (stručné, jednoduché udalosti). Od 4 rokov tvoria deti jednoduché 
naratíva, v ktorých dochádza k prepájaniu správania a konania postáv a sú 
charakteristické príčinno-dôsledkovými vzťahmi. Približne od piateho/šiesteho roku 
života dochádza k tvobe pravých naratív. Ide o príbehy, ktoré sú časovo a logicky 
správne usporiadané, pričom v piatom roku života je pravdepodobné, že môže ešte 
dochádzať k slabému prepájaniu vzťahov k téme (Harčaríková & Klimovič, 2010).  
V tomto oddobí má dieťa záujem počúvať príbehy, tvoriť si a rozprávať vlastné príbehy. 
S rozvojom jazykovej a predovšetkým naratívnej kompetencie sa rozvíja pamäť, 
myslenie, vytvárajú sa u detí sémantické siete a rozvíja sa logické myslenie 
(Čerešníková, 2006). Naratívne kompetencie umožňujú zapájať okrem zmienených 
procesov aj predstavivosť a obohacujú sociálny a morálny svet detí, čo má dopad aj na 
následnú školskú úspešnosť (Cain, 2003; Van den Broeck et al., 2005 in Kapalková 
2002). Na Slovensku sa tvorbou naratív u bežnej populácie detí v predškolskom  
a mladšom školskom veku zaoberajú viacerí autori napr. Kapalková (2002), Zajacová 
(2005), Klimovič a Harčaríková (2010), Kapalková a Pyšná (2012) a tvorbou naratív 
u bilingválnych (rómsko-slovenských) detí Samko a Kapalková (2015), Čerešníková 
(2006, 2017), Jursová Zacharová, Čierniková a Glasová (2017).  

III. Charakteristika výskumu  

Výskumným cieľom bolo popísať, nakoľko stimulácia naratívnej kompetencie 
prostredníctvom aktívnej práce s bežnými naratívami (1 hodina týždenne), bude viesť  
k rozvoju naratívnej kompetencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Vychádzali sme zo štúdií Lerna, Massagli, Galluzzi a Russo (2002) a Taeschner (2005), 
ktoré sledovali rozvoj naratívnych kompetencií u detí z Downovým syndrómom. Tieto 
deti pred pôsobením naratívneho formátu mali veľmi slabé rečové kompetencie. 
V následnom výskume Arcidiacono, Padiglia a Miserez-Caperos (2015) na súbore 165 
detí migrantov z 20-tich národností vo veku 3-7 rokov konštatovali pozitívne výsledky 
pri používaní naratívneho formátu na rozvoj rečových kompetencií a sociálne 
začleňovanie detí do majoritnej spoločnosti.  

3.1  Charakterisktika výskumnej vzorky 

V rámci pedagogického experimentu boli do výskumu zapojené dve triedy prvého 
ročníka bežnej základnej školy. V oboch triedach bolo 11 žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.  
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Na začiatku výskumu žiaci absolvovali skríningové testovanie zručností (Kline et al., 
1997) a boli zaznamenané ich naratívne kompetencie v oblasti rozprávania  
a prerozprávania príbehu v slovenskom jazyku pomocou testu MAIN (Gagarina et al., 
2012). Čo sa týka rozloženia pohlavia žiakov, boli obe triedy zhodné. Z hľadiska veku, 
boli deti z kontrolnej skupiny o 2 mesiace staršie. Priemerný vek detí v oboch triedach 
bol 89,63 mesiaca, (7,5 roka) (tab 1). Všetci žiaci zapojení do výskumu pochádzali zo 
SZP a boli rómskeho pôvodu. 

 
Tabuľka 1 Rozloženie výskumného súboru z hľadiska pohlavia a veku  

 N 
Z toho 

dievčat 
Minimálny vek 

v mesiacoch 
Maximálny vek 

v mesiacoch 
Priemerný vek v 

mesiacoch 

Experimentálna 
trieda 

11 4 76 99 88,54 

Kontrolná trieda 11 4 78 106 90,72 
Spolu 22 8 76 106 89,63 

 

Z hľadiska kompetencií detí, boli použité dva subtesty detského skríningu (Kline et al., 
1997). Oba boli verbálneho charakteru a sledovali či deti porozumejú inštrukcii a či ju 
vedia aj vykonať. V každom subteste mali deti správne vykonať osem jednoduchých 
úloh. V subteste priestorovej orientácie, ktorý je náročnejší na porozumenie, skórovali 
lepšie deti z kontrolnej skupiny (72% správnych odpovedí) ako deti z experimentálnej 
skupiny (67% správnych odpovedí). V subteste krátkodobej pamäti boli výsledky oboch 
skupín detí porovnateľné (tab 2).  

Tabuľka 2  Výsledky detí v úlohách priestorovej orientácie a krátkodobej pamäti v preteste 
(subtesty T-100, Kline et al., 1997) 

 
Priestorová orientácia Krátkodobá pamäť 

Úlohy v subteste 
Počet správnych 

odpovedí 
Priemer 
na dieťa 

% 
Počet správnych 

odpovedí 
Priemer 
na dieťa 

% 

Kontrolná trieda 65 5,91 73,9% 60 5,45 68,2% 

Experimentálna 
trieda 

59 5,36 67,0% 59 5,34 67,1% 

Spolu/priemer 62 5,66 70,4% 59,5 5,39 67,6% 

 
Z hľadiska jazykových kompetencií bol deťom administrovaný test MAIN (Gagarina, et 
al. 2012), ktorý bol vytvorený pre bilingválne deti na zachytávanie ich naratívnych 
kompetencií. Test je zameraný na sledovanie úrovne makroštruktúry tvorby príbehov. 
Každý príbeh je rozdelený do 3 epizód a každá epizóda zahŕňa 5 príbehových štruktúr: 
počiatočnú aktivitu, popísanie cieľa príbehu, pokus o rozuzlenie príbehu, výsledok 
a rozuzlenie príbehu. Jednotlivé časti epizód sú obodované a dieťa môže získať za 
rozprávanie a/alebo prerozprávanie príbehu 17 bodov. Počas pretestu boli deti 
individuálne požiadané, aby porozprávali a prerozprávali príbehy Vtáčiky a Mačka. Pri 
rozprávaní príbehu deti častejšie spadali do jednoduchých viet, tvorili vetné predikáty, 
pričom pri prerozprávaní sa snažili kopírovať štruktúru príbehu a vetnú skladbu 
z počutého. Deti mali priemerne v teste rozprávania 18,45% úspešnosť (tab. 3). Deti 
z experimentálnej skupiny prerozprávali o 9 príbehových štruktúr viac ako  deti 
z kontrolnej skupiny. Z hľadiska mikroanalýzy deti počas rozprávania príbehu použili 
v priemere 69,86 slov. Deti z experimentálnej triedy použili významne viac slov na 
porozprávanie príbehu (78,27) ako deti z kontrolnej triedy (61,45). 
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Tabuľka 3 Makroanalýza rozprávania príbehov v experimentálnej a kontrolnej triede 
počas pretestu (MAIN, Gagarina et al., 2012) 

  
Rozprávanie - makroanalýza 

 

 
N 

počiatočná 
aktivita 

cieľ pokus výsledok reakcia spolu v  % 

experimentálna 
trieda 

11 13 4 16 6 0 39 20,86 

kontrolná trieda 11 8 13 4 4 1 30 16,04 

priemer za triedu 11 10,5 8,5 10 5 0,5 34,5 18,45 

Pri prerozprávaní príbehu (učiteľka dieťaťu najskôr individuálne porozprávala príbeh 
a následne ho dieťa prerozprávalo) bolo zaznamenané zvýšenie prerozprávania 
v oblasti príbehovej štruktúry. Deti v priemere prerozprávali 27,81% štruktúr a medzi 
skupinami detí nebol zaznamenaný takmer žiaden rozdiel (tab, 4).  

Tabuľka 4 Makroanalýza prerozprávania príbehov v experimentálnej a kontrolnej triede 
počas pretestu (MAIN, Gagarina et al., 2012) 

  
Prerozprávanie - makroanalýza 

 

 
N 

počiatočná 
aktivita 

cieľ pokus výsledok reakcia spolu v % 

experimentálna 
trieda 

11 20 6 8 10 7 51 27,27 

kontrolná trieda 11 14 7 9 17 6 53 28,34 

priemer za triedu 11 17 6,5 8,5 13,5 6,5 52 27,81 

 
Mann-Whitney U test naznačuje, že štruktúru pri rozprávaní príbehu u detí 
z experimen-tálnej triedy počas pretestu môžeme považovať za rovnako zvládnutú 
(Mdn = 6) ako štruktúru príbehu u detí z kontrolnej triedy  (Mdn = 4), U = 45,5, p = 
0,315. Rovnako aj štruktúra pri prerozprávaní príbehu je u detí z experimentálnej triedy 
(Mdn = 8) podobná štruktúre príbehu u detí z kontrolnej triedy (Mdn = 9), U = 59,0, p = 
0,920. Množstvo vypovedaných slov na jeden príbeh (Token) bolo u detí z jednotlivých 
tried podobné. Najviac slov vypovedali deti z experimentálnej triedy pri rozprávaní 
príbehu o vtáčikoch (M = 78,27 oproti deťom z kontrolnej triedy M = 61,45). 
V prerozprávaní povedali viac slov deti z kontrolnej triedy (M = 73,18) oproti deťom 
z experimentálnej triedy (M = 66,36). Získané výsledky v rozprávaní a prerozprávaní 
u detí môžu naznačovať, že ak by sa s deťmi pracovalo a boli by vystavené naráciám vo 
forme, ktoré je pre ne prijateľná, mala by stúpnuť naratívna kompetencia týchto detí 
a to hlavne pri rozprávaní príbehov. Podľa výsledkov pretestov počet slov v tomto 
prípade nezohráva významnú funkciu pri určení naratívnych kompetencií detí. Tieto 
výsledky sú porovnateľné so štúdiou Pyšnej a Kapalkovej (2012), v ktorej bežné 
slovenské deti dosiahli podobné výsledky a pri prerozprávaní použili v priemere menej 
slov ako pri rozprávaní.  

3.2  Priebeh experimentálneho vzdelávania 
 

Na základe týchto počiatočných zistení bol navrhnutý intervenčný program 
zameriavajúci sa v experimentálnej triede detí na prácu s príbehmi a na rozvoj ich 
naratívnych kompetencií. Počas troch mesiacov (12 týždňov), vždy 1x v týždni, bola 
experimentálna trieda vystavená práci s naratívami v rámci krúžkovej činnosti. Počas 
vyučovania bola vždy prečítaná, znázornená, sledovaná na DVD, zahraná jedna 
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rozprávka podľa záujmu detí a následne učiteľka použila doplňujúce otázky pre 
porozumenie príbehu. Na záver hodiny bol príbeh deťmi prerozprávaný.  

Počas experimentálneho vzdelávania učiteľka pracovala metódou naratívneho formátu 
a dodržiavala stratégie komunikácie podľa Horňaková a kol. (2005). Spoločne na 
hodinách prebrali 6 rozprávok, pričom pri každej rozprávke sa zamerali na 
porozumenie príbehu, cieľ príbehu, snahu hlavného hrdinu príbehu vyriešiť 
problém/situáciu, v ktorej sa ocitol, popísanie výsledku situácie a vysvetlenie si 
následnej reakcie. Príbehy, ktoré boli postupne prebrané na hodinách: Červená 
čiapočka, Tri prasiatka, Perníková chalúpka, Snehulienka, Koza rohatá a jež, Popoluška.    

 

IV. Výsledky výskumu 

V nasledujúcej kapitole uvádzame dve podkapitoly. V prvej podkapitole sú uvedené 
a porovanné výsledky pre a posttestov detí v oboch skupinách v teste MAIN (Gagarina 
et al., 2012). V druhej podkapitole je popísaná prípadová štúdia, ktorá dokresľuje 
výsledky experimentu. 
 

4.1  Výsledky a porovnanie pre- a post-testov 

 

Po ukončení pedagogického experimentu boli deťom opätovne administrované testy. 
Deti z oboch tried (N = 22) boli požiadané, aby porozprávali a prerozprávali dva 
príbehy. Príbeh na rozprávanie Kozliatka bol analogický s príbehom Vtáčiky a príbeh 
Pes určený k prerozprávaniu bol analogický s príbehom Mačka, ktorý bol použitý 
v preteste. Príbehy boli nahrané, transkribované a analyzované na makroúrovni 
z hľadiska rozloženie štruktúry príbehu v jednotlivých epizódach, pričom za každý 
príbeh mohli deti získať 17 bodov.  

Deti celkovo získali za štruktúru príbehu pri jeho rozprávaní 7,09 bodov, čo je 41,71% 
zo 17 bodov. Deti z experimentálnej triedy získali 9 bodov (52,94%) a deti z kontrolnej 
triedy 5,18 bodov (30,48%). V oboch skupinách nastal významný nárast oproti pretestu 
(tab, 5). Pri prerozprávaní príbehu získali deti v priemere 6,55 bodov za triedu (38,5%), 
pričom deti z experimentálnej triedy získali získali v priemere 8 bodov čo je 4,27% 
a deti z kontrolnej skupiny získali v priemere 5,09 bodov (29,95%).  

Tabuľka 5 Rozdiely medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou v preteste/postteste pri 
rozprávaní a prerozprávaní príbehu  

Skupina Pretest: Spolu Počet slov Posttest: Spolu Počet slov 

Experimentálna 
rozprávanie 

20% 78,27 
rozprávanie 

52,9% 75,45 

Kontrolná 16% 61,45 30,5% 58,55 

Spolu     41,7%  

Experimentálna 
prerozprávanie 

27% 66,36 
prerozprávanie 

47% 75,09 

Kontrolná 28% 73,18 30% 59,73 

Spolu     38,5%  
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Mann-Whitney U test naznačuje, že štruktúra príbehu pri rozprávaní u detí 
z experimentálnej triedy bola bohatšia  (Mdn = 10)  ako u detí z kontrolnej triedy  (Mdn 
= 8), U = 13,0, p = 0,001. Podobne aj štruktúra príbehu pri prerozprávaní u detí 
z experimentálnej triedy (Mdn = 5) je bohatšia, ako u detí z kontrolnej triedy (Mdn = 5), 
U =23,00, p = 0,013. 
 
Množstvo vypovedaných slov na jeden príbeh (Token) nebolo u detí z jednotlivých tried 
zhodné. Najviac slov vypovedali deti z experimentálnej triedy pri rozprávaní príbehu 
o Kozliatkach (M = 75,45) oproti deťom z kontrolnej triedy (M = 58,55). 
V prerozprávaní príbehu Pes povedali deti z experimentálnej triedy viac slov (M 
=75,09) ako deti z kontrolnej  triedy (M = 59,73). Výsledky U Mann-Whithey testu 
naznačujú, že deti z experimentálnej triedy použili pri prerozprávaní bohatšiu slovnú 
zásobu ako deti z kontrolnej triedy (tab. 6). 
 

Tabuľka 6 U-Mann Whithey test pre porovnanie výsledkov posttestov u experimentálnej 
a kontrolnej triedy 

 
Kozliatka - 

štruktúra 

Pes – 

štruktúra 
KToken PToken 

Mann-Whitney U 13,000 23,000 27,000 28,000 

Wilcoxon W 79,000 89,000 93,000 94,000 

Z -3,211 -2,479 -2,201 -2,135 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,013 ,028 ,033 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,001b ,013b ,028b ,034b 
a. Grouping Variable: skupina 

b. Not corrected for ties. 

 
Deti v oboch skupinách dosiahli zlepšenie v oblasti rozprávania a prerozprávania 
štruktúry príbehu. U detí z experimentálnej skupiny nastalo zlepšenie v štruktúre 
príbehov o 32,9%, u detí z kontrolnej skupiny o 20%. Pri prerozprávaní príbehov 
nastalo zlepšenie u detí z experimentálnej skupiny o 14,5% a u detí z kontrolnej skupiny 
o 2%. Pri druhom meraní nastalo zlepšenie naratívnych kompetencií u detí a výsledky 
boli štatisticky významné pri rozprávaní Z = - 4,026, p = 0,000 s efektom účinku  r =  
-0,86, ako aj pri prerozprávaní Z = -3,956, p = 0,000 s efektom účinku r = - 0,84 (tab. 7).  
 

Tabuľka 7 Výsledky Wilcoxonovho testu pre pretest a posttest v rozprávaní 
a prerozprávaní 

 Posttest Kozliatka 
– Pretest Vtáčiky 

Posstest Pes -  
Pretest Mačka 

Kozliatka Token 
– Vtáčiky Token 

Pes Token – 
Mačka Token 

Z -4,026b -3,956b -,374c -,299c 
Asymp. Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,709 ,765 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
c. Based on positive ranks. 

 
Výsledky pre počet všetkých vypovedaných slov v pretestoch a posttestoch 
nepreukázali žiadne štatisticky významné rozdiely. 
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4.2  Prípadová štúdia 

Na dokreslenie obrazu rozvoja naratívnych kompetencií u detí pomocou 
dramatizovaných príbehov je uvádzaný nasledovný prípad. Sledované dieťa je dievča, 
v čase experimentálneho vzdelávania malo 6 rokov a 10 mesiacov. Je to polosirota, 
matka jej zomrela pri pôrode. Vychováva ju stará mama. Otec dieťa opustil. Dieťa sa  
v škole prejavuje ticho, pokojne a je veľmi svedomité. Pri preteste pôsobilo neisto  
a vystrašene. Chcelo niečo povedať, ale jej slovná zásoba bola natoľko problematická, že 
príbeh rozprávalo veľmi stroho, bez štruktúry. Pri rozprávaní príbehu v preteste 
(príbeh Vtáčiky) pôsobila napäto. Príbeh Vtáčiky porozprávalo dieťa len s 1 správnou 
štruktúrou príbehu a príbeh Mačka prerozprávalo s 2 správnymi štruktúrami príbehu.  

Pretest: Príbeh Vtačiky 

„Hm, hm ... Ako sa to hovorí? ... Že mačička utekala pre psíkom. ... Potom, ona, vtáčatkám uf ... bojí 
sa, že prídu psík. ... Potom mačička vyliezla na strome a vtáčatka sa báli. ... Potom psíček naháňal 
mačičku a oni sa báli psíka. ... Um, mačička utekala a potom, um vyliezla na stromy a psíček ju 
zahryzol, um na chvostík. Potom utekali a malé vtáčatka sa utešili. ...“ ( ... je miesto, v ktorom do 
rozprávania vstúpila učiteľka opýtajúc sa „Áno a ďalej?“ 

Príbeh Mačka 

„Mačka videla motýľa a rozbehla sa do kríku a videla chlapca s vedrom. Loptou kotúľa sa a potom 
mu povedala, že má chuť na ryby. Potom chlapec si nevšimla, že mačka si zobrala ryby a on bol 
šťastný, že mál svoju loptu. ... Hh, bolo to o mačičke motýľovej a o chlapčeka.“ 

Po ukončení nahrávania sa dieťa vyjadrilo, že jej stará mama nečíta rozprávky, lebo 
nevie čítať a doma sa rozprávajú iba po rómsky. Počas absolvovania experimentálneho 
vzdelávania sa dievča osmelilo a vždy chcelo prvé porozprávať príbeh. Počas 
experimentálneho vzdelávania pôsobilo uvoľnenejšie, v škole sa usmievalo a pýtalo sa 
na novú rozprávku, s ktorou budeme pracovať na najbližšej hodine. V postteste 
porozprávalo správne 11 štruktúr príbehu Kozliatka a prerozprávalo správne 10 
štruktúr príbehu Pes.  

Posttest: Príbeh Kozliatka 

„Kde bolo tam bolo, žila raz jedna mamička. Kozliatka raz sa pásť a jedná kozička sa utopila. 
Mamička išla skočiť do vody. Zacharánila svoje kozliatko. Medzitým bola tam líška. Chcela žožrať 
druhé kozliatko. A keď líška poskočila. Mamička bola šťastná, že zachránila svoje kozliatko. 
Potom, potom líška vyskočila, chytila kozliatko za nohu. Havran všetko vide. On skočil, vyletel 
a zahryzol líšku za chvst. Mamička bola šťastná, že má svoje kozliatko a havran bol šťastný, že 
zachránil kozliatko. Prikazal líške, aby nerobila žiadne lovy a ani nešla do lesa.“ 

Príbeh Pes 

„Kde bolo tam bolo, žil raz jeden psíček a sivá myška. Myška bola šťastná a utekala do stromu. 
Pes sa zranil a bol veľmi nahnevaný. Medzitým chlapček išiel po cestičke domov. A bol takýto 
nahnevaný, že sa mu pošmykla ruka a vyletel mu balón. Povedal chlapček: O tu letí moj balón. 
On sa vyšplhal na strom. Psiček zbadal klobásky a išiel k nim zjedol ich. Chlapček mal svoj balón. 
A on ani nevedel, že má klobásky. Psiček bol šťastný, že má jedlo. A chlapček bol šťastný, že má 
svoj balón.“ 
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U dievčaťa bol zaznamenaný výrazný nárast naratívnej kompetencie, zvýšený rozsah 
slovnej zásoby, zlepšenie syntaxe. Tiež bol zaznamenaný zvýšený záujem o školskú 
prácu počas vyučovania. 

 

V Diskusia 

Na základe analýzy naratívnych prejavov detí je možné usudzovať na naratívnu 
štruktúru komunikátov detí v rámci všetkých štyroch príbehov. Jednotlivé komponenty 
naratívnej štruktúry sa postupne u detí vyvíjajú. Všimli sme si, že deti najčastejšie 
porozprávali počiatočnú aktivitu a pokus riešenia problému. V postteste deti 
porozprávali aj výsledok pokusu o riešenie problému. Pri prerozprávaní príbehu bola 
najčastejšie zaznamenaná počiatočná aktivita (deti si pamätali prvé vety, ktoré im 
učiteľka porozprávala) a následne sa vo svojej performancii zamerali na výslednú 
aktivitu konania postáv. U detí z experimentálnej skupiny sa objavuje aj značné 
popísanie reakcie postáv na správanie a situáciu, v ktorej sa ocitli. Pôsobením 
naratívnych aktivít na deti bolo dosiahnuté zlepšenie ich naratívnej kompetencie ako 
v kvantitatívnych ukazovateľoch, tak aj v kvalitatívnych ukazovateľoch. Vo všetkých 
oblastiach makroštruktúry a mikroštruktúry deti dosiahli lepšie výsledky  
v experimentálnej triede, ktorá bola vystavená práci s naráciami tri mesiace. Uvedené 
zistenia korešpondujú s výsledkami Caina (2003), Pyšnej a Kapalkovej (2012), Jursovej 
Zacharovej a Čiernikovej (2016). Rozdiely vo výsledkoch môžu súvisieť s osobnou 
skúsenosťou s príbehmi, ktorá pravdepodobne absentuje u rómskych detí (Samko, 
Kapalková, 2016).  

Výsledky sledovaných detí pri rozprávaní a prerozprávaní príbehov sú oproti 
výsledkom slovenských detí (v štúdii Pyšnej a Kapalkovej, 2012) slabšie, čo naznačuje 
menšiu slovnú zásobu, menej rozvinuté naratívne kompetence v oblasti jazykovej 
performancie ako u slovenských detí. Kapalková a Pyšná (2012) zistili, že slovenské deti 
v prvom ročníku (vo veku 6-7 rokov) použili v teste rozprávania a prerozprávania 
priemerne 63 rôznych slov, pričom za štruktúru príbehu v rozprávaní získali 6,3 bodu 
a za štruktúru príbehu v prerozprávaní získali priemerne 8,4 bodu.  V predkladanej 
štúdii získali nami sledované deti v preteste v priemere 3,14 bodu za štruktúru 
rozprávania príbehu a 4,73 bodu za štruktúru prerozprávania príbehu. V postteste deti 
v oboch skupinách dosiahli výrazne lepšie výsledky, ktoré sú porovnateľné 
s výsledkami Pyšnej a Kapalkovej (2012). Pri rozprávaní príbehu bolo badateľné, že 
niektoré slovíčka deti poznali len v rómskom jazyku, napríklad „chvost“, „krík“. Žiaci 
výraznou snahou vypovedať príbeh, často opakovali tie isté slová za sebou a na 
vyjadrenie používali gestá. Napríklad, ak chceli povedať „chytil za chvost“ ukázali ruky 
skrčené do päste. Tiež sa často snažili spätným rozprávaním nájsť nejakú zápletku  
a opakovali viackrát tie isté slová za sebou, napr. „potom, vtáčiky, vtáčiky“... . Horšie 
výsledky v štruktúre príbehov boli u detí pravdepodobne spôsobené aj istou 
nedočkavosťou vypovedať príbeh. Napriek tomu, že príbeh znázornený na obrázkoch 
mal jednoznačnú postupnosť, deti vo všeobecnosti nedodržiavali túto chronológiu ani 
pri rozprávaní, ani pri prerozprávaní príbehu. 
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Záver  

Výsledky bádania ukazujú, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia majú pri 
vstupe do školy, zníženú úroveň naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku. Na 
dohovorenie používajú jednoduchý jazykový kód, ktorý nie je nedostatočný pre 
následné vzdelávanie v školskom systéme. Je preto na zváženie a diskusiu odbornej 
verejnosti, ako zabezpečiť, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nezlyhávali 
v školskom systéme nie len z dôvodu slabšej podpory v rodine, ale aj z dôvodu 
nedostatočného ovládania vyučovacieho jazyka školy. Môžeme predpokladať, že úroveň 
naratívnej schopnosti priamo závisí od kognitívnych, ale aj jazykových možností detí 
(Kapalková, 2002) a zároveň upozorňujeme, že pre správny rozvoj kognitívnych 
schopností je potrebné, aby malo dieťa dostatočne rozvinuté jazykové schopnosti 
(Kyuchukov, 2009).  

Zdá sa, že vhodnou a deťom prijateľnou formou (dramatizácia, rytmizácia, práca 
z obrazovým materiálom) je možné napomôcť rozvoju naratívnych kompetencií u detí 
zo SZP. Vzhľadom na výsledky predkladaného pedagogického experimentu si dovolíme 
poznamenať, že využívanie dramatizácie, uvoľnenejšej atmosféry, dodržiavania 
komunikačných stratégií (Horňáková a kol., 2005) alebo stratégií dobrej komunikácie 
(Taeschner, 2005) by mohlo pomôcť deťom rozvíjať slovnú zásobu, komunikačné 
kompetencie predovšetkých v oblasti pragmatickej rovine reči, ako aj zapájať deti do 
školskej práce a zvyšovať u nich jazykové sebavedomie a istotu v sociálnom používaní 
jazyka (Arcidiaino et al, 2015). 
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Publikácia I. Jakabšica nadväzuje na publikáciu Všeobecná patopsychológia – 
patopsychológia mentálne postihnutých z roku 1996. Je potešiteľné, že autor pripravil 
rozšírenú a do veľkej miery aj inovovanú publikáciu, v ktorej okrem nových poznatkov 
zahrnul aj nové kapitoly, ktoré sú ojedinelé v našej odbornej literatúre. Na relatívne 
malej ploche podáva množstvo základných informácií, ale aj množstvo nových,  
s ktorými sa stretávame prvýkrát. 
Publikácia pozostáva z deviatich kapitol, ktoré sú v logickej následnosti a podávajú 
komplexný pohľad na mentálne postihnutie z psychologického hľadiska. V prvej 
kapitole sa autor zameral na predmet psychológie jednotlivcov s mentálnym 
postihnutím. Pri vymedzení predmetu psychológie jednotlivcov s mentálnym 
postihnutím (skrátene psychológia mentálne postihnutých) vychádza z definície 
predmetu psychológie postihnutých (predtým patopsychológia): „psychológiu 
postihnutých chápeme ako psychologickú disciplínu, ktorá sa zameriava na skúmanie 
zákonitostí špecifického priebehu psychických procesov, stavov a vlastností, celkovej 
štrukturácie osobnosti postihnutých a zákonitostí psychickej regulácie ich správania“ 
ako bola vymedzená spoluautorsky na Katedre psychológie a patopsychológie 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Obzvlášť možno oceniť 
popísané základné metódy, kde autor upozorňuje na špecifiká použitia u osôb  
s mentálnym postihnutím. Cenné sú i upozornenia na osobitosti metodológie výskumu  
v psychológii mentálne postihnutých. 
Ťažiskom druhej kapitoly je vymedzenie pojmu mentálne postihnutie. Autor veľmi 
erudovane poskytuje pohľad na problematiku vrátane najnovšej klasifikácie DSM V. 
Dôležitosť presného vymedzenia dokladuje aj výsledkami prieskumu zainteresovaných 
psychológov. Prínosom je aj dôraz nie len na intelektové deficity, ale aj deficity 
adaptívnych spôsobilostí. V tejto kapitole sa autor venuje aj problematike 
psychologickej diagnostiky, kde okrem dobrej orientácie v používaných diagnostických 
nástrojoch poskytuje mnoho cenných poznatkov zo svojej dlhoročnej praxe, čo môže 
byť veľmi užitočné pre psychológov v praxi. 
V tretej a štvrtej kapitole sa venuje podmienkam psychického vývinu vo vzťahu  
k mentálnemu postihnutiu a v nadväznosti na to osobitostiam psychických procesov. Na 
pomerne malej ploche podáva najdôležitejšie informácie relevantné k danej 
problematike.  
Piata kapitola je obšírnejšia a je venovaná problematike osobnosti. Okrem „klasických“ 
okruhov ako sebahodnotenie, motivácia, citové prežívanie, záujmy, vôľové konanie, 
autor zaradil aj podkapitoly, s ktorými sa v publikáciách bežne nestretávame – morálny 
vývin, tvorivosť, vnímanie humoru, právne vedomie.  Dôležité je vyzdvihnúť, že autor 
ilustruje podávané informáciami výsledkami vlastných výskumov. Možno povedať, že 
témy morálneho vývinu, tvorivosti, humoru a právneho vedomia u jedincov  
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s mentálnym postihnutím sú ak nie jediné, tak určite ojedinelé nie len v našej odbornej 
literatúre. Poznatky napr. z oblasti právneho vedomia jedincov s mentálnym 
postihnutím môžu byť určite zaujímavé aj pre forenznú prax. 
V posledných kapitolách sa venuje profesijnej orientácii a voľbe povolania, 
problematike rodiny s dieťaťom s mentálnym postihnutím, kde zúročuje svoje 
dlhoročné nie len akademické skúsenosti, ale najmä skúsenosti z praxe.  
Záverečná kapitola je venovaná problematike socializácie. V tejto súvislosti rozoberá 
úlohu rodiny a školy, ale aj postoje spoločnosti k jedincom s mentálnym postihnutím.  
V závere sa dotýka aj aktuálnych otázok integrácie, resp. inklúzie detí s postihnutím do 
bežných základných škôl a upozorňuje na úskalia takýchto jednostranných riešení. 
Monografia Psychológia detí a mládeže s mentálnym postihnutím je veľmi potrebným 
erudovaným príspevkom v oblasti problematiky jedincov s postihnutím 
(patopsychológie), konkrétne s mentálnym postihnutím. V súčasnosti u nás nie je takáto 
komplexná publikácia obsahujúca najnovšie poznatky z tejto oblasti. Autor prináša 
témy, ktoré sú jedinečné.        
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