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ÚVOD 

 

Zborník vedeckých príspevkov Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej 
pedagogiky na Slovensku v medzinárodných kontextoch, ktorý sa vám 
dostáva do rúk, je reflexiou na úsilie o vedecký a odborný kvalitatívny posun 
špeciálnej pedagogiky za niekoľko posledných rokov. 

Špeciálna pedagogika je intenzívne sa rozvíjajúci vedný odbor reagujúci na 
spoločenské, ekonomické, ale aj hospodárske a politické zmeny. Podobne aj 
odborníci venujúci sa tejto problematike intenzívne diskutujú o možných 
zmenách a ďalšom smerovaní.  

Špeciálna pedagogika a súčasne aj viaceré spolupracujúce disciplíny musia čeliť 
novým trendom, najmä globalizácii, humanizácii, ale aj inkluzívnym trendom  
jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením v rámci ich komplexnej 
rehabilitácie. Svedčia o tom mnohé medzinárodné dokumenty 
prijaté/ratifikované aj Slovenskou republikou a tiež dokumenty a právne 
predpisy domácej proveniencie.  

Všetky tieto zmeny a posuny (či už prirodzené alebo umelo zrealizované) 
vyvolávajú u odborníkov mnohé otázky, ktoré sú predmetom mnohých 
vedeckých a odborných fór a diskusií. 

V našom zborníku vedeckých príspevkov ponúkame odborníkom nielen 
z oblasti špeciálnej pedagogiky, ale aj z príbuzných vedných disciplín priestor 
na prezentovanie najnovších výsledkov ich empirickej činnosti ako aj priestor na 
vyjadrenie ich myšlienok a názorov v súlade s aktuálnou úrovňou vedeckého 
jazyka. 

Veríme, že táto publikácia bude prínosom pre mnohých vedeckých pracovníkov 
a odborníkov nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách už aj vzhľadom 
na autorské zastúpenie z týchto krajín.  

 

                        Editorky 
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KOMPARÁCIA VYBRANÝCH VÝSLEDKOV PÍSOMNÉHO 
VYJADROVANIA ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM 

POSTIHNUTÍM, VZDELÁVANÝCH V BEŽNÝCH ŠKOLÁCH 
A V ŠKOLÁCH PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 

Tarcsiová Darina – Hybenová Katarína 
 
 
Abstrakt: Písomnému vyjadrovaniu sa vo vzdelávaní žiakov so sluchovým 
postihnutím venuje zvláštna pozornosť. Je tomu tak z viacerých dôvodov, 
pričom jedným z nich je snaha o zlepšenie výsledkov vo vzdelávaní, uplatnenie 
písomnej komunikácie v IKT a znalosť písomnej komunikácie ako súčasť 
komunikačných kompetencií. Na základe výskumu sme zistili špecifiká 
písomného prejavu žiakov so sluchovým postihnutím, ale takisto aj rozdiely 
v písomnom vyjadrovaní žiakov so sluchovým postihnutím vzdelávaných 
v bežných školách v integrovanom prostredí a žiakov so sluchovým postihnutím 
vzdelávaných na školách pre žiakov so sluchovým postihnutím. 

Kľúčové slová: písomné vyjadrovanie, strata sluchu, písomná práca, žiak, 
analýza písomných prác, tri výskumné nástroje, charakteristiky písomného 
vyjadrovania sluchovo postihnutých 

 

Abstract:There is devoted a special attention to the topic of written 
communication at the education of students with hearing impairments. This is so 
for several reasons, one of which is an effort to improve outcomes in education, 
application of ICT in written communication and understanding written 
communication as part of the communication competencies. Based on the 
research we found out the specifics of writing skills of students with hearing 
impairments, but also differences in the writing abilities of students with hearing 
impairment who are educated at the basic schools for hearing students and at 
schools for students with hearing impairment. 

Keywords:written communication, hearing loss, essay, pupil, analysis of written 
works , three research tools, characteristics of written communication of hearing 
impaired 

 

Príspevok prezentuje čiastkové výsledky grantovej úlohy: VEGA č. 1/0653/14: Hodnotenie 
obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov so stratou sluchu, vzdelávaných v 
odlišných vzdelávacích prostrediach venuje práve tejto problematike. 
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Úvod 

Písomná komunikácia žiakov so sluchovým postihnutím (ďalej SP) predstavuje 
jeden z najaktuálnejších problémov v súčasnej pedagogike osôb so SP. 
V súčasnosti sa IKT a osvojenie písomnej komunikácie stávajú nevyhnutným 
predpokladom pre pracovné a sociálne začlenenie. Znalosť písania a primerane 
osvojená písomná forma komunikácie tvorí jednu z kľúčových zložiek funkčnej 
a jazykovej gramotnosti, pričom u žiakov so SP predstavuje problematika 
osvojovania si písma a jeho kvality (a tým zároveň aj nadobúdanie 
komunikačných kompetencií), oveľa zložitejší proces, ako u počujúcich žiakov. 
Čiastočná alebo úplná absencia sluchového vnímania má negatívny vplyv na 
osvojenie si písomnej formy komunikácie a zároveň dieťa/žiak so stratou sluchu 
si osvojuje písmo na základe neukončeného vývinu jazyka a reči (Tarcsiová, 
2005, 2008). 

Na základe analýzy dostupných domácich aj zahraničných výskumov, ktoré sa 
problematike písomnej komunikácie osôb so SP venovali, je možné konštatovať, 
že existuje viacero faktorov, ktoré ho po formálnej aj obsahovej stránke 
ovplyvňujú. Doteraz realizované domáce výskumy písma slovenských žiakov 
konštatujú prevahu podstatných mien, slovies a zámen, výrazne väčší podiel 
ohybných a plnovýznamových slovných druhov. Prevažujú jednoduché vety nad 
súvetiami, vety majú často charakter radu podstatných mien a v textoch sa 
častokrát objavujú nadbytočné slová, slová v nevhodnej pozícii a nesprávnom 
tvare. Slová nesúce význam sú vynechávané, objavujú sa chyby vo valencii slov 
(Gaňo, 1965, Faithová, 1995, Hudáková, 2004, Macúchová, 2011, Beľáková, 
2011, Sukeľová, 2011). 

Výskumy taktiež potvrdili, že je veľmi zložité navrhnúť spoľahlivý a validný 
nástroj pre hodnotenie písomného vyjadrovania týchto žiakov. Na základe 
viacerých zahraničných štúdií sme zistili, že neexistuje jednotný výskumný 
nástroj, ktorý by hodnotil písomné vyjadrovanie SP (Tarcsiová, Dobišová, 
Priesterová, 2014, Priesterová, 2015) a ani slovenská pedagogika sluchovo 
postihnutých nim nedisponuje a taktiež nám chýba dostatočné množstvo 
relevantných údajov o forme a obsahu písma žiakov so SP. Ešte 
komplikovanejšiu situáciu predstavuje získavanie informácií o písme žiakov, 
ktorí sa vzdelávajú v integrovanom prostredí. Doteraz sa nerealizoval výskum, 
ktorý by bol zameraný na túto skupinu žiakov zohľadňujúc pri tom rozličné 
charakteristiky žiakov (vzdelávacie prostredie, formy komunikácie, používanie 
kompenzačné pomôcky, sluchový status rodičov a i.). Hodnotiaca škála, ktorá 
by identifikovala osobitosti písomného vyjadrovania týchto žiakov, by pomohla 
pedagógom hodnotiť aj menšie pokroky a plánovať ďalšie aktivity na ich 
podporu. 

Cieľom výskumu realizovaného prostredníctvom projektu VEGA č.1/06314 
bolo popísať formálnu stránku písomného prejavu žiakov so SP v 5.-9. ročníku 
bežnej základnej školy a v 1.-4. (prípadne 5.) ročníku bežnej strednej školy 
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a zároveň v 5.-9. ročníku základnej školy pre žiakov so SP a v 1.- 4. (prípadne 
5.) ročníku stredných škôl pre žiakov so SP. 

Aby sme zodpovedali otázku, či charakter chýb a jednotlivé špecifiká sa viažu 
práve na stratu sluchu, alebo na spôsob vyučovania slovenského jazyka, 
v súčasnosti považujeme za naozaj nevyhnutné popísať písomný prejav žiakov 
so SP a následne práce analyzovať. Predpokladáme, že získané výsledky sú 
zaujímavé pre odbornú verejnosť a môžu tvoriť bázu pre tvorbu špeciálnej 
metodiky slovenského jazyka, ktorá v našich podmienkach absentuje. 

Výskum zameraný na hodnotenie písomného vyjadrovania žiakov so SP 
v rozličných vzdelávacích prostrediach (v špeciálnych školách a v integrovanom 
prostredí) si za cieľ nekládol hodnotenie písomného vyjadrovania 
žiakov,  z ktorého by bolo možné konštatovať, v ktorom z nich žiaci dosahujú 
lepšie výsledky a následne, že dané prostredie je pre nich vhodnejšie. 
Vychádzali sme zo všeobecne známeho poznatku, že medzi žiakmi, ktorí sa 
vzdelávajú na školách pre SP a na bežných školách sú zásadné rozdiely (v 
etiológii, stupni straty sluchu, pridelených kompenzačných pomôckach, 
kvalite ranej starostlivosti, zaangažovanosti rodičov, atď.) a všetky môžu 
zásadným spôsobom ovplyvniť ich vzdelávacie výsledky. Zaujíma nás skôr, či 
aj vzhľadom na tieto rozdiely budeme nachádzať rovnaké charakteristiky, či 
tieto sú viazané na samotnú stratu sluchu a jej dôsledky alebo pôjde o rozličné 
nápadnosti/chyby, ktoré môžu napovedať, že nesúvisia so samotnou stratou 
sluchu, ale s metodikou slovenského jazyka, špecifickými komunikačnými 
formami, resp. vzdelávacím prostredím. Zároveň takéto, výskumom overené 
informácie nám môžu napomôcť pri príprave aktivít celoživotného vzdelávania 
pre pedagógov bežných škôl, kde sa vzdelávajú žiaci so SP, v poradenskom 
systéme, ale aj pri komunikácii s rodičmi žiakov, pretože ide o informácie 
viazané na slovenský jazyk. 

 

Vybrané charakteristiky respondentov 

Sluchový status respondentov predstavuje tabuľka číslo 1 a údaje boli získané na 
základe ich vlastného vyjadrenia a môžu sa od striktne medicínskeho hodnotenia 
líšiť. Prezentujú pravdepodobne vo viacerých prípadoch kultúrno-
antropologický pohľad na stratu sluchu. Aj takéto hodnotenie má pre nás 
význam v prípade žiadosti o osobné údaje by sa nám mohol znížiť počet 
respondentov, pre nás bolo dôležité získať čo najväčšiu vzorku respondentov. 

Z tabuľky vyplýva, že väčšina respondentov na špeciálnych školách 81(t.j.57,8 
%) sa označilo za nepočujúcich a 46 (t.j.32,4%) za nedoslýchavých, 14 žiakov 
(9,8%) označilo ľahkú stratu sluchu. Na bežnej škole najviac 41(t.j.61%) 
respondentov sa označilo za nedoslýchavých a 22 (t.j.34%) za nepočujúcich a 
3(t.j.5%) za osoby s ľahkou stratou sluchu.  
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Tabuľka 1 Sluchový status žiakov 
 2NP 1NP NP/N

D 
2ND 1ND ĽSS Spolu 

Základná škola n= 13 
(20%) 

9 
(14%) 

1  
(1%) 

30  
(45%) 

10  
(15%) 

3  
(5%) 

66 (100%) 

Špeciálna škola 
pre SP n= 

71 
(50%) 

10 
(7%) 

3 
(2%) 

31 
(22%) 

13 
(9%) 

14 
(10%) 

142 
(100% 

Legenda:2NP – bilaterálne nepočujúci, 1NP unilaterálne nepočujúci, NP/ND – 
nepočujúci na jedno ucho, nedoslýchavý na jedno ucho, 2ND – bilaterálne 
nedoslýchavý,1ND – unilaterálne nedoslýchavý, ĽSS – ľahká strata sluchu 
 
Potvrdilo sa, že na ZŠ pre SP sú žiaci, ktorí majú ťažké straty sluchu (prevládajú 
nepočujúci – až 57%), následne sú nedoslýchaví (29%). Nevieme presne 
posúdiť 14 žiakov s ľahkou stratou sluchu, aké sú dôvody ich zaradenia na 
špeciálnu školu, pretože pri dobrej kompenzácii je predpoklad ich vzdelávania 
na bežných školách. Na bežnej škole prevládajú nedoslýchaví (60%) 
a nepočujúcich je len 34%. Táto skutočnosť pravdepodobne ovplyvni viaceré 
výsledky našich respondentov. 

 
Tabuľka 2 Kompenzačné pomôcky žiakov 

 1 NA 2NA NIEK NIKD VYUČ KI NEPO INÉ Spolu 
ZŠ 

 
15 

23% 
24 

36% 
4 

6% 
0 1 

2% 
10 

15% 
10 

14% 
2 

3% 
66 

(100%) 

ŠŠ 
 

27 
19% 

32 
23% 

4 
3% 

9 
6% 

7 
5% 

16 
11% 

43 
30% 

4 
3% 

142 
(100% 

 
Legenda: 1NA – 1 načúvací aparát, 2NA – 2 načúvacie aparáty, NIEK – nosím ich niekedy, 
resp. vypnuté, NIKD - nikdy nenosím, VYUČ - nosím iba na vyučovanie, 1KI – 1 
kochleárny implantát, NEPO - nepoužívam ŽIAD – nepoužíva žiadne kompenzačné 
pomôcky, INÉ – používa iné kompenzačné pomôcky. 
 
Podľa predpokladu, na oboch školách sa najviac využíva načúvací 
aparát/aparáty, nasleduje kochleárny implantát. Alarmujúci je vysoký počet 
žiakov, ktorí nepoužívajú žiadne kompenzačné pomôcky (viď tab.č.2). Napriek 
tomu, že na školách pre SP majú žiaci ťažšie straty sluchu (viď tab.č.1), tak je 
rozdiel v používaní kompenzačných pomôcok v ich neprospech. Na bežnej škole 
50 žiakov (t.j.75%) používa kompenzačné pomôcky na vyučovaní, na škole pre 
SP je to len 57 (58%) žiakov. V obidvoch zariadeniach sú žiaci, ktorí používajú 
iné pomôcky (spolu 6), pričom nevieme, či ich používajú len v domácom 
prostredí, alebo aj na vyučovaní, ani o aké pomôcky ide. 
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  Graf 1 Komunikačné formy žiaka  Tabuľka  3 Využívané komunikačné formy 

     
Legenda: BŠ – bežná škola, ŠŠ – špeciálna škola, HJ – hovorený jazyk, HJPJ – 
kombinácia hovoreného a posunkového jazyka, INÉ – iné formy komunikácie 
 
Používané/preferované komunikačné formy prezentuje tabuľka č.3 a graf 
č.1, vyplývajú z nich rozdiely medzi skupinami, ktoré sme predpokladali. Na 
bežnej ZŠ prevláda hovorený jazyk (50 respondentov, 76% žiakov), žiaden žiak 
neuviedol len posunkový jazyk. Ďalších 13 žiakov (20%) používa hovorený 
a posunkový jazyk a 3 iné komunikačné formy. V tejto vzorke sa nám vyskytlo 
aj vyjadrenie, že sa dorozumieva „rukami, nohami“, ktoré naznačuje problémy 
v interpersonálnej komunikácii doma, aj v školskom prostredí. Na špeciálnych 
školách 78 (t.j.55%) žiakov komunikuje pomocou posunkového aj hovoreného 
jazyka a ďalších 39 (t.j.28%) preferuje posunkový jazyk. Z celkového počtu 142 
žiakov škôl pre SP až 117 (t.j.82,3%) používa nejakú formu posunkovej 
komunikácie a 23 (t.j.16%) žiakov využíva len hovorený jazyk. S týmito 
výsledkami súvisia aj výsledky súvisiace s komunikáciou v domácom prostredí. 
Žiaci z bežných škôl, v domácom prostredí komunikujú len hovoreným jazykom 
(85%) a rovnaké percento má obidvoch rodičov počujúcich. Len v 6 prípadoch 
je aspoň jeden z rodičov so stratou sluchu a doma komunikujú aj hovoreným aj 
posunkovým jazykom. Na školách pre SP sa situácia veľmi nelíši, aj tu 
prevládajú rodiny s dvomi počujúcimi rodičmi (78% rodín) ale až v  22% rodín 
je minimálne jeden z rodičov so SP. Iná situácia je v používaných 
komunikačných formách. Najviac rodín 73(t.j.51%) používa len hovorený jazyk, 
41(t.j.29%) používa hovorený aj posunkový jazyk a 27(t.j.19%) používa len 
posunkový jazyk. Z daných výsledkov je zrejmé (a ďalšie výsledky nám to 
potvrdzujú), že aj niektorí počujúci rodičia si na určitej úrovni osvojili 
komunikáciu prostredníctvom posunkov, resp. posunkového jazyka a využívajú 
ich v komunikácii v domácom prostredí.  
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Tabuľka 4 Vlastné hodnotenie písma zo strany žiaka 
 1 2 3 4 5 Spolu 

Bežná škola 3 (5%) 19 
(29%) 

27 
(42%) 

10 
(15%) 

5   
(9%) 

66   
(100%) 

Špeciálna 
škola 

10 
(7%) 

44 
(31%) 

56 
(39%) 

21 
(15%) 

11 
(8%) 

142 
(100%) 

Legenda: 1 - píšem zrozumiteľne bez gramatických chýb, 2- píšem zrozumiteľne s veľa 
gramatickými chybami, 3 - píšem zrozumiteľne s málo gramatickými chybami, 4 - píšem 
menej zrozumiteľne, často sa ma pýtajú čo som chcel, 5 - píšem málo zrozumiteľne, ľudia 
nevedia, čo som napísal. 
 
Pri vlastnom hodnotení písomného vyjadrovania nie sú zásadné rozdiely (viď 
tab.4). V obidvoch skupinách, žiaci najčastejšie volili možnosť - píšem 
zrozumiteľne s málo gramatickými chybami, najmenej respondentov zvolilo 
možnosť píšem zrozumiteľne, bez gramatických chýb. Aj z týchto výsledkov 
vyplýva, že žiaci sú si pravdepodobne vedomí svojich problémov pri tomto 
spôsobe komunikácie. Otázkou ostáva, s kým sa porovnávajú (počujúci 
spolužiaci, spolužiaci so SP...), či zohráva u nich úlohu aj známka zo 
slovenského jazyka, resp. či takéto hodnotenie dostali od pedagógov, rodičov, 
alebo je viazané na konkrétne životné situácie (napr. komunikácia na facebooku, 
sms správy, maily). 

Pre možnosť posúdenia niektorých charakteristík porovnáme údaje aj so 
známkou zo slovenského jazyka a literatúry. 

 
Tabuľka  5 Známka zo slovenského jazyka 

Známka zo SJ 1 2 3 4 Neuv. Spolu 
Základná škola  5 

(8%) 
24 

36% 
20 

(30%) 
17 

(26%) 
0 66 

(100%) 
Špeciálna škola  22 

(15%) 
34 

(24%) 
52 

(37%) 
24 

(17%) 
10 

(7%) 
142 

(100% 
Legenda:1 – žiaci hodnotení známkou výborný, 2 – žiaci hodnotení známkou 
chválitebný, 3 – žiaci hodnotení známkou dobrý, 4 – žiaci hodnotení známkou 
dostatočný, neuv. – neuviedli známku. 
 
Udelenú známku nepodceňujeme, ale ani nepreceňujeme, je zrejmé, že na ňu 
vplýva viac faktorov, okrem toho známka je ohodnotením všetkých zložiek 
slovenského jazyka a my sa zameriavame len na písomné vyjadrovanie. Napriek 
vyššie spomenutých skutočnostiam, ide o charakteristiku, ktorú použijeme pri 
našej komparácii, pretože je oficiálnym ohodnotením žiakových vedomosti 
a kompetencií v predmete. 
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Tabuľka  6 Používanie písma 
Vlastné hodnotenie  1 2 3 4 Spolu 

Základná škola  12 
(18%) 

25 
(38%) 

18 
(27%) 

11 
(17%) 

66 
(100%) 

Špeciálna škola  14 
(10%) 

58 
(41%) 

24 
(17%) 

46 
(32%) 

142 
(100% 

Legenda:1 – píšem rád a často, píšem bez chýb, 2 – píšem rád a často, aj keď s chybami, 3 – 
nerád používam písmo, len keď musím, 4 – písmo používam len pri písaní SMS, alebo 
facebooku 
 
Pretože generácia, v ktorej sme realizovali výskum je úzko spätá s používaním 
IKT, predpokladali sme, že v nich dosiahneme vysoké zastúpenie a navyše 
komunikácia prostredníctvom nich obchádza vo veľkej miere poškodený sluch, 
čiže majú aj funkciu kompenzačnej pomôcky. 

Vybrané výsledky nášho výskumu budeme popisovať, okrem iného, aj 
vzhľadom na vyššie popísané premenné, výsledky sme prezentovali a ešte aj 
budeme prezentovať v ďalších publikačných výstupoch. V tejto štúdií 
sa zameriame len na niektoré výsledky na úrovni vety a slov.  

 

Vybrané výsledky respondentov z bežných škôl a špeciálnych škôl pre SP 
na úrovni vety 

Jedným z prvých údajov, ktorý sme hodnotili je priemerný počet viet celkovo, 
ale aj v jednotlivých výskumných nástrojov, vzhľadom na rozličné premenné. 

 

Graf  2 Priemerný počet viet vzhľadom na pohlavie a školu 
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Tabuľka  7 Priemerný počet viet vzhľadom na pohlavie a školu 

 
 
Z tabuľky č. 7 a grafu č. 2 vyplýva, že najvyšší priemerný počet viet bol vo 
voľnej téme a to nielen na obidvoch typoch škôl, ale aj u obidvoch pohlaví, 
nasledovala zadaná téma a najmenej viet písali žiaci vo videu. Celkové 
výsledky, ale aj údaje z jednotlivých výskumných nástrojov poukazujú na 
minimálne rozdiely medzi týmito dvoma skupinami, v prospech žiakov 
z bežných škôl, okrem videa, kde je počet viet vyrovnaný  (6,84-ŠŠ, 6,80-BŠ), 
pri ďalších dvoch výskumných nástrojoch je rozdiel cca 1 veta, čiže 
nepodstatný. 

Väčšie rozdiely sa vyskytujú pri analýze vzhľadom na pohlavie. Na bežnej 
základnej škole chlapci písali celkovo o 4,53 (t.j.40,5%) menej viet, ako 
dievčatá, chlapci menej písali vo všetkých výskumných nástrojoch, pričom 
rozdiely boli cca 4-5 viet. Na škole pre SP rozdiely medzi pohlaviami nie sú 
také výrazné, v dvoch nástrojoch je to cca 1 veta, v prospech dievčat, vo videu 
dosiahli rovnaký výsledok. 

 
Tabuľka 8 Maximálny počet viet 

 Video Voľná téma Zadaná téma Spolu 

Školy pre SP 41 70 33 48 
Dievčatá 19 70 33 70 
Chlapci 41 42 24 42 

Bežné školy 21 56 49 42 
Dievčatá 21 56 24 42 
Chlapci 14 36 39 39 

 
Údaje o maximálnom počte viet nám ukazujú, že na školách pre SP napísali 
žiaci v dvoch nástrojoch, vo videu a voľnej téme takéto práce, pri zadanej téme 
je výsledok opačný (viď tab.č.8), prácu napísal respondent z bežnej školy. 
Vzhľadom na pohlavie, dievčatá v dvoch výskumných nástrojoch napísali 
najvyšší počet viet, v jednom na každom type školy to boli chlapci (na bežnej 
škole vo videu a na bežnej škole v zadanej téme). Zaujímavé sú aj výsledky 
z histogramoch jednotlivých úloh, kde sme analyzovali koľko viet obsahovali 

 Video Voľná téma Zadaná téma Spolu 
Školy pre SP 6,84 10,39 7,30 8,18 
Dievčatá 6,57 11,62 8,53 8,91 
Chlapci 7,00 9,65 6,55 7,74 
Bežné školy 6,80 11,45 8,45 8,90 
Dievčatá 8,73 13,73 11,06 11,17 
Chlapci 4,88 9,18 5,85 6,64 
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práce, ktoré boli v danom súbore najfrekventovanejšie. Väčšina prác (vo 
všetkých výskumných nástrojoch) mala nižšie počty viet, čiže maximálne počty 
viet, uvedené v tab. č. 8 sú extrémne hodnoty, ktoré sa vyskytujú len ojedinele. 
Najviac prác v jednotlivých výskumných nástrojoch vzhľadom na počet viet je 
nasledovný: 

Špeciálne školy:                                                 Bežné školy:                                                 

Video: 22 prác (16%), 4 vety                   Video: 10 prác (15%), 5 viet 

Voľná téma: 14 prác (10%), 5 viet           Voľná téma:8 prác (15%), 0 viet  

Zadaná téme: 20 prác (14%), 3 vety             Zadaná téma: 13 prác (20%), 3 vety 

 

Z údajov vyplýva, že vo všetkých výskumných nástrojoch najvyššie zastúpenie 
mali práce s nízkym počtom viet 3-5 viet. V bežnej škole, v zadanej téme, bolo 8 
prác, ktoré neobsahovali žiadnu vetu, čiže respondenti odovzdali buď prázdny 
papier, alebo na ňom boli napísané len samostatné slová, nie celá veta. Aj tieto 
práce sme zaradili do výskumu, pretože sa nazdávame, že aj takýto výsledok má 
určitú výpovednú hodnotu. Snažili sme sa žiakov motivovať aby napísali všetko 
čo považujú za podstatné, ale na druhej strane sme nepovažovali za správne ich 
nútiť, aby odovzdali práce, ktoré budú čo najdlhšie, čiže ak na otázku 
examinátora odpovedali, že už všetko napísali a nebudú písať viac, tak sme to 
rešpektovali. Vo viacerých prípadoch sme boli konfrontovaní s reakciami 
vyučujúcich (hlavne na bežných školách), ktorí konštatovali, že na hodine 
slovenského jazyka, daný žiak/žiačka, nikdy prácu v takejto dĺžke nenapísal 
a považovali jeho práce za mimoriadny výkon. 

Priemerný, maximálny aj najfrekventovanejší počet viet sú informácie, ktoré sú 
dôležité pre hodnotenie dĺžky písomných prác našich respondentov, ale pre 
podrobnejšiu analýzu sa  nám ako dôležitý javí aj priemerný počet slov, ktorý 
uvádzame nižšie. 

 
Tabuľka  9  Priemerný počet slov  

 
  

 Video Voľná téma Zadaná téma 
Špeciálne školy  80,61 100,85 67,56 
Dievčatá  73,83 113,81 77,40 
Chlapci  84,64 93,13 61,56 
Bežné základné školy  94,67 134,80 96,53 
Dievčatá  110,42 157,64 123,91 
Chlapci  78,91 111,97 69,15 
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Graf č. 3 Priemerný počet slov vzhľadom na školu a pohlavie  
 

 
 

 

Z tabuľky 9 a grafu 3 vyplýva, že medzi našimi respondentmi, sú v priemernom 
počte slov väčšie rozdiely, ako v priemernom počte viet. Vo všetkých troch 
výskumných nástrojoch viac slov napísali respondenti na bežnej ZŠ, znamená 
to, že síce písali práce, ktoré mali veľmi podobný počet viet ako na ZŠ pre SP, 
ale ich vety, čiže následne aj práce boli dlhšie. Toto konštatovanie platí okrem 
skupiny chlapcov vo videu, na všetky výskumné nástroje, pričom rozdiely sú 
rôzne. Rozdiel medzi bežnou a špeciálnou školou vo voľnej téme a v zadanej 
téme je cca 30 slov a vo videu len 14 slov. V ďalšej analýze budeme tieto údaje 
matematicko-štatisticky hodnotiť a počítať korelácie medzi rozličnými 
premennými. 

Podobne, ako sme komparovali histogramy, ktoré uvádzajú priemerný počet 
viet, považujeme za dôležité komparovať, analyzovať histogramy počtu slov, 
ktoré ukazujú nasledovné výsledky: 

Špeciálne školy                                           Bežné školy 
Video: 17 prác (12%), 81-90 slov               Video: 9 prác (15%), 81-90 slov 
Voľná téma:15 prác (11%), 21-30 slov            Voľná téma:10 prác (11%),˃290 slov 
Zadaná téma: 21 prác (14%), 41-50 slov     Zadaná téma: 10 prác (7%), 0 slov 
Maximálny počet slov:                               Maximálny počet slov: 
Video: 552                                                   Video: 270 
Voľná téma: 510                                          Voľná téma: 496 
Zadaná téma: 286                                         Zadaná téma:423 
Priemerný počet slov:                                Priemerný počet slov: 
Video:81                                                       Video:95 
Voľná téma:101                                            Voľná téma:135 
Zadaná téma:68                                             Zadaná téma:97 
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Údaje o maximálnom a priemernom počte slov v jednotlivých prácach ukazujú, 
že žiaci z bežných škôl vo všetkých výskumných nástrojoch písali práce 
s vyšším priemerným počtom slov napriek tomu, že skupina zo škôl pre SP mala 
v dvoch nástrojoch prácu s maximálnym počtom slov. Tieto výsledky by 
pravdepodobne boli ešte horšie (vzhľadom na žiakov zo škôl pre SP), ak by na 
bežných školách neboli v zadanej téme zastúpené najviac práce, ktoré mali nula 
slov, čiže žiaci odovzdali čisté papiere, napriek tomu, že sa výskumu zúčastnili. 
Žiaci z bežných škôl písali práce, ktoré obsahovali väčší počet slov, to znamená, 
že vety boli viac rozvinuté, pretože rozdiel medzi priemerným počtom slov nie 
je taký výrazný. 

Získané údaje nám umožňuje ešte komparovať počet slov na jednotlivé 
výskumné nástroje. Vo videu napísali respondenti najmenej viet (6,84 a 6,80), 
priemerný počet slov v týchto prácach je (80,61 a 94,67), čiže na jednu vetu to 
bolo 12 slov (špeciálne školy) a 14 slov (bežné školy). V obidvoch prípadoch 
ide cca o 2 slová viac, ako v druhom nástroji – voľnej téme 10 slov/vetu a 12 
slov/vetu a v zadanej téme kde bolo najmenej slov na jednu vetu 9 a 11. Napriek 
tomu, že rozdiely nie sú veľké, nevieme, prečo je tomu tak, a prečo tieto 
výsledky sú zhodné v obidvoch skupinách respondentov. Pre vytvorenie 
diagnostického nástroja na hodnotenie písomnej komunikácie žiakov so SP je, 
podľa nás, potrebné tieto skutočnosti opätovne overiť a následne údaje 
vyhodnotiť, resp. zistiť, aký vplyv môže mať podnetový materiál na dĺžku 
písomnej práce žiakov. 

Rozdiel je aj v priemernom počte správne napísaných viet medzi školami. Žiaci 
z bežných škôl písali správne 82% viet (76-86% v jednotlivých výskumných 
nástrojoch) a žiaci zo škôl pre SP 78% viet (72-81% v jednotlivých výskumných 
nástrojoch). Na bežných školách viac správnych viet písali chlapci, aj keď 
rozdiel je veľmi malý (84%:81%), ale celkovo píšu dievčatá podstatne väčší 
počet viet ako chlapci. Nástroj, v ktorom píšu žiaci najviac viet a aj najviac 
správne napísaných viet, je voľná téma. Na školách pre SP píšu podstatne viac 
správnych viet dievčatá (85-90% v jednotlivých výskumných nástrojoch) na 
rozdiel od chlapcov, ktorí píšu 65-75% správnych viet a rozdiely sú aj v tom, 
v ktorých výskumných nástrojoch píšu najviac, resp. najmenej správnych viet.  

 
  

18



 

 

Graf 4  Priemerný počet viet vzhľadom na vek respondentov 

 
 

Legenda:<=13 – do/vrátane 13 rokov, 14-16 rokov, 17-19 rokov, >=20 – 20 a viac rokov 
 
Predpokladali sme, že so zvyšujúcim sa vekom by sa mohol zvyšovať aj počet 
viet, ktoré žiaci napíšu, napriek tomu, že do toho vstupujú aj ďalšie faktory 
(napr. dĺžka vety,  motivácia, slohový útvar). V našich prácach môžem sledovať 
rozličné tendencie. V bežných školách počet slov vo všetkých nástrojoch v 3 
vekových skupinách (≤13 až 19 rokov) kontinuálne narastá,  v posledných 
vekových kategóriách je to v dvoch výskumných nástrojoch až 20 viet. 
V poslednej vekovej skupine ≥ 20 rokov dochádza k radikálnemu  zníženiu 
priemerného počtu viet vo všetkých nástrojoch. Osobne sa nazdávame, to súvisí 
s inými faktormi ako s písmom (napr. motivácia na výskum), aj keď pri jeho 
realizácii sme takéto postrehy, ani informácie od pedagógov nemali. 

V skupine žiakov zo škôl pre SP sú výsledky odlišné, nie je možné nájsť 
spoločné prieniky s druhou spomínanou skupinou. Žiaci do 13 rokov totiž písali 
viac viet vo všetkých prácach ako ich spolužiaci vo veku 14-16 rokov a zároveň 
písali viac viet, ako skupina do 13 rokov vzdelávaná na bežnej škole. V ďalších 
vekových kategóriách (14-19 rokov) prichádza k postupnému zvyšovaniu 
priemerného počtu viet, ale sú rozdiely vo výskumných nástrojoch. V skupine 
nad 20 rokov sú výsledky podobné, ako v nižšej vekovej skupine, z nich 
vyplývajú nízke priemerné počty viet v obidvoch skupinách u respondentov nad 
20 rokov, čo je prekvapujúce  pretože ide často o študentov, ktorí sa pripravujú 
na záverečnú, resp. maturitnú skúšku a písaniu rozličných prác sa venuje 
mimoriadna pozornosť. 

Ďalší z vybraných ukazovateľov komparácie výsledkov našich respondentov sú 
údaje o priemernom počte viet vzhľadom na sluchový status žiakov (tab. č.10, 
graf č.6). 

 

BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ

≤13 14-16 17-19 ≥20

Video 3,64 5,71 6,7 5,14 11,38 7,79 6 8,83

Voľ.téma 5,55 8,53 10,67 6,86 21,06 13,24 9 13,17

Zad. téma 2,77 6,58 6,59 5,99 19,44 9,6 8 10,18

0

5

10

15

20

25

Priemerný počet viet vzhľadom na vek respondentov

19



 

 

Tabuľka 10 Priemerný počet viet vzhľadom na sluchový status respondentov  

 
2NP 1NP NP/ND 2ND 1ND ĽSS 

 
BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ 

Video 7,54 4,48 8,67 5,3 6 4,5 6,87 6,35 4,8 5,46 4,33 3,93 
Voľ. téma 10,77 7,52 9,56 17,1 0 6 13,5 10,13 10,2 8 7,67 4,64 
Zad. téma 7,46 5,27 3,67 6,5 48 3 10,3 7,3 5,5 7,31 5 2,79 

Legenda:2NP- bilaterálne nepočujúci, 1NP - unilaterálny nepočujúci, NP/ND – nepočujúci 
a nedoslýchaví, 2ND – bilaterálne nedoslýchaví, 1ND – unilaterálne nedoslýchaví, ĽSS – 
ľahká strata sluchu, BŠ- bežná škola, ŠŠ- špeciálna škola 

 
 

Graf  6  Priemerný počet viet vzhľadom na sluchový status respondentov 
 

 
 

Legenda:2NP- bilaterálne nepočujúci, 1NP - unilaterálny nepočujúci, NP/ND – nepočujúci 
a nedoslýchaví, 2ND – bilaterálne nedoslýchaví, 1ND – unilaterálne nedoslýchaví, ĽSS – 
ľahká strata sluchu, BŠ- bežná škola, ŠŠ- špeciálna škola 
 
Vzhľadom na sluchový status sú výsledky komparácie bežnej a školy pre SP 
veľmi podobné (graf č.6 a tab. č.10) a prekvapujúco sa ukazuje, že tí, ktorí sa 
prezentujú ako respondenti s ľahkou stratou sluchu dosahujú celkovo veľmi 
nízke výsledky na obidvoch typoch škôl (5,21 a 5,67 viet) a platí to aj 
v jednotlivých výskumných nástrojoch. Tento výsledok navodzuje rozličné 
interpretácie, ale žiaci nemali žiadne pridružené postihnutie, čiže vylučujeme 
túto možnosť. V skupine, ktorá sa označila ako ND/NP ide o veľmi malé počty 
respondentov (4), kde k takýmto extrémom môže dochádzať. Na bežnej škole 
máme len jedného respondenta, ktorý síce jednu prácu napísal veľmi dlhú (48 
viet), ale vo voľnej téme nenapísal ani jednu vetu, čo sťažuje jeho hodnotenie. 

Pre zjednodušenie a sprehľadnenie komparácie v tomto ukazovateli, sme urobili 
priemer údajov žiakov, ktorí sa označili ako unilaterálne a bilaterálne 
nedoslýchaví, resp. nepočujúci. Dosiahli sme nasledovné výsledky: 
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Graf  7 Počet viet nepočujúcich a nedoslýchavých respondentov 
 

 
 

Legenda: NP- nepočujúci, ND – nedoslýchaví, BŠ- bežná škola, ŠŠ- špeciálna škola 
 
Na základe  grafu č.7 môžeme konštatovať, že medzi skupinami nepočujúcich 
a nedoslýchavých respondentov v ZŠ pre SP a v bežných školách nie sú výrazné 
rozdiely. Nedoslýchaví respondenti sa medzi sebou v priemernom počte viet 
nelíšia (priemerne 8,52 a 8,77 vety), to znamená že písali práce s rovnakým 
priemerným počtom viet. U nepočujúcich, žiaci zo ZŠ pre SP písali 9,63 viet 
a z bežných škôl 7,94 viet, to znamená, že rozdiel je 1,7 vety, v prospech žiakov 
špeciálnych škôl. 

Pri komparácii jednotlivých výskumných nástrojov, vo videu písali nepočujúci 
žiaci približne rovnaký počet viet (4,89 a 5,90 v prospech škôl pre SP), 
u nedoslýchavých je to  o 2,2 vety viac na školách pre SP. Vo voľnej téme je 
väčší rozdiel v skupine nepočujúcich, na bežnej škole píšu o 3,23 viet viac ako 
na školách pre SP, u nedoslýchavých je tento rozdiel len cca 1,6 vety. V zadanej 
téme sú výsledky zmiešané, u nedoslýchavých mierne v prospech bežných škôl, 
u nepočujúcich mierne v prospech škôl pre SP. 

Z výsledkov je zrejmé, že rozdiely vzhľadom na stratu sluchu nie sú výrazné, na 
počet viet, ktoré žiak napíše majú vplyv aj iné faktory ako len strata sluchu, 
napr. téma práce, slohový útvar, dĺžka viet, čiže počet slov. Ďalším z faktorov, 
ktorý môže ovplyvniť písomnú komunikáciu žiakov je sluchový status ich 
rodičov, s čím súvisia aj preferované, resp. využívané komunikačné formy 
doma. V obidvoch prípadoch prevládajú rodiny, kde obidvaja rodičia sú 
počujúci, čiže aj v domácom prostredí je preferovaný hovorený jazyk. Výsledky 
vzhľadom na tento faktor sú uvedené v grafe č. 9. 
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Celkovo 8,52 7,94 8,77 9,63

Video 5,84 4,89 8,06 5,9

Voľná téma 11,85 12,31 10,16 9,07
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Graf  9 Priemerný počet viet vzhľadom na sluchový status rodičov 

 

 
Legenda: BŠ – bežná škola, ŠŠ – špeciálna škola, 2POC – obaja rodičia sú počujúci, POC/SP 
– jeden rodič je počujúci, druhý rodič má stratu sluchu, 2NP – obaja rodičia sú nepočujúci, 
NP/ND – jeden rodič je nedoslýchavý, druhý rodič je nepočujúci 
 

 

V skupine žiakov majúcich dvoch počujúcich rodičov neexistujú žiadne rozdiely 
v priemernom počte viet, výsledky sú takmer totožné. Očakávali sme, že na 
bežnej škole budú počty vyššie, pretože sú každý deň doma, na rozdiel od 
žiakov škôl pre SP, z ktorých časť je na internáte a zároveň aj preto, že sú 
permanentne v kontakte s počujúcimi spolužiakmi. V skupine žiakov/detí, dvoch 
nepočujúcich rodičov sú výsledky väčšinou v prospech  respondentov z bežných 
škôl (vo videu a vo voľnej téme), pričom rozdiel vo voľnej téme je viac ako 7 
viet. V zadanej téme sa údaje nelíšia (8 a 8,74 viet na prácu). Očakávali sme, že 
v tomto ukazovateli budeme mať lepšie výsledky na školách pre SP, pre vyššie 
zastúpenie takejto skupiny rodičov a bezproblémovú komunikáciu v rodine. 
Presne opačné výsledky máme v skupine, kde jeden rodič je počujúci a jeden 
sluchovo postihnutý (viď graf č.9). Aj posledná skupina – žiakov s jedným 
nedoslýchavým a jedným nepočujúcim rodičom, má vo všetkých prácach vyšší 
počet viet, pričom v dvoch z nich sú rozdiely veľmi výrazné (vo voľnej téme cca 
18 viet a v zadanej téme 11 viet).  

Ďalší ukazovateľ, ktorý komparujeme, je počet viet v jednotlivých výskumných 
nástrojoch vzhľadom na používanú kompenzačnú pomôcku. V prípade 
načúvacích aparátov sme zlúčili počty viet respondentov s jedným a dvomi 
načúvacími aparátmi, napriek skutočnosti, že si uvedomujeme určité 
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zjednodušenie, ale reálne získané údaje boli v týchto dvoch skupinách veľmi 
podobné. Z grafu č.10 vyplýva, že najväčšie rozdiely v počte viet, sú v skupine 
žiakov, ktoré používajú načúvacie aparáty len na vyučovaní, na bežnej škole je 
to vo všetkých výskumných nástrojoch viac ako 20 viet, na škole pre SP je to 
max. 10 viet. Na druhom mieste sú vysoké počty viet v niektorých výskumných 
nástrojoch u žiakov, ktorí používajú iné kompenzačné pomôcky a táto 
skutočnosť si zasluhuje pozornosť. Medzi skupinami, ktoré používajú jeden, 
resp. dva načúvacie aparáty je najväčší rozdiel vo voľnej téme (viac ako 2 vety 
v prospech školy pre SP), v ďalších dvoch prácach je rozdiel cca 1 veta, čiže 
nepodstatný. Prekvapením pre nás boli počty viet u respondentov s KI, kde 
v dvoch výskumných nástrojov viac viet napísali žiaci zo špeciálnych škôl. 
V zadanej téme je rozdiel skoro 5 viet, vo voľnej téme cca 2 vety a vo videu 
napísali viac viet respondenti z bežných škôl (rozdiel viac ako 2 vety). 

  

Graf  10  Komparácia priemerného počtu viet na BŠ a ŠŠ vzhľadom na 
používané kompenzačné pomôcky 

 
 
Legenda: NA - jeden načúvací aparát, VYP- mám, ale vypínam, NEN mám, ale ich nenosím, 
VYUČ. - nosím iba na vyučovanie, 1KI - jeden kochleárny implantát, ŽIAD. - nepoužívam 
kompenzačné pomôcky, INÉ – iné, BŠ – bežná škola, ŠŠ – špeciálna škola 
 

Ďalší výsledok, ktorý si nevieme vysvetliť je počet viet u žiakov bežnej školy, 
ktorí nemajú žiadnu pomôcku, keď vo videu napísali až o 15 viet viac, ako žiaci 
rovnakej skupiny na špeciálnej škole a to napriek tomu, že v tomto výskumnom 
nástroji bolo napísaných najmenej viet. Tejto oblasti, čiže vzájomnému vzťahu 
používania konkrétnej kompenzačnej pomôcky a písomnému vyjadrovaniu je 
potrebné, podľa nášho názoru, venovať aj ďalšie výskumné šetrenia, aby 
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exaktnejšie sa zistilo, aký vplyv ma nepoužívanie/používanie  kompenzačných 
pomôcok na vzdelávanie žiakov so SP. 

Pri koncipovaní výskumu, sme predpokladali, že skupiny žiakov sa budú od 
seba líšiť v používaných komunikačných formách. Vyššie prezentovaný popis 
výskumných vzoriek naše predpoklady potvrdil, preto sa venujeme aj 
komparácii počtu viet v jednotlivých výskumných nástrojoch, vzhľadom na 
využívané komunikačné formy. Graf č. 11 ukazuje rozdiely. V bežnej škole 
žiaci, ktorí označili iné komunikačné formy, písali práce, ktoré mali veľmi nízky 
počet viet (1-1,67) na rozdiel od žiakov zo škôl pre SP, kde okrem videa (3 vety) 
v ďalších výskumných nástrojoch počty viet patrili k maximálnym hodnotám. 
Nazdávame sa, že mohlo ísť o žiakov, ktorí pod inými formami chápali aj 
používanie prstovej abecedy, resp. pomocných artikulačných znakov. Na 
školách pre SP respondenti, ktorí používali kombináciu hovoreného 
a posunkového jazyka dosiahli vo všetkým výskumných nástrojoch veľmi dobré 
výsledky, v dvoch (videu a zadanej téme) dokonca najvyššie počty viet (cca o 
2), vo voľnej téme bol rozdiel od maximálneho počtu viet v skupine – používam 
iné komunikačné formy len minimálny. 

 

Graf  11 Priemerný počet viet vzhľadom na komunikačné formy 

 
Legenda: PJ – posunkový jazyk, HJ – hovorený jazyk, HJ+PJ – hovorený + posunkový 
jazyk, INÉ – iné, VIDEO – video, VOĽNÁ – voľná téma, ZADANÁ – zadaná téma, BŠ- 
bežná škola, ŠŠ – špeciálna škola. 
 
Na rozdiel od toho na bežnej škole v dvoch nástrojoch najlepšie výsledky 
dosiahli žiaci, ktorí komunikujú len hovoreným jazykom, pričom rozdiel so 
skupinou používajúcou kombináciu hovoreného a posunkového jazyka bol 
najviac 1,5 vety. Vo voľnej téme to bolo naopak (o cca 5 viet) v prospech žiakov 
komunikujúcim hovoreným a posunkovým jazykom. Ak komparujeme skupiny, 
ktoré používajú rovnaké komunikačné formy, respondenti, ktorí používali 
hovorený a posunkový jazyk vykazovali na školách pre SP vo videu a zadanej 
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téme cca o 1,4 vety lepšie výsledky, ale vo voľnej téme to bolo ináč, rozdiel bol 
vyšší (viac ako 4 vety) v prospech žiakov na bežnej škole. Skupina žiakov 
využívajúca len hovorený jazyk vo všetkých troch nástrojoch dosahovala lepšie 
výsledky na bežnej škole. Nazdávame sa, že vo výsledkoch sa prejavila 
skutočnosť, v akom komunikačnom prostredí sa žiaci vyskytujú, čiže aj ktorý 
jazyk najviac využívajú, resp. aj preferujú. Zaujímavé bude ďalšie hodnotenie 
získaných výsledkov, korelácie medzi rozličnými premennými. Predpokladáme, 
že tieto nám poskytnú multidimenzionálny pohľad na písomnú komunikáciu 
našich respondentov a potvrdia, resp. nepotvrdia niektoré získané výsledky. 
 
Graf  12 Počet viet vzhľadom na vlastné hodnotenie písma 
 

 
 
Tabuľka    11  Počet viet vzhľadom na vlastné hodnotenie písma 

 1 2 3 4 5 
 BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ 
Video 12,67 9,33 5,63 6,30 7,41 7,40 7,80 7,20 3,67 3,80 
Voľ.téma  35,33 21,44 10,63 10,14 10,44 9,16 12,70 13,45 6,00 5,30 
Zad. 
téma  25,00 13,33 7,26 6,33 7,44 8,30 12,00 9,31 2,67 3,83 

Legenda: 1 – Zrozumiteľne bez chýb, 2- zrozumiteľne s veľa gramatickými chybami, 3 – 
zrozumiteľne s málo gramatickými chybami, 4 – málo zrozumiteľne, často sa ma pýtajú, čo 
som chcel napísať, 5 - nezrozumiteľne, nevedia, čo som napísal/napísala, BŠ – bežná škola, 
ŠŠ – špeciálna škola 
 
Okrem známky zo slovenského jazyka sme získali údaje aj o hodnotení písma 
od samotných žiakov. Graf č. 12 a tabuľka č.12 ukazujú, že väčšie rozdiely 
v počte viet, vo všetkých výskumných nástrojoch, sa vyskytujú len v prvej 
skupine žiakov, čiže tých, ktorí deklarovali, že píšu zrozumiteľne a bez chýb. 
V dvoch výskumných nástrojoch ide dokonca o rozdiel viac ako 10 viet, čiže 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ

1 2 3 4 5

p
o

če
t 

vi
e

t

hodnotenie

Počet viet vzhľadom na vlastné hodnotenie písma

Video

Voľná téma

Zadaná téma

25



 

 

podstatný rozdiel. Pri ďalších, žiaci na obidvoch typoch škôl, písali podobný 
priemerný počet viet (rozdiel bol vo väčšine prípadov menej ako jedna veta), 
výnimkou je len zadaná téma, v skupine žiakov píšem málo zrozumiteľne, často 
sa ma pýtajú, čo som chcel napísať, kde je rozdiel viac ako 2,5 vety. Žiaci 
v rámci svojho subjektívneho hodnotenia mohli využiť aj informácie od rodičov, 
priateľov, ale ovplyvnení môžu byť aj známkou zo slovenského jazyka. Napriek 
tomu, sme dosiahli podobné výsledky v obidvoch skupinách respondentov, čo 
nám naznačuje, že pravdepodobne sa žiaci vedia ohodnotiť, aj keď priemerný 
počet viet nič nehovorí o jeho správnosti a zrozumiteľnosti pre čitateľa. 
Výsledky vlastného hodnotenia písma a známka zo slovenského jazyka (viď 
nižšie), nám môžu poskytnúť ďalšie informácie. 

 
Tabuľka  12 Priemerný počet viet vzhľadom na známku zo slovenského jazyka 

 1 2 3 4 neuviedli 
 BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ BŠ ŠŠ 
Video 13,60 7,76 8,54 7,71 5,20 6,02 4,24 5,96 0 5,00 
Voľ.téma  25,00 9,57 12,67 14,35 9,50 8,13 8,06 8,43 0 14,50 
Zad. téma  18,40 4,95 8,00 9,15 7,20 7,27 7,65 8,09 0 10,00 

 
 

Graf 14 Počet viet vzhľadom na známku zo slovenského jazyka 
 

  
 
Legenda: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, neuved.– neuviedli 
známku 
 
Pri komparácii vzhľadom na známku zo SJ konštatujeme, že žiaci na bežných 
školách, s hodnotením výborný dosiahli vo všetkých výskumných nástrojoch 
najvyššie priemerné počty viet, pri ďalších známkach ich počet postupne klesá, 
je zrejmý súvis medzi známkou a medzi počtom viet. 
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Na školách pre SP je situácia iná, najvyšší počet viet napísali žiaci s hodnotením 
chválitebný, žiaci s hodnotením výborný mali v porovnaní s bežnou školou 
oveľa nižšie priemerné počty viet vo všetkých nástrojoch (rozdiel až 15 viet). 
Rovnako nie je možné pozorovať kontinuálne znižovanie počtu viet 
s udelením  horšej známky, pretože žiaci so známkou dobrý a dostatočný 
dosiahli veľmi podobné výsledky. Okrem prvej skupiny (s hodnotením výborný) 
nie je možné konštatovať rozdiely v priemernom počte viet, pretože pri ďalších 
skupinách sú výsledky veľmi podobné. 

 

ZÁVER K VYBRANÝM VÝSLEDKOM VÝSKUMU 

Prezentované výsledky predstavujú len malú časť z nášho výskumu, ďalšie sú 
publikované v iných výstupov, resp. v príspevkoch, ktoré sú 
pripravené/odovzdané do tlače, alebo pripravené na prezentovanie na odborných 
a vedeckých podujatiach (Priesterová, Tarcsiová, 2015, Tarcsiová, 2016, 
Tarcsiová, Priesterová, 2016). 

Ako sme na začiatku spomenuli cieľom nie je hodnotiť či niektoré z prostredí 
(špeciálne školy a/alebo bežné školy, kde sú vzdelávaní žiaci so SP) dosahuje 
lepšie výsledky v písomnom vyjadrovaní týchto žiakov, ale či medzi nimi 
existujú rozdiely, či budeme sledovať podobné charakteristiky v obidvoch 
skupinách žiakov. Išlo teda o deskriptívny výskum. Jeho výsledky majú slúžiť, 
okrem iného, aj ako báza pre ďalšie výskumy a zároveň sme chceli overiť 
použitie troch rozličných výskumných nástrojov (video, voľná téma a zadaná 
téma) a hodnotiť rozdiely medzi nimi. V rámci tohto výskumu sme vytvorili aj 
návrh kritérií na hodnotenie písomného vyjadrovania žiakov so SP, ktoré na 
základe nášho výskumu budeme upravovať tak, aby sme sa zamerali primárne 
na oblasti, ktoré považujeme za najdôležitejšie, kde sme získali údaje, ktoré bolo 
možné hodnotiť. 

Zároveň si uvedomujeme aj niektoré obmedzenia výskumu, napr. sluchový 
status na základe vlastného hodnotenia respondentov, samostatne uvádzaná 
známka zo slovenského jazyka a literatúry, zahrnutie do výskumnej vzorky aj 
prác, ktoré neobsahovali žiadne slovo, len niekoľko slov, alebo žiadnu vetu, čiže 
žiaci v danom výskumnom nástroji napísali veľmi málo. Išlo o žiakov, ktorí nám 
reálne odovzdali písomnú prácu, na rozdiel od žiakov, ktorí prácu na daný 
výskumný nástroj, z rozličných dôvodov vôbec nepísali. Niektorých obmedzení 
sme si boli vedomí aj pri plánovaní výskumu, ďalšie vyplynuli počas jeho 
realizácie a pri hodnotení. Získané údaje plánujeme následne vyhodnocovať aj 
z vylúčením niektorých vyššie uvedených  faktorov. 

Napriek vyššie spomenutých faktom komparácia výsledkov z bežnej školy 
a školy pre SP nám umožňuje poukázať na niektoré tendencie: 
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� vo výskume sa potvrdilo, že kolektívy žiakov so SP na školách pre SP 
a na bežných školách sa od seba odlišujú vo viacerých parametroch 
(stupeň straty sluchu, využívané komunikačné formy, 
využívanie/nevyužívanie komunikačných foriem). 

� v priemernom počte viet medzi týmito skupinami žiakov nie sú zásadné 
rozdiely. Najvyšší počet viet majú obidve skupiny vo voľnej téme, potom 
v zadanej téme a najmenej viet písali vo videu. 

� vo väčšine ukazovateľov, sme dosiahli lepšie výsledky u dievčat, ale 
rozdiely sú veľmi malé.   

� vyšší počet správnych viet písali žiaci z bežných škôl  82% (od 76-86% 
v jednotlivých výskumných nástrojoch), žiaci zo škôl pre SP 78% (od 72-
81%), rozdiel sa bude ešte následne vyhodnocovať prostredníctvom 
vybraných matematicko-štatistických metód.  

� vo všetkých výskumných nástrojoch maximálny počet viet napísali žiaci 
zo škôl pre SP a rozdiely neboli ani v počte viet, ktoré boli v jednotlivých 
výskumných nástrojoch najfrekventovanejšie (3-5 viet). 

� vo všetkých výskumných nástrojoch žiaci z bežných škôl napísali 
priemerne vyšší počet slov ako žiaci zo škôl pre SP, ale práce v dvoch 
výskumných nástrojoch (video a voľná téma) s najvyšším počtom slov 
napísali žiaci zo škôl pre SP, len jednu prácu žiak bežnej škole. 

� pri prepočte priemerného počtu slov na počty viet sme zistili, že je to od 9 
-14 slov, pričom výsledky v jednotlivých nástrojoch sa len málo líšia. Vo 
videu na jednu vetu bolo 12 slov (špeciálne školy) a 14 slov (bežné 
školy), vo voľnej téme 10 slov a 12 slov/vetu, v zadanej téme 9 
a 11slov/vetu. Rozdiely vo všetkých nástrojoch sú len dve slová na vetu, 
čiže je zrejmé, že vzhľadom na tento ukazovateľ sa tieto práce nelíšia. 

� vzhľadom na stratu sluchu sú rozdiely v počte slov medzi školami pre SP 
a bežnými školami. Vyšší počet slov vo všetkých skupinách píšu žiaci 
z bežných škôl, ale pri komparácii dvoch skupín (nedoslýchaví 
a nepočujúci) rozdiely sú minimálne, čiže stupeň straty sluchu 
pravdepodobne v našich výskumných nástrojoch, nezohráva významnú 
úlohu. 

� v obidvoch skupinách respondentov žiaci, ktorí mali obidvoch rodičov 
nepočujúcich písali práce s najvyšším priemerným počtom viet, napriek 
tomu, že takýchto rodín bolo v našom výskume najmenej, na druhom 
mieste v obidvoch prípadoch boli žiaci z rodín, kde obidvaja rodičia boli 
počujúci. 

� v bežnej škole sme nemali žiakov, ktorí komunikovali len posunkovým 
jazykom a najvyšší počet viet napísali žiaci využívajú hovorený jazyk, na 
školách pre SP to boli žiaci využívajúci kombináciu hovoreného 
a posunkového jazyka, na druhom mieste boli žiaci preferujúci posunkový 
jazyk. 
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� v počte slov vzhľadom na využívanú kompenzačnú pomôcku sme 
očakávali, že respondenti s KI budú dosahovať vyššie počty, čo sa nám 
potvrdilo. Prekvapením bola skutočnosť, že na školách pre SP až v dvoch 
výskumných nástrojoch (video a voľná téma) mali títo respondenti lepšie 
výsledky ako žiaci z bežných škôl. Zároveň si nevieme vysvetliť, prečo na 
bežných školách najvyššie počty viet mali žiaci, ktorí používali 
kompenzačné pomôcky len na vyučovaní. 

� na bežných školách počet viet postupne klesal so znižujúcou sa známkou 
zo slovenského jazyka a literatúry, na školách pre SP sme takúto 
tendenciu nezaznamenali, žiaci ohodnotení známkou chválitebný mali 
lepšie výsledky, ako žiaci so známkou výborný a neodlišovali sa údaje 
o počte viet u žiakov ohodnotených známkou dobrý a chválitebný. 
Zároveň nie sú výrazné rozdiely medzi počtom viet u žiakov bežnej 
a špeciálnej školy s hodnotením chválitebný, dobrý a dostatočný. Na 
rozdiel od toho, s vlastným hodnotením žiakov súvisí počet napísaných 
viet, čím lepšie žiak ohodnotil svoje schopnosti, tým väčší počet viet 
napísal a rozdiely nie sú ani medzi  bežnou školou a  školou pre SP, 
okrem hodnotenia píšem zrozumiteľne bez chýb. 

 

Písmu a písomnému vyjadrovaniu žiakov so stratou sluchu je potrebné venovať 
v oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých zvýšenú pozornosť, okrem iného aj 
pre možnosti využívania informačných a komunikačných technológií, pri ich 
vzdelávaní. Výsledky, ktoré sme získali sú  v našich podmienkach nové, 
originálne a je možné ich využiť nielen  ako bázu na realizáciu ďalších 
výskumov, ale aj v rámci metodiky slovenského jazyka a literatúry pre žiakov so 
sluchovým postihnutím. 
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THE PERSONALITY OF SPECIAL EDUCATORS - FROM 
TRADITION TO THE FUTURE 

Piotr Majewicz 

 

Abstracts:  The issue concerning the personality of special educators is one of 
the central related to the effectiveness of rehabilitation. Despite the passage of 
years, the concept is still valid and probably will never stop being, as personality 
plays a crucial role in behaviour and, therefore, any revalidation actions taken by 
special educators. Both the great theorists of special education and the wide 
range of people interested in the issue of rehabilitation have formulated the 
"ideal" concepts of special educators’ personality.  

The past results of studies on the personality of special educators indicate that 
there are no significant differences in the vast majority of the studied areas, the 
specificity of the personality of the group of people. However, it should be noted 
that special educators are characterized by stronger cognitive empathy, which 
enables the optimisation of their interactions with children, often in spite of the 
restrictions on verbal and nonverbal communication. 

Keywords: special educator, personality, positive psychology, signature 
advantages.  

 

Streszczenie: Problematyka dotycząca osobowości pedagoga specjalnego 
należy do centralnych zagadnień związanych z efektywnością pracy 
rehabilitacyjnej. Pomimo upływu lat jest to zagadnienie wciąż aktualne i 
prawdopodobnie nie przestanie nim być nigdy, gdyż osobowość odgrywa 
zasadniczą rolę w zachowaniu, a co za tym idzie we wszelkich działaniach 
rewalidacyjnych podejmowanych przez pedagogów specjalnych. Zarówno 
wielcy teoretycy pedagogiki specjalnej jak i szerokie grono osób 
zainteresowanych problemami rehabilitacji formułowało i nadal to czyni,  
„idealne” koncepcje osobowości pedagoga specjalnego.  

Dotychczasowe wyniki badań dotyczące osobowości pedagoga specjalnego 
wskazują, że w zdecydowanej większości eksplorowanych obszarów nie ma 
żadnych znaczących różnic, a więc tym samym specyfiki osobowości 
wspomnianej grupy osób. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że pedagodzy 
specjalni cechują się silniejszą  empatią poznawczą, co pozwala na 
optymalizację interakcji z wychowankami, często pomimo ograniczeń w 
zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 

Slowa kluczowe: pedagog specjalny, osobowość, psychologia pozytywna, 
zalety sygnaturowe.  
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INTRODUCTION 

The issue concerning the personality of special educators is one of the central 
related to the effectiveness of rehabilitation. The creator of the concept of Polish 
special education, Grzegorzewska M. (1961, 1967), considered that to be the 
most important element of success in the work of a special educator. Despite the 
passage of years, the concept is still valid and probably will never stop being, as 
personality plays a crucial role in behaviour and, therefore, any revalidation 
actions taken by special educators. As noted by J. Głodkowska (2012, p. 414), 
special education, in its search, respects the achievements of its predecessors. 
The sense of continuity of the important tasks is reflected in the recognition of 
the role of tradition in the present and the past appreciation of the importance for 
the future. The timeless ideas clashed with the new thoughts, findings and social 
processes result in a new quality of education, rehabilitation and therapy. The 
interaction constitutes the contemporary and, to some extent, also the future 
actions of special educators, and the teaching profession has still belonged to the 
category of professions with public trust. Therefore, the requirements for 
teachers are greater than for the representatives of other professions. Primarily 
high qualifications and competence are expected of them. Qualifications and 
knowledge are the first expected of them, along with skills and psychophysical 
features composed of: sensorimotor qualities, capabilities and personality traits - 
considered the key in the teaching profession (S. Kwiatkowski 2007). The 
primacy of personality is not surprising here, as personality, as the central 
control system and the system of the integration of human activities, plays the 
fundamental role in behaviour. It is the premise of human subjectivity, and thus 
its role as the author of the actions that they take up and the active creators of 
events (J. Reykowski 1992). Therefore, to a large extent, it conditions the course 
and effects of the measures used by educators during education or rehabilitation.  

It should be noted, however, that the public expectations regarding the 
personality of an educator change with the levels of children and youth 
education. It can also be assumed that the social expectations regarding special 
educators, specifically those regarding their personalities, are even larger and 
more complex because they work with a specific group of pupils. Therefore, to a 
large extent, it conditions the course and effects of the measures taken by 
educators during education or rehabilitation.   

The mentioned expectations regarding the personalities of special educators are 
formulated not only by the employer, but also, and perhaps above all by the 
parents and even the pupils themselves who come into direct interaction with 
their educators. From their point of view, the personality traits of educators are 
probably important, so that they could ensure meeting the needs of pupils to the 
greatest possible extent. It should be noted, however, that the expectations of 
special educators are often modified by the defence mechanisms of the 
personalities of their parents. This is mainly due to the process of adapting to the 
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situation of their children's disability. This process can be variously depicted, 
from the stage-phase, the swing, generally linear, to the nonlinear concepts, 
including the theory of chaos, catastrophes and complexity. Nevertheless, as H. 
Livneh, R. M. Parker (2005) highlight, the common aspects of all of the models 
of adaptation are that: 

1) the psychosocial adaptation is dynamic, evolving over time; 

2) the process of psychosocial adaptation integrates the two essential 
elements: the intrapersonal (e.g. coping mechanisms, past experience, 
cognitive assessment) and the transpersonal (e.g. the impact of social 
relations, environmental barriers, the availability of medical and 
rehabilitation resources); 

3) most people head towards the resumption of their personal growth and the 
functional adaptation. 

Thus, the most characteristic and also the regular feature of the adaptation is the 
dynamics of this phenomenon. Therefore, there may periodically be or return the 
unrealistic expectations of the parents related to special educators.  

Another reason for the non-realistic and often demanding expectations related to 
educators might result from incorrect parental attitude, defined as perfectionist 
and overly demanding.  

In addition to the mentioned causes of excessive and unrealistic expectations of 
parents related to special educators, there are also those parents who would be 
put at the opposite end, those who do not formulate any, or almost any, 
expectations in this respect, due to the lack of interest in the education and 
rehabilitation of their own children. It should be noted, however, that between 
the two, briefly presented extreme groups of parents of children with disabilities, 
there is a large group of people hoping for reliable cooperation with special 
educators in the education and rehabilitation of their children. The parents 
expect high educational qualifications of the educators, including, first of all 
their personality and competence. Similarly, as the employers who, in the 
situation of unsustainable labour market and the consequent kind of the diktat of 
employers, expect educators, as well as young graduates of pedagogy, to have 
some powers and be able to take responsibility for their actions. The mentioned 
scope of the acquired powers and responsibilities, including the previously 
discussed qualifications, constitute the competence of educators. Thus, the 
competence is generic in relation to the qualifications which ultimately 
determine the attractiveness of educators on the labour market. Employers 
expect, therefore, not only skills, but also some elements of the competence. 
Hence the resulting relatively new phenomenon that is addressed while they are 
still students - work, volunteering, obtaining other certificates related to the 
teaching profession (S. Kwiatkowski 2007).  
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In conclusion, it should be stressed that the expectations related to special 
educators, first of all, to their personality as an essential element of 
qualifications, are modified by many different factors, such as, among others, 
the social, professional role, the age of children, the level of adaptation of 
parents to their children's disability, educational attitudes, the current labour 
market requirements. The multiplicity and diversity of these factors imply 
different requirements related to the personality of educators.  

 

THE THEORETICAL AND INTUITIVE CONCEPTS OF THE 
PERSONALITY OF SPECIAL EDUCATORS 

Both the great theorists of special education and the wide range of people 
interested in the issue of rehabilitation have formulated the "ideal" concepts of 
special educators’ personality. The creator of Polish special education, M. 
Grzegorzewska (1961, 1967) recognised love, goodness, kindness, high morale, 
the sense of responsibility and the liberating attitude as the most important 
personality traits of educators along with the faith in the meaning of their own 
work. These features primarily enable the creation of the atmosphere of security, 
and thus enable the realization of the most important task - the shaping of 
children's personality. However, to be able to execute the task, it is necessary for 
educators to continuously improve, shape their research and creative attitudes. 
Therefore, continuous development is one of the main standards relating to the 
profession. M. Grzegorzewska (1989) devoted a lot of attention to what 
educators should and are obliged to do, highlighting the fundamental role of the 
educators’ personality in the efficiency of the process of education and 
rehabilitation. The message of the work of special educators should be first and 
foremost the need for perfection, sense of duty and responsibility for another 
human being, their inner truthfulness, moral courage, and above all the "love of 
the souls of men". This issue was also emphasized by O. Lipkowski (1992) who 
wrote that because of the specific tasks of the special educators who work with 
people with developmental difficulties, it should be recognized that personality 
is of exceptional importance in this area. J. Doroszewska (1989) also attributed 
great importance to the personality of special educators, including, specifically, 
the sense of responsibility, interpreted as the responsibility for the development 
of pupils, but also for shaping oneself. She attached great importance to 
creativity, being closely connected with the creative attitude of the educator. The 
important features, as recognized by her, included the sense of humour and 
optimism, commitment to work, sensitivity to suffering, willingness to help, 
internal maturity, capability of establishing contacts easily and reliability. On the 
other hand, H. Borzyszkowska (1983) identified the personality traits of special 
educators, splitting them into the three basic categories: mentality, morality and 
humanism. The first one includes such traits of teacher-educators as: extensive 
knowledge and pedagogical experience, very good knowledge of the psyche of 
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people with disabilities and pedagogical tact. The second includes: self-control, 
balance, responsibility for their work, diligence, dutifulness, orderliness, 
truthfulness, selflessness and the correct attitude towards people with 
disabilities. While the category defined as social humanism includes a high-
quality relationship in dealing with children. It is, therefore, a determinant of the 
results of the education and rehabilitation. 

A slightly different way of presenting the distinctive personality traits of special 
educators was presented by U. Eckert (1986) who analysed them from the point 
of view of social expectations. The most important expectations, according to 
her, included: special educators’ commitment, willingness to support the 
development of people with disabilities, kindness, and recognizing the value of 
every person with difficulties in development. She also indicated the 
characteristics related to the role "of a reliable guardian", a person providing 
support, whom the disabled can always rely on. 

Only some of the normative concepts of the personality of a special educator are 
presented above. It should be added that the "theories" of personality traits of 
special educators are also created intuitively, e.g., based on the expectations, the 
perfect image of an educator, a certain degree of subjective experiences etc. An 
example of such characteristics is the set of features called the Top 10 Special 
Education Teacher Qualities (http://www.alleducationschools.com/special-
education/teaching-special-education, access 17.10.2016/: 1) Special Education 
Teachers Are Good-Humored; 2) Good Teachers Are Organized; 3) They’re 
Accepting of Their Students; 4) They’re Creative in Teaching Methods; 5) And 
Even-Tempered; 6) Special Education Teachers Are Confident; 7) Special 
Education Teachers are Intuitive; 8) . …And Thick-Skinned; 9) Special 
Education Teachers Are Optimistic; 10) They’re Dedicated to Their Students. A 
similar list was posted on the websites of Saint Joseph's University - 
Philadelphia (http://online.sju.edu/resource/special-education/top-10-traits-of-a-
special-education-teacher, access 17.10.2016).  

1. Organization. One of the core skills that will help a teacher every day in the 
classroom is the ability to be highly organized. The confidence of children 
should stem from the structure of an orderly atmosphere provided by the 
teacher. Some common ways that special education teachers make a classroom 
well-organized include: using color coordinated folders and baskets, labeling all 
important areas of the classroom, and assigning each child a communication 
notebook that travels from home to school and back. In addition to classroom 
organization, special education teachers should have organized record-keeping 
skills as they report to a variety of administrators to show they are up-to-date on 
key teaching requirements. Teachers today rely on a combination of software 
programs and old-fashioned pen-and-paper to keep such records. 

2. Creativity. Everyone has a different learning style. The best teachers are able 
to adapt their lessons in creative ways to highlight the learning strengths of each 
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individual child. The special education teacher must be able to include all 
children in the learning process, which may involve teaching the same material 
in four or five different ways. In order to be prepared, a teacher must call upon 
new teaching techniques on a regular basis. This benefits all of the students as 
each will be able to capitalize on his or her own learning strengths while 
developing skills in other areas. For example, a student who learns best visually 
will also develop their own auditory and kinesthetic learning styles in a creative 
classroom. 

3. Highly intuitive. Some children may find difficulty in properly expressing 
what they are feeling, due to their communication skill level. They may act out 
or withdraw because they are feeling confused, frustrated, or even overwhelmed. 
A special education teacher needs to have intuitive skills to sense underlying 
issues behind a child’s behavior, along with helping them as situations occur. 

4. Calming nature. The intensity of the classroom environment may also create 
stress. This is often magnified in a special education classroom where children 
may be dealing with behavioral and learning issues. A great teacher will have a 
calm nature to their countenance that helps reduce the level of stress in the 
room. Creating a safe classroom is characterized by maintaining a calm 
atmosphere and is a crucial skill for teachers to master. 

5. Detail-oriented. One specific aspect of being a well-organized teacher is 
having the ability to pay close attention to detail. Special education teachers are 
consistently assessing students through formal and informal methods, where 
details make a difference. When applying for jobs special education teachers 
may notice that “attention to detail” is listed as one of the requirements for the 
application. 

6. Deadline-oriented. Sticking to a clear schedule helps children stay calm by 
creating expectations through a daily routine. Additionally, special education 
teachers play an important role in a child’s goals for the year through their 
Individual Education Plan. 

7. Adaptability. Teachers must be adaptable as you never know what may 
happen in the classroom. Children may have outbursts, meltdowns, and 
disruptions due to leaving the room to attend mainstream classes and meetings 
with therapists. A teacher has to be able to maintain order, keep to a schedule, 
and be flexible as all of these situations may arise. Modeling adaptability is 
important because children with special needs often need to learn how to adapt 
to their surroundings based on their disability. A teacher who demonstrates this 
effectively teaches the child how to do so in different situations. 

8. Even tempered. All classroom environments can be stressful and is often 
heightened in special education settings where different learning situations in 
children may take place. Special education teachers also work closely with 
parents, therapists and other professionals, which can bring added stress. A great 
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special education teacher must be even-tempered and must have excellent 
coping techniques. 

9. Good sense of humor. A great special education teacher should be able to 
recognize the appropriate times to have a good laugh and help shift the 
atmosphere of the classroom to a more cheerful one. A good site to bookmark 
for humorous articles that special education teachers can relate to is The Lighter 
Side links on the From Emotions to Advocacy website. 

10. True love of children! The top nine traits on this list are all very important 
for a special education teacher to have. However, none are as important as 
having a true love of children. Children instinctively know when they are loved 
and a teacher plays a key role in their development. It is imperative that teachers 
feel a genuine love and joy for children and their chosen career”. 

The special educator’s personality traits are a kind of the ideal image, expected 
from the social point of view. It is easily noticeable that the characteristics of 
these have many common elements, possibly with a slightly different 
distribution of accents. Only occasionally are there different traits recorded. And 
that is a prerequisite for conducting empirical research in this area. It is more 
about determining the structure of the most important personality traits of 
special educators and their interdependencies than about the discovery of new 
and completely different from those of the rest of the population.  

All of the above-mentioned desirable personality characteristics are included in 
the scheme of the virtues and advantages of a positive character that has been 
developed on the basis of positive psychology by a team led by Ch. Petersen 
(see Ch. M.E.P. Peterson & Seligman, 2004; Ch. Petersen, N. Park 2007; A. 
Carr 2009) and is a scheme analogous to the DSM for mental disorders. Basing 
on a thorough analysis of various philosophical concepts and religions outlines, 
six main categories of features common for almost all of the concepts have been 
determined over the centuries, they are: wisdom and knowledge, courage, 
humanity and love, justice, temperance (abstinence) and transcendence. These 
categories include 24 character strengths and six virtues, as listed below:  
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Table 1  Classification of Six Virtues and 24 Associated Character Strengths 
(Ch. Peterson & M.E.P. Seligman 2004) 

1. Wisdom and 
Knowledge  

• Creativity 
(originality, 
ingenuity) 

• Curiosity 
(interest, novelty-
seeking, 
openness to 
experience) 

• Open-
Mindedness 
(judgment, 
critical thinking) 

• Love of 
Learning 

• Perspective 
(wisdom) 

2. Courage  
• Bravery (valor) 
• Persistence 

(perseverance, 
industriousness) 

• Integrity 
(authenticity, 
honesty) 

• Vitality (zest, 
enthusiasm, 
vigor, energy) 

 

3. Humanity  
• Love  
• Kindness (generosity, 

nurturance, care, 
compassion, altruistic 
love, "niceness") 

• Social Intelligence 
(emotional intelligence, 
personal intelligence) 

 

4. Justice  
• Citizenship 

(social 
responsibility, 
loyalty, 
teamwork) 

• Fairness 
• Leadership 

 

5. Temperance  
• Forgiveness 

and Mercy 
• Humility and  

Modesty  
• Prudence 
• Self-Regulation 

(self-control) 
 

6. Transcendence  
• Appreciation of 

Beauty and Excellence 
(awe, wonder, 
elevation)  

• Gratitude  
• Hope (optimism, 

future-mindedness, 
future orientation) 

• Humor (playfulness) 
• Spirituality 

(religiousness, faith, 
purpose) 

 

Both all the main categories and the vast majority of their detailed components 
were included in the previously mentioned characteristics of the personality of a 
special educators, and the existing differences, if any, mainly concern the terms 
used and not their designates. This is fully understandable, since the essential 
personality traits of special educators, as well as another normative approach to 
the desired model of personality on the basis of pedagogy (e.g. pupil or teacher-
educator), are among the positive character traits. This situation is mainly due to 
the sources of the systematics discussed that, as already mentioned, is 
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constituted by the common elements of the great religious and philosophical 
systems. Therefore, it should be stressed once again that the purpose of today's 
theoretical studies and empirical exploration is not seeking specific personality 
traits of special educators, but rather the desire to determine their severity and 
the arrangement - optimal from the point of view of the process of rehabilitation 
and education. Otherwise, it will be difficult to disagree with the assertion by 
J.W. Getzles and P.W. Jackson (after A. Olszak 2001) that the conclusions of 
numerous studies on the personality of educators only repeat what is clear 
without saying.   

The mentioned constellation of positive characteristics, in other words, the 
signature advantages, are ones that are the most characteristic for humans. They 
are the cause of experiencing the authenticity of one’s own life, as they are the 
persistent and natural paths leading to gratification and reaping positive 
emotions (B. Murray 2003 M. Seligman 2005). In addition, they are one of the 
pillars of the so-called "good practices" in special education, expressed, among 
others, in the strategies focused on a person (W.H.E. Buntinx 2013). Therefore, 
the determination of the signature advantages of special educators seems to be 
an important research task.  

 

THE PERSONALITY OF SPECIAL EDUCATORS IN THE EMPIRICAL 
RESEARCH PERSPECTIVE 

The existing empirical studies have focused mainly on the negative dimensions 
of educators’ functioning, such as stress, burnout or depression. Much less can 
be found in the literature on the positive aspects of the personality of a special 
educator. The following table lists the examples of this type of research.  

 

Table 2 The personality of special educators in the light of previous research. 

AUTHOR PEOPLE 
RESPONDING 

ANALYSED 
ASPECT OF 
PERSONALITY 

OUTCOMES 

G.R. Wallace, 
S.T. Spaner, P.S. 
Filer (1984) 

special educators 
and teachers of 
mainstream classes 

Image of oneself In the course of the analysis, 
three major dimensions were 
selected: personal traits, 
energy and temperament. 
The outcomes did not show 
any significant differences 
between special educators 
and teachers of mainstream 
classes. The mentioned 
aspects of the personality 
clearly influence, however, 
the occupational functioning 
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of educators. 

J. Kossewska 
(2000) 

532 people, 
including 52 
teachers of special 
schools as well as 
public school 
teachers, 
managers, health 
professionals and 
students 

Cognitive empathy Special educators from all of 
the occupational groups 
being compared have the 
highest level of cognitive 
empathy which regulates the 
proper conduct of their 
interactions.  

M. Misiewicz, A. 
Olszak (2001) 

42 teachers of 
special schools 

Temperament Nearly one-quarter (23.8%) 
of the respondents may have 
difficulty at work due to 
their temperament 
characteristics. It is mainly 
about the high level of 
reactivity and low 
stimulation demand. 
Moreover, the educators 
evinced a tendency to 
introversion. The traits 
significantly affect the 
decrease in the efficiency of 
special educators.   

 

A. Olszak 
(2001) 

220 teachers 
working in special 
schools 

System of values The highest position in the 
hierarchy of values is 
occupied by social and 
artistic values, followed by 
theoretical, religious, moral, 
economic and prestigious 
ones. In general, special 
educators prefer 
humanitarian values which 
significantly positively 
correlate with positive 
pedagogical attitudes.  

 

P. Majewicz 
(2003)  

50 special 
education students 
of AP in Krakow  

Generalized 
resources of 
personality (sense of 
coherence) 

The level of generalized 
personality resources, in the 
form of the sense of 
coherence among the 
students of special education 
is almost the same as in the 
case of health care workers 
in the Nordic countries. This 
suggests that working with 
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people in a particular life 
situation requires similar 
personality traits and social 
skills and often provides 
similar experiences.  

P. Majewicz 
(2008) 

38 students of 
revalidation 
pedagogy at AP in 
Krakow, and 38 
students of the 
Krakow University 
of Economics 

Creativity (including 
non-conformism as 
a characterological 
dimension) and 
reproduction. 

The realization level of 
creativity and reproduction, 
both global and relating to 
the cognitive and 
characterological spheres is 
similar in both populations 
of students.  

 

 M.E. Illovsky; G. 
Gintiliene; L. 
Bulotaite (2008) 

Lithuanian 
pedagogy students 
and teachers in 
mainstream 
schools, special 
educators and 
American students. 

The basic 
dimensions of 
personality 

The Personality 
Research Form 
(PRF) 

There are no statistically 
significant differences 
between the compared 
groups.   

P. Majewicz 
(2010) 

45 special 
educators working 
at schools and 
centers for 
children with 
intellectual 
disabilities 

 

Virtues and the 
strength of a positive 
character  

 

The best developed are the 
virtues of courage, justice 
and wisdom, those that are 
related to the strength of 
will, morality and intellect. 
Therefore, special educators 
are open to new things, not 
afraid of risk, persistently 
aim for objectives, in spite of 
obstacles, they try to create 
the same conditions for 
every pupil’s development, 
they still look for new 
solutions.   

 

 

Generalizing the results of previous studies on the personality of special 
educators, it can be concluded that, in the vast majority of the analysed areas, 
the specificity of the personality of that group of people, there are no significant 
differences. This is justified by the conditions of the formation of personality. It 
should be noted that part of personality traits are genetically determined, 
wherein the degree of heritability most frequently fluctuates around 50%, with 
some exceptions, of course. For example, genetic factors have a much stronger 
impact on the development of intelligence and temperament than on the 
formation of values, ideals or beliefs (L.A. Pervin, O.P. John 2002). However, in 
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the case of many other personality dimensions, it can be assumed that 
approximately 50% depends on the widely understood environmental influences 
and their own actions. The influence of genetic factors on the formation of 
particular traits is not necessarily direct, most frequently, the influence of the 
genome on the brain is indirect. This involves the interaction of genes with the 
environment, they somehow define the most effective environment for the 
development of the child. For example, children raised by athletic parents may 
inherit both their potential physically and the eagerness, for example, to practice 
sports (D. Lykken 2004). It is inheritance that determines the boundaries in 
which the aspect of personality cannot develop under the influence of 
environmental factors, among which the cultural, social, class and family factors 
are the most important (cf. L.A. Pervin, O.P. John 2002). 

Going back to the presented review of the research, it can be said that both in 
terms of the self and the temperamental, creative and reproductive traits, there 
are no significant differences between special educators and other teachers or 
the representatives of other professions. However, it should be noted that special 
educators are characterized by stronger cognitive empathy, which enables the 
optimisation of their interactions with children, often in spite of the restrictions 
on verbal and nonverbal communication. Their highly-developed empathy thus 
creates the possibility for determining and responding to the needs that are not 
fully expressed. This higher level of empathy partly justifies also the assignment 
of particular importance to the social and humanitarian values. What is more, 
they are characterised by their openness to new ideas, not being afraid of risk, 
they persistently aim for their objectives, in spite of any obstacles, trying to 
create equal conditions for the development of all pupils. Therefore, the 
possibility of understanding the situation of others, openness, courage and strong 
will seem to be the signature advantages of special educators.  

 

SUMMARY 

The empirical evidence reported above on some personality dimensions of 
special educators is not exhaustive, but it is rather a starting point for more 
systematic and comprehensive studies that will enable the verification of 
theoretical concepts or the creation of empirical models in this field. This is an 
extremely important task from the perspective of optimizing the process of 
rehabilitation and the education of people with disabilities, including the 
establishment of the criteria for recruitment to the profession of a special 
educator. Being guided only by the level of educational attainment of a potential 
candidate for the profession seems to be, in the light of the concepts and studies, 
too-narrow a criterion. It should also be remembered that a person with a clearly 
disturbed personality might significantly succeed in education and thus achieve 
pedagogical competence, and any adjustments and significant changes in the 
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person’s personality are difficult, and the effects are not always in line with the 
expectations.  

Therefore, it seems important to draw attention to the characteristics of the 
personality of the candidates to the profession of a special educator. However, 
there is a technical problem associated with a reliable way to assess the key 
dimensions of the personality of the candidates. The issue is still open.   

 

References 

BORZYSZKOWSKA H. (1983). Osobowość pedagoga specjalnego. Szkoła 
Specjalna 1, 5-12. 

BUNTINX W.H.E. (2013). Understanding disability: a strengths-based 
approach. In: M.L.Wehmeyer (ed.), The Oxford Handbook of Positive 
Psychology and Disability. New York:  Oxford University Press; 7-18.  

CARR A. (2009). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. 
Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 

DOROSZEWSLA J. (1989). Pedagogika specjalna. Warszawa- Wrocław- 
Kraków- Gdańsk- Łódź: Ossolineum. 

DOROSZWSKA J. (1963). Nauczyciel – wychowawca w zakładzie leczniczym. 
Warszawa: PZWS 

ECKERT U. (1986). Zadania nauczyciela kształcenia specjalnego. Szkoła 
Specjalna 2, 128-133. 

GŁODKOWSKA J. (2012). Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata. 
Kraków: Impuls. 

GRZEGORZEWSKA M. (1961). Listy do Młodego Nauczyciela. Warszawa: 
Państwowe 

Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 

GRZEGORZEWSKA M. (1967). Przemówienie na zakończenie roku 
akademickiego 1965/1966, wygłoszone 26.06.1966 w PIPS, Szkoła Specjalna 
3. 

GRZEGORZEWSKA M. (1989). Wybór pism. Warszawa: Instytut Wydawniczy 
Związków Zawodowych,  358, [2].  

ILLOVSKY M. E., GINTILIENE G., BULOTAITE L. (2008).  Cross-Cultural 
Psychological Study of Lithuanian Students, Teachers, and Special Education 
Teachers.  International Journal of Special Education, v23, n1, 93-99. 

KOSSEWSKA J. (2000). Uwarunkowania postaw – nauczyciele i inne grupy 
zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. Kraków: 
Wydawnictwo Naukowe AP. 

43



 

 

KWIATKOWSKI S. (2007). Kwalifikacje a kompetencje nauczyciela. Wykład 
wygłoszony 09.05.2007 w AP w Krakowie. 

LIPKOWSKI O. (1992). Osobowość pedagoga specjalnego. Szkoła Specjalna 5, 
214-219. 

LIVNEH H., PARKER R.M. (2005). Psychological adaptation to disability: 
perspectives from chaos and complexity theory. Rehabilitation Counseling 
Bulletin, Vol. 49, 1,  17-28. 

LYKKEN D. (2004). Wrodzony potencjał szczęścia: jak i dlaczego ludzie różnią 
się pod względem odczuwanego dobrostanu. W: J.Czapiński (red.), 
Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. 
Warszawa: PWN, 257-283. 

MAJEWICZ P. (2003). Leonardo w nurtach rzeki czyli zachowania twórcze 
studentów w perspektywie salutogenetycznej. Przegląd Lekarski 6 , Tom 60, 
119-121. 

MAJEWICZ P. (2008). Myślenie dywergencyjne i zachowania twórcze 
przyszłych pedagogów specjalnych.  W: P.Majewicz i A.Mikrut (red.), 
Kompetencje   pedagoga  w   kontekście teorii  i  praktyki  edukacji  
specjalnej.  Kraków: IMPULS, 17-30. 

MAJEWICZ P. (2010). Struktura pozitivnogo haraktera defektologov: 
empiričeskaâ model'. Naukovij Časopis. Seríâ 5, Vyp. 25. Kiïv: Naŝonal'nij 
Pedagogíčnij Universitet im. M. P. Dragomanova , 91-97.  

MURRAY B. (2003). A primer on teaching positive psychology. Monitor on 
Psychology, Vol 34/9, 52-53. 

OLSZAK. A. (2001). Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół 
specjalnych. Lublin: UMCS. 

PETERSON  CH., M.E.P. SELIGMAN (2004). Character strengths and 
virtues: a handbook and classification. Oxford: Oxford University Press. 

PETERSON CH., PARK N. (2007). Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: 
implikacje dla                     praktyki.  In: P.A. Linley i S.Joseph (eds.), 
Psychologia pozytywna w  praktyce.  Warszawa:  PWN, 263-283. 

PERVIN L.A, JOHN O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: 
Wydawnictwo UJ. 

REYKOWSKI J. (1992). Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. W: T. 
Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna.  Warszawa: PWN, 115-189. 

SELIGMAN M.E.P. (2005). Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a 
urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Poznań: Media 
Rodzina.  

44



 

 

WALLACE G.R., SPANER S.T., FILER P.S. (1984). Factorial Comparison of 
the Wallace Self-Concept Scale between Special Education Teachers and 
Regular Classroom Teachers. Educational and Psychological Measurement, 
Vol. 44/2, 199-207. 

http://www.alleducationschools.com/special-education/teaching-special-
education 

http://online.sju.edu/resource/special-education/top-10-traits-of-a-special-
education-teacher 

 

Author 
dr hab. prof. UP Piotr Majewicz 
Instytut Pedagogiki Specjalnej 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
ul. R.Ingardena 4, 30-060 Kraków 
Polska 
E-mail: pmajew@up.krakow.pl  

  

45



 

 

ETICKÝ KÓDEX AKO INTERNÝ PRINCÍP PRÁCE 
ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 

Ján Hučík, Lucia Hrebeňárová 

 

 

Abstrakt: špeciálna pedagogika patrí medzi pomáhajúce profesie, ktoré sa 
vyznačujú viacerými špecifikami. Jedným z nich je aj dôsledné využívanie 
etických noriem. Autori v príspevku upozorňujú na viaceré výzvy profesijnej 
etiky špeciálneho pedagóga a dôležitosť vytvorenia štandardov etického 
správania sa a etického kódexu špeciálnych pedagógov, ktoré na Slovensku 
v súčasnosti absentuje. V závere príspevku predkladajú návrh etického kódexu 
špeciálneho pedagóga.  

Kľúčové slová: etický kódex, štandardy etického správania, špeciálna 
pedagogika, špeciálny pedagóg, pomáhajúca profesia, profesijná etika.  

 

Abstract: special education is classified as a helping profession. Helping 
professions are distinquished from other profession by multiple specifics, one of 
them is a consistent use of an ethical standards. In the paper authors highlights 
some of the challenges of Professional ethics of special education teacher, and 
point to the importance of establishing standards of ethical conduct and code of 
ethics in special education. At the end of the paper authors present the draft of 
code of ethics of special education teacher.  

Key words: code of ethics, standards of ethical conduct, special education, 
special education teacher, helping profession, professional ethics.  

 

PROFESIJNÁ ETIKA A ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA  

Špeciálna pedagogika je vednou disciplínou v sústave pedagogických vied, ktorá 
sa zaoberá teóriou a praxou výchovy, vzdelávania a vyučovania detí, mládeže 
a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jej predmetom 
je skúmanie zákonitostí edukácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, ktoré môžu podľa zákona č. 245/2008 Z. z. vyplývať z mentálneho, 
telesného, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia, porúch 
autistického spektra, narušenej komunikačnej schopnosti, choroby alebo 
zdravotného oslabenia, vývinovej poruchy porúch správania alebo nadania 
a nadpriemerných schopností. Špeciálna pedagogika sa zaraďuje sa medzi 
pomáhajúce profesie, ktoré sa vyznačujú viacerými osobitosťami. Podľa 
Michalíka (2011) ide predovšetkým o špecifické požiadavky na špeciálne či 
špecializované vzdelanie; zameranie sa na individuálne potreby (problémy) 
jednotlivca; dôležitosť praxe a ďalšieho vzdelávania; špeciálne požiadavky na 
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štruktúru osobnosti pracovníka, ako hodnotový systém, motivácia a ostatné 
sociálno-psychické predpoklady pre výkon profesie; vyššie riziko syndrómu 
vyhorenia; špecifické komunikačné schopnosti a využívanie etických noriem.  

Etika ako vedný odbor je dôležitou pomocnou vedou špeciálnej pedagogiky. Jej 
význam pre oblasť špeciálnej pedagogiky je mimoriadne veľký práve vzhľadom 
na osobitosti, ktoré vyplývajú z postihnutia a narušenia. Etika ako veda morálke, 
axiológia ako teória hodnôt a deontológia ako náuka o povinnostiach sú 
dôležitou súčasťou prípravy špeciálnych pedagógov (Vašek, 2011). 
Gluchmanová (2016) však upozorňuje na skutočnosť, že problémom 
učiteľského povolania v kontexte profesijnej etiky sa vo všeobecnosti nevenuje 
dostatočná pozornosť. Študenti nemajú podľa autorky (ibidem) postačujúce 
vedomosti o etických a morálnych kritériách na prácu učiteľa.  

Na pregraduálnu prípravu špeciálnych pedagógov však ani v praxi nenadväzuje 
ďalšie vzdelávanie v oblasti profesijnej etiky. K dispozícii nie sú ani štandardy 
etického správania sa špeciálneho pedagóga, ktoré by mohli byť špeciálnemu 
pedagógovi nápomocné pri riešení viacerých etických situácií a etických dilém, 
s ktorými sa bežne vo svojej praxi môže stretávať. Podľa Hrebeňárovej 
a Šoltísovej (2016) ide napríklad o oblasť komunikácie s dieťaťom/žiakom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zákonným zástupcom 
dieťaťa/žiaka; oblasť diagnostiky a výberu diagnostických nástrojov, 
spracovania získaných výsledkov; oblasť ochrany osobných údajov; oblasť 
regulácie konania špeciálnych pedagógov pri výskumnej činnosti. Podľa 
Dubayovej a Hrebeňárovej (2011) ide o rôzne situácie, v ktorých sa narúša 
ľudská dôstojnosť a autonómia osoby, napríklad v súvislosti s rozhodovaním 
o sebe samom, informovaným súhlasom, preberaním zodpovednosti 
v závažných situáciách za osobu so zdravotným znevýhodnením. Na otázku 
dôstojnosti upozorňujú aj viacerí ďalší autori (napr. Jemelka, Gluchman, 
Blahová 2008), a to aj v súvislosti s osobami so zdravotným znevýhodnením 
(Klembárová, 2014, 2015). Z pohľadu konkrétnych druhov zdravotného 
znevýhodnenia sa podľa Štvartákovej a Hučíka (2011, 2012) etické dilemy 
dotýkajú najčastejšie v práci špeciálneho pedagóga s jedincom s mentálnym 
postihnutím formy vzdelávania, ale aj nereálnych, rozporuplných a nekritických 
rodičovských požiadaviek, výskytu rasizmu a šikanovania, predčasného 
materstva, so sexualitou a partnerskými vzťahmi, ale aj nerešpektovania 
osobnosti, jej nezávislosti a samostatnosti. Žolnová (2013) v súvislosti 
s osobami so psychosociálnym narušením zase upozorňuje na uplatňovanie ich 
práv vzhľadom na povinnosti a na zodpovednosť za vlastné správanie a skutky 
vo vzťahu k tomu, ako sa správajú. Vznikajú tu etické dilemy, kde sa rieši 
sloboda jedincov, ako aj ich autonómia a nezávislosť, ktoré je nevyhnutné 
rozoberať v intenciách morálky a pedagogiky psychosociálne narušených. 

Súhlasíme taktiež s Klembárovou (2015, 2016), že etickému rozmeru vo 
vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nie 
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je doposiaľ venovaná dostatočná pozornosť, či už vo filozoficko-etickej 
literatúre alebo v literatúre z oblasti špeciálnej pedagogiky. Napriek existencii 
niekoľkých prác, ktoré sa snažia reflektovať čiastkové otázky 
a problémy špeciálnej pedagogiky optikou etiky, je potrebné konštatovať, že 
pozornosť venovaná tejto problematike je stále nedostatočná.  

 

VÝCHODISKÁ VYTVORENIA NÁVRHU ETICKÉHO KÓDEXU 
ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 

Z hľadiska zvyšovania pripravenosti špeciálnych pedagógov na riešenie etických 
situácií a dilem v špeciálnopedagogickej praxi je potrebné sa sústrediť na 
viaceré oblasti. Ide najmä o vytvorenie a dodržiavanie legislatívne ukotvených 
a explicitne stanovených zásad etického správania sa, ktoré by v sebe odrážali 
nielen normatívnu rovinu profesijnej etiky, ale rovnako dôležité otázky 
intrapersonálnej roviny a roviny vo vzťahu k profesii špeciálneho pedagóga. V 
teórii a praxi špeciálnej pedagogiky by tak mal špeciálny pedagóg k dispozícii 
zásady etického konania špeciálneho pedagóga a etický kódex špeciálneho 
pedagóga, ktoré by mali regulatívny charakter, schopnosť ochraňovať objekty 
špeciálnopedagogickej starostlivosti a špeciálno-pedagogickú profesiu. 
Dôležitou sa však javí aj implementácia podporných systémov etického 
správania sa v školách a zariadeniach pre deti, mládež so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a dospelých so zdravotným znevýhodnením. Tie by 
uľahčovali riešenie etickej situácie jasne zadefinovanými postupmi alebo 
modelmi riešenia etickej situácie a predchádzali tak chybnému správaniu zo 
strany profesionálov vo vzťahu k osobám so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (Hrebeňárová, Šoltísová, 2016).   

Snahou o vytvorenie jasne vymedzeného dokumentu bol v roku 2006 návrh 
etického kódexu špeciálneho pedagóga v poradenskej činnosti s názvom Etický 
kódex v špeciálnopedagogickej poradenskej činnosti, ktorý predložili na 
diskusiu Žolnová a Hučík (2006). Stále však absentuje legislatívne ukotvený 
a odbornou verejnosťou prijatý dokument etického konania v špeciálnej 
pedagogike. 

Východiskom tvorby návrhu etického kódexu špeciálnych pedagógov boli 
viaceré súvislosti, už vyššie uvádzaný charakter špeciálnej pedagogiky ako 
pomáhajúcej profesie, ale aj charakter objektov starostlivosti špeciálnej 
pedagogiky, ktoré vzhľadom na postihnutie, narušenie, či ohrozenie predstavujú 
relatívne vulnerabilnú skupinu osôb so zvýšením predpokladom výskytu 
etických situácií a etických dilem v rámci špeciálnej edukácie, výchovnej 
rehabilitácie, korekcii, stimulácii, reedukácii, kompenzácii, 
špeciálnopedagogickej diagnostike a ďalších špeciálnopedagogických procesov. 
Etický kódex špeciálnych pedagógov je jedným z dokumentov, ktorý môže 
prispieť k regulácii správania jednotlivca alebo celej skupiny v súlade s istými 
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etickými normami. Profesijný etický kódex spája osobnú zodpovednosť 
jednotlivca so zodpovednosťou profesijnej skupiny voči spoločnosti. Môže 
napomôcť k riešeniu konfliktných situácií, uľahčiť človeku rozhodnúť sa 
v zložitých životných situáciách, kde si nevie rady ako má riešiť morálny 
konflikt a nájsť odpoveď na otázku, čo je správne a čo nesprávne. Môže taktiež 
pripomínať skutočnosť, že etika je súčasťou každodennej odbornej praxe 
(Hučík, Hrebeňárová, 2016). 

V rámci aplikácie a používania etického kódexu je potrebné mať na zreteli, že 
etický kódex je pomocníkom pri etickom rozhodovaní sa pracovníka a ako 
zdôrazňuje Platková Olejárová (2014) nikdy nemôže vo všetkých situáciách 
podať návod na ideálne konanie. Práve etické štandardy viac odporúčajú 
požadované správanie a sú vhodným východiskom na reflexiu a rozhodovanie. 
Ďalším problémom podľa autorky (ibidem) je aj skutočnosť, že teoretická 
rozpracovanosť etického kódexu nie je často na rovnakej úrovni ako aplikačná 
stránka. Aj podľa Kudreca (2006) obsahom etického kódexu sú univerzálne 
body udávajúce konkrétnej profesii iba etický rámec, a teda jeho poslanie 
nespočíva v zaznamenávaní a popisovaní všetkých prípadných etických situácií, 
v ktorých sa môže profesionál ocitnúť. Je však jedným z podstatných nástrojov 
na rozhodovanie sa profesionála.  

Aj napriek istým nedostatkom etických kódexov má jeho formulovanie podľa 
Mátela (2016) veľký význam pre profesiu a profesionálov pracujúcich v nej, ako 
aj užívateľov služieb profesie. Etické kódexy nikdy úplne neodstránia neetické 
správanie, napomáhajú však k etickému uvedomovaniu profesijných 
pracovníkov, profesie a jej dôveryhodnosti v spoločnosti. Hoci nie sú patentom 
na všetky etické problémy, konflikty a dilemy, môžu napomôcť k eticky 
uváženému rozhodovaniu sa pri nich.  

Zámerom autorov je prostredníctvom pracovného návrhu Etického kódexu 
špeciálneho pedagóga rozvinúť diskusiu v odborných kruhoch v oblasti 
profesijnej etiky v špeciálnej pedagogike a potreby vytvorenia dokumentov 
a štandardov konania špeciálneho pedagóga v praxi. Po pripomienkovaní 
a odbornej diskusii bude tvoriť základ Etického kódexu špeciálneho pedagóga 
na Slovensku ako záväzného dokumentu Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú 
výchovu na Slovensku a bude súčasťou regulácie činnosti špeciálnych 
pedagógov pri výkone profesie.  
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NÁVRH ETICKÉHO KÓDEXU ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 

 

ETICKÝ KÓDEX ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 

 

I. PREAMBULA 

Etický kódex špeciálneho pedagóga určuje etické normy, ktoré je nutné 
dodržiavať pri výkone profesijnej činnosti. 

Poslaním špeciálneho pedagóga je chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť 
človeka a slobodu osôb s postihnutím, narušením a ohrozením na ceste 
k inklúzii a vzdelávaniu v duchu demokratických princípov. Sústavne zvyšovať 
svoju profesionálnu úroveň a chrániť dôstojnosť povolania pred neodbornými 
a neformálnymi vplyvmi. 

Stavovskou povinnosťou špeciálnych pedagógov je profesionálna starostlivosť 
o vzdelanie, výchovu a socializáciu osôb s postihnutím, narušením a ohrozením 
v spoločnosti v súlade so zásadami humánnosti, tolerancii k inakosti, odbornosti, 
všeobecnej prospešnosti. 

Cieľom Etického kódexu špeciálneho pedagóga je vymedziť odborné a morálne 
hodnoty a normy profesie špeciálneho pedagóga so zámerom vyjadrenia 
profesijných a morálnych povinností a práv špeciálnych pedagógov, aby sa 
predišlo neadekvátnym očakávaniam a požiadavkám zo strany verejnosti. Má 
pomôcť špeciálnemu pedagógovi uľahčiť kontrolu vlastného rozhodovania, 
konania a správania. Uvedené normy a princípy sa stávajú východiskovým 
meradlom jeho konania.   

 

II. ETICKÉ PRINCÍPY V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE 

1. VŠEOBECNÉ PRINCÍPY 

a) Špeciálny pedagóg rešpektuje hodnoty demokracie a právneho štátu. 

b) Špeciálny pedagóg sa vo svojej práci sa riadi etickými a morálnymi normami, 
princípmi a hodnotami akceptovanými v danej spoločnosti.  

c) Špeciálny pedagóg rešpektuje a chráni ľudskú dôstojnosť, ľudské a morálne 
práva osôb s postihnutím, narušením alebo ohrozením. Zároveň rešpektuje 
dôstojnosť a práva svojich spolupracovníkov.  

d) Špeciálny pedagóg plní svoje poslanie bez ohľadu na náboženské vyznanie, 
rasu,  postavenie, pôvod a národnosť osôb s postihnutím, narušením alebo 
ohrozením.  

e) Špeciálny pedagóg sa neustále snaží rozvíjať svoje profesionálne 
kompetencie. 

50



 

 

f) Špeciálny pedagóg si je vedomý svojej zodpovednosti a vykonáva povolanie 
v prospech osôb s postihnutím, narušením alebo ohrozením.  

g) Špeciálny pedagóg sa správa tak, aby nepoškodil záujmy účastníkov svojich 
služieb a nenarušil dôveru verejnosti. 

h) Špeciálny pedagóg zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel pri výkone svojej práce. 

i) Špeciálny pedagóg je za všetkých okolností vo svojich profesijných 
postupoch a rozhodnutiach nezávislý, objektívny a zodpovedný.  

 

2. PRINCÍPY VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI 

a) Špeciálny pedagóg upozorňuje verejnosť na význam a potrebu výchovy, 
vzdelávania a socializácie osôb s postihnutím, narušením alebo ohrozením.  

b) Špeciálny pedagóg sa aktívne zapája do odborných diskusií a spolupodieľa sa 
na koncepciách školstva vo vzťahu k osobám s postihnutím, narušením alebo 
ohrozením a v súlade s etickými a morálnymi hodnotami a princípmi.  

c) Špeciálny pedagóg robí všetky kroky preto, aby práca špeciálneho pedagóga 
i jeho pracovisko boli uchránené od zásahov a politických vplyvov.  

 

3. PRINCÍPY VO VZŤAHU K PROFESII, ODBORNOSTI 

a) Špeciálny pedagóg vychádza z odboru špeciálnej pedagogiky ako vednej 
disciplíny a pri svojej činnosti si zakladá na odbornosti a vedeckosti 
použitých metód, postupov a profesijnej činnosti pri práci s osobou 
s postihnutím, narušením alebo ohrozením.  

b) Špeciálny pedagóg pri poskytovaní špeciálnopedagogických služieb používa 
v komunikácii spôsob, ktorý je zrozumiteľný klientom a ich zákonným 
zástupcom, pričom zachováva odbornosť a odbornú terminológiu pri 
komunikácii s inými odborníkmi v oblasti špeciálnej pedagogiky a iných 
súvzťažných disciplín.  

c) Špeciálny pedagóg aktívne prispieva k vlastnému odbornému rastu, sústavne 
sa vzdeláva nielen vo svojom odbore, ale aj v súvzťažných odboroch a nové 
poznatky uplatňuje vo svojej práci.  

d) Špeciálny pedagóg sa zúčastňuje podľa svojich možností odborných 
konferencií, seminárov, kongresov a iných odborných podujatí, ktorými 
prispieva ku profesijnému rastu.  

e) Špeciálny pedagóg nesmie zneužívať svoju profesiu.  

f) Špeciálny pedagóg využíva v prípadoch pochybností supervíziu a konzília 
odborníkov.  
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g) Špeciálny pedagóg vzdeláva, trénuje alebo realizuje výskum v oblastiach len 
po predchádzajúcom primeranom štúdiu, nadobudnutých skúsenostiach, 
supervízii alebo konzultácii s osobou, ktorá má dostatočné vedomosti 
a schopnosti v týchto oblastiach.  

 

4. PRINCÍPY VO VZŤAHU K OSOBÁM  S POSTIHNUTÍM, 
NARUŠENÍM, OHROZENÍM 

a) Špeciálny pedagóg pracuje s osobami s postihnutím, narušením a ohrozením 
v ich najlepšom záujme, v súlade so svojim vzdelaním, skúsenosťami, 
legislatívnymi požiadavkami.   

b) Špeciálny pedagóg je zodpovedný za kvalitné odborné služby poskytujúce 
osobe s postihnutím, narušením alebo ohrozením.  

c) Pri nedostatočnej kompetencii a skúsenostiach špeciálneho pedagóga je tento 
povinný zabezpečiť klientovi špeciálnopedagogickú službu zo strany iného 
špeciálneho pedagóga s dostatočným vzdelaním a skúsenosťami.  

d) Špeciálny pedagóg rešpektuje pohlavie, rasu, sociálny status, náboženské 
presvedčenie klienta a jeho zákonného zástupcu.  

e) Špeciálny pedagóg nezneužije dôveru klienta a jeho zákonného zástupcu. 

f) Špeciálny pedagóg sa nezúčastňuje správania alebo činnosti s klientom, ktoré 
sú mimo zákon, ale i etických a morálnych hodnôt.  

g) Špeciálny pedagóg sa vedome nezúčastňuje správania, ktoré ponižuje alebo 
diskriminuje osobu s postihnutím, narušením alebo ohrozením.  

h) Špeciálny pedagóg kladie dôraz na dôveryhodnosť a ochranu informácií 
o klientovi. Všetky záznamy udržiava v súlade s  legislatívnymi 
požiadavkami, na mieste neprístupnom pre tretie osoby a pod bezpečnou 
kontrolou. Záznamy v elektronickej podobe je špeciálny pedagóg povinný 
zabezpečiť proti zneužitiu.  

 

5. PRINCÍPY VO  VZŤAHU K ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM OSÔB 
S POSTIHNUTÍM, NARUŠENÍM ALEBO OHROZENÍM 

a) Špeciálny pedagóg poskytuje osobám s postihnutím, narušením alebo 
ohrozením a ich zákonným zástupcom potrebné informácie o odborných 
špeciálnopedagogických službách, ktoré sú základom informovaného súhlasu 
zákonných zástupcov na poskytovanie odborných služieb.  

b) Špeciálny pedagóg prejednáva s rodičmi, zákonnými zástupcami osôb 
s postihnutím, narušením alebo ohrozením plány podpory ich dieťaťa 
a optimalizácie  jeho rozvoja aj s využitím alternatívnych postupov. 
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c) Špeciálny pedagóg rešpektuje úlohu a zodpovednosť rodičov, zákonných 
zástupcov ako hlavných činiteľov vo výchove a snaží sa, aby bolo výchovné 
pôsobenie jednotné, podporuje zvýšenie záujmu rodičov o dieťa a jeho 
problémy, taktne im sprostredkuje chýbajúce výchovné vedomosti, prípadne 
im pomáha zlepšiť ich komunikáciu s dieťaťom.  

d) Špeciálny pedagóg pravdivo informuje o úspechoch i neúspechoch osoby 
s postihnutím, narušením alebo ohrozením. 

e) Špeciálny pedagóg sa pravidelne stretáva so zákonným zástupcom ohľadom 
edukácie, reedukácie, terapie, výchovy, podpory a pod.  

f) Špeciálny pedagóg spolupracuje so zákonným zástupcom pri výbere 
najvhodnejšej perspektívnej edukačnej cesty dieťaťa, osoby s postihnutím, 
narušením alebo ohrozením s cieľom začlenenia do spoločnosti v zmysle  
komplexnej rehabilitačnej starostlivosti o osobu s postihnutím, narušením 
alebo ohrozením. 

g) Špeciálny pedagóg poskytuje informácie iným odborníkom alebo 
organizáciách iba so súhlasom klienta alebo zákonného zástupcu.  

h) Špeciálny pedagóg buduje vzájomný vzťah so zákonným zástupcom osoby 
s postihnutím, narušením, ohrozením na vzájomnej dôvere, úcte, pochopení, 
ústretovosti i podpore spoločných úloh v živote v inkluzívnom prostredí 
spoločnosti.  

 

6. PRINCÍPY  VZŤAHU KU KOLEGOM 

a) Špeciálny pedagóg prispieva k tvorbe kvalitných kolegiálnych pracovných  
vzťahov založených na vzájomnej úcte, rešpekte, tolerancii, humánnosti, 
dôstojnosti a pod. Prípadné napätia a konflikty rieši konštruktívne.  

b) Špeciálny pedagóg sa snaží nadväzovať a udržať kooperatívne pracovné 
vzťahy s odborníkmi pomáhajúcich profesií.  

c) Špeciálny pedagóg v rámci vzájomnej spolupráce je povinný požiadať iného 
kolegu o konzultáciu, keď si to situácia vyžaduje. 

d) Špeciálni pedagógovia si navzájom pestujú vzájomnú solidaritu 
a spolupatričnosť na Slovensku  i v zahraničí.  

e) Špeciálny pedagóg nezneužíva pri svojej práci osoby z pozície nadriadeného. 
V rámci komplexnej rehabilitačnej starostlivosti vníma kolegov ako 
rovnocenných partnerov.    

f) Špeciálny pedagóg ako supervízor poskytuje odborné a kompetentné služby 
s cieľom zvýšenia kompetencií iných špeciálnych pedagógov.  

g) Špeciálny pedagóg si neprisvojuje zásluhy iných kolegov.  
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7. PRINCÍPY  VZŤAHU K ZAMESTNÁVATEĽOVI 

a) Špeciálny pedagóg rešpektuje dôverné informácie o zamestnávateľovi 
a naopak. 

b) Špeciálny pedagóg rešpektuje prijaté pravidlá zariadenia, v ktorom pracuje. 

c) Špeciálny pedagóg má právo vyslovovať vlastný odborný názor a návrh 
týkajúci sa výkonu pracovnej činnosti, zlepšenia riadenia, organizácie práce 
v zariadení. 

d) Špeciálny pedagóg plní svoje poslanie nielen v rámci svojho pracovného 
času, ale pozitívne ovplyvňuje okolie a spoločnosť.  

 

8. PRINCÍPY K ZODPOVEDNOSTI VO VÝSKUME 

a) Špeciálny pedagóg rešpektuje pravidlá a normy vedeckej práce a činnosti. 

b) Špeciálny pedagóg si vždy zabezpečí písomný dobrovoľný  informovaný 
súhlas skúmanej osoby alebo jej zákonného zástupcu s realizáciou výskumu. 

c) Špeciálny pedagóg zachováva dôvernosť a anonymitu informácií získaných 
v priebehu výskumu. 

d) Špeciálny pedagóg nezverejňuje výsledky svojho výskumu pokiaľ by mohli 
poškodiť práva skúmaných osôb. 

e) Špeciálny pedagóg rešpektuje zásady tímovej výskumnej práce a nikdy si 
neprivlastňuje  výsledky zistené inými členmi tímu. 

 

9. PRINCÍPY PROFESIJNÉHO KONANIA 

a) Špeciálny pedagóg nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužiť dôveru a závislosť 
žiaka, klienta, zákonných zástupcov. 

b) Špeciálny pedagóg sa správa korektne s pochopením, trpezlivosťou a nikdy sa 
nezníži k hrubému vystupovaniu a nemravnému konaniu.  

c) Špeciálny pedagóg rešpektuje žiakov, klientov, rodičov, zákonných zástupcov 
bez ohľadu na ich pohlavie, národnosť, rasu, presvedčenie, politické či 
náboženské názory, etnický alebo spoločenský pôvod, bohatstvo či biedu 
alebo akékoľvek iné charakteristiky detí, osôb s postihnutím, narušením 
a ohrozením alebo ich rodičov či zákonných zástupcov.  

d) Špeciálny pedagóg chráni osoby  s postihnutím, narušením, ohrozením pred 
násilím a ďalšími formami útlaku a ubližovania, drogami, alkoholom, 
fajčením, sexuálnym, komerčným, fyzickým zneužívaním, pred všetkými 
formami, ktoré by mohli viesť k narušeniu ich sebaúcty. 

e) Špeciálny pedagóg nezneužíva svoju profesiu uplatňovaním klientelizmu. 
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f) Špeciálny pedagóg neprijíma dary, úplatky ani žiadne iné výhody za účelom 
zmeny svojho konania.  

 

10. PRINCÍPY VO VZŤAHU K SEBE SAMÉMU 

a) Špeciálny pedagóg je nezištný, spravodlivý, zdravo sebavedomý a ochotný 
pomáhať iným.  

b) Špeciálny pedagóg je schopný ovládať svoje konanie, nepodliehať svojím 
emóciám, správa sa empaticky a primerane asertívne. 

c) Špeciálny pedagóg odborné rozhodnutia vykonáva podľa svojho svedomia 
a profesijných skúseností, nesmie pripustiť, aby osobné názory alebo 
predsudky ovplyvnili profesijné rozhodnutia. 

d) Špeciálny pedagóg  si sám uvedomele projektuje celoživotné vzdelávanie. 

e) Špeciálny pedagóg sa vždy snaží rozvinúť svoje profesijné kompetencie, 
ktoré potom uplatňuje vo svojej činnosti.  

f) Špeciálny pedagóg vo svojej práci považuje za prvoradý záväzok pomáhať 
a konať v zhode s najvyššími požiadavkami profesionálnej cti. 

g) Špeciálny pedagóg odbornú činnosť vykonáva v stave duševnej a fyzickej 
rovnováhy.  

h) Špeciálny pedagóg vykonáva činnosti v súlade so zákonmi, morálnymi 
a etickými princípmi.   

i) Špeciálny pedagóg je zodpovedný za svoje pochybenie. Pri pochybení je 
povinný  chybu priznať kompetentným a znášať následky.   

j) Špeciálny pedagóg sa systematicky pripravuje na prácu s osobami 
s postihnutím, narušením, alebo ohrozením a vedie záznam o jej priebehu, 
výsledkoch pozorovania.  

k) Špeciálny pedagóg praktizuje sebaevalváciu, vyhodnocuje svoje záznamy 
a koordinuje uplatňované prístupy a výchovný štýl.  

l) Špeciálny pedagóg osobne zodpovedá za voľbu techník a spôsob ich použitia 
pri diagnostike, reedukácii, terapii, či edukácii, ktoré si vie obhájiť.  

m) Špeciálny pedagóg svojím konaním a vystupovaním zvyšuje spoločenský 
status špeciálnych pedagógov.  

n) Špeciálny pedagóg vo svojom pôsobení vždy podáva relevantné informácie 
tak, aby mohla byť objektívne posúdená jeho kompetencia. 

o) Špeciálny pedagóg nesmie vedome šíriť nepravdivé informácie o svojich 
kolegoch, osobách s postihnutím, narušením alebo ohrozením.  
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p) Ak si je špeciálny pedagóg vedomý, že jeho osobné problémy môžu 
ovplyvňovať efektívnosť poskytovaných služieb, je povinný odstúpiť od 
poskytovania služieb.  

 

11. ZÁVÄZNOSŤ ETICKÉHO KÓDEXU  

a) Špeciálny pedagóg, ktorý je členom Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú 
výchovu na Slovensku (Komory špeciálnych a liečebných pedagógov 
Slovenska) je povinný vykonávať prácu v súlade s Etickým kódexom 
špeciálneho pedagóga a v súlade s  právnymi zákonmi platnými v Slovenskej 
republike.  

b) Etický kódex je jedným zo základných predpokladov profesionálneho výkonu 
špeciálneho pedagóga pôsobiaceho v rôznych rezortoch štátnej správy, treťom 
sektore i súkromnej praxi, je záväzný i pre študentov študijného odboru 
špeciálna pedagogika. 

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Etický kódex vymedzuje vzťah medzi profesiou a spoločnosťou. Je výhodný pre 
obe strany, chráni ľudí, ktorí používajú služby danej profesie, no zároveň sú 
prospešné aj pre samotnú profesiu, lebo jej vytvárajú imidž dôveryhodnosti 
a zodpovednosti. Etický kódex teda slúži aj ako garancia vysoko odborných 
služieb poskytovaných profesiou špeciálneho pedagóga. Hlavnou funkciou 
etického kódexu je regulácia správania jednotlivca alebo celej skupiny v súlade 
s istými etickými normami. Profesijný etický kódex spája osobnú zodpovednosť 
jednotlivca so zodpovednosťou profesijnej skupiny voči spoločnosti. Pomáha 
riešiť konfliktné situácie, uľahčuje človeku rozhodnúť sa v zložitých životných 
situáciách, kde si nevie rady ako má riešiť etický konflikt, keď hľadá odpoveď 
na otázku, čo je správne a čo nesprávne. Pripomína, že profesijná etika je 
súčasťou každodennej odbornej praxe. Morálne správanie a konanie sa nedá 
vnútiť. Je výsledkom morálneho vývinu jednotlivca.  Motívom mravného 
konania sú zvnútornené etické hodnoty, princípy a normy, ktoré určujú jeho 
rozhodovanie, konanie a správanie.  

Funkčnosť etického kódexu je aj v tom, že by mal byť impulzom pre verejné 
hodnotenie, ktorý bude udržiavať a zvyšovať dôveryhodnosť špeciálneho 
pedagóga v spoločnosti. Ďalej je možné ho vnímať ako prevenciu neetického 
správania sa špeciálneho pedagóga.  

 

 

Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu APVV-0851-12 
„Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi 
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výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie (OSFa)“ (2013 – 
2016) a grantového projektu KEGA 035PU-4/2014 “Zvyšovanie kvality 
pregraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov v kontexte inovatívnych trendov 
teórie a praxe” (2014-2016). 
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PROMĚNY V POJETÍ KVALITY ŽIVOTA U DOSPĚLÝCH OSOB SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Tereza Hradilová, Kateřina Hádková 

 

 

Abstrakt: Předkládaný příspěvek se zaměřuje na proměny v pojetí kvality 
života u dospělých osob se sluchovým postižením v České republice 
v posledních desetiletích. Vychází z dizertačního výzkumu, podpořeného 
Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, který sleduje současnou úroveň 
kvality života této heterogenní skupiny osob. Uváděný příspěvek se zabývá 
zejména dílčími cíli, které se přímo týkají kvality života – a to pracovním 
uplatněním a sociálním začleněním této skupiny osob. Uvedené oblasti spadají – 
v současném pojetí - do objektivní roviny celkové dimenze kvality života. Text 
zmiňuje možnosti přípravy na povolání, pracovního uplatnění a socializace osob 
se sluchovým postižením v kontextu minulých desetiletí a současnosti.  

Klíčová slova: proměny kvality života, sluchové postižení, zdravotní postižení, 
pracovní uplatnění, socializace 

 

Abstract: The submitted contribution focuses on the  metamorphoses of the 
concept of life quality among adult hearing  impaired people in the Czech 
Republic in the last decades. It is based on dissertation thesis research which 
follows the current level  of life quality among this heterogeneous group of 
people. The featured contribution deals primarily with component targets, which 
directly relate to life quality - that is employment opportunity and social 
inclusion of this group of people. The cited areas fall into - in the current theory 
- the objective level of the total dimension of life quality. The text mentions the 
possibilities of prepairing for occupation, work opportunities and socialization 
of the hearing impaired  in the context of past decades and the present. Current 
research data is derived from the above-mentioned research supported by a grant 
from Charles University. 

Key words: metamorphoses life quality, hearing impaired, handicap, work 
opportunity, socialization. 

 

Pojem kvalita života je v posledních desetiletích hojně užívaný termín, 
objevující se nejen ve zdravotnictví, ale i dalších „pomáhajících profesích“. 
Pokud bychom měli toto spojení konkrétněji definovat, narazíme na jeho velkou 
multidisciplionaritu, což v sobě odráží skutečnost, že pojmová nejednotnost je 
úměrná odbornému odvětví, ve kterém je termín využíván. Přesto je však možné 
říci, že kvalita života je např. dle C.E. Ferransové „Jedincův pocit spokojenosti, 
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pramenící z pocitu uspokojení či neuspokojení v oblastech života, které jsou pro 
něj důležité.“ (Vaďurová in Pančocha, Procházková, Sayoud Solárová a kol., 
2013, s. 66). Další možná definice pochází v našem prostředí od Dragomirecké a 
Škody (in Heřmanová, 2012, s. 35): „Kvalita života je komplexní měření fyzické, 
psychické a sociální pohody, štěstí, spokojenosti a naplnění tak, jak je vnímána 
každým jedincem či skupinou.“ 1 K našemu výzkumnému závěru je příhodné 
tvrzení Sena (in Potůček, 2002, s. 75), že pro „kvalitu života lidí jsou rozhodující 
věci a záležitosti, kterým se člověk věnuje a jež ovlivňují jeho život, a kombinace 
možností, ze kterých si člověk může volit při naplňování svého života.“ (Právě 
možnostem volby z hlediska studia a pracovního uplatnění se text bude dále 
věnovat.) Nejčastěji využívaný anglický ekvivalent „Quality of life“ (dále jen 
QOL), se v odborné literatuře poprvé objevuje na začátku minulého století 
v souvislosti s ekonomií (zde ho poprvé použil A. C. Pigou). (Kula, 2006). 
K velkému tematickému a konceptuálnímu rozvoji došlo po 2. světové válce a 
zejména pak v 60. letech. V té době byly ve Spojených státech také provedeny 
první souvislejší výzkumy, týkající se této dimenze (Heřmanová, 2012). Širší 
světové rozšíření QOL lze dát do souvislosti s novou definicí zdraví od Světové 
zdravotnické organizace (dále jen WHO), která byla vytvořena po 2. světové 
válce, a také se skutečností, že v západních státech Evropy a USA došlo ke 
zvyšujícímu se materiálnímu bohatství. WHO nově vymezila zdraví jako stav 
„úplné fyzické, psychické a sociální pohody, ne pouze absence choroby,“ 
(Vaďurová in Pančocha, Procházková, Sayoud Solárová a kol., 2013, s. 65) 
V tomto kontextu to však neznamená, že definice WHO klade stav zdraví do 
přímé úměry s kvalitou života jako takovou. Organizace zdůrazňuje, že na 
jedincově pojímání stavu QOL se podílí velké množství faktorů – objektivních i 
subjektivních. Na vlastním hodnocení a náhledu na kvalitu života má také vliv 
hodnotový systém, ve kterém daná osoba žije – včetně kontextu kulturního 
prostředí. Úzkou souvztažnost s řečeným má také míra individuálně a 
společensky preferovaných hodnot v rámci té které společnosti (Heřmanová, 
2012).  

Právě zvyšující se úroveň materiálního zabezpečení a s tím spojený vznik tzv. 
konzumního způsobu2 života, měli na následek snahu odborníků definovat a 
posléze plošněji změřit stav QOL u obyvatel. Tuto dobu můžeme označit za 
počátek stanovování prvních konkrétních indikátorů, které pod tento pojem 
spadají. Následně dochází (zejména od 70. let) k rozvoji souvislého a 
intenzivního výzkumu QOL. Vzhledem k mnohoznačnosti a pojmové 
roztříštěnosti kvality života však dodnes nedošlo ke zřetelnějšímu sjednocení a 
ustálení tohoto pojmu. Důležitou roli zde hraje i široké spektrum odborníků, 
                                                           
1 Obě výše zmíněné definice kladou důraz na subjektivní prožívání QOL. Objektivní míru posouzení je možné 
definovat jako měřitelné životní podmínky a dosaženou životní úroveň jednotlivce či obyvatelstva. (Heřmanová, 
2012) 
2 Tento pojem lze (Maříková, Petruška a Vodáková in Heřmanová, 2012, s. 14) definovat jako: „… tendenci ke 
konzumnímu způsobu života spojenou s přeceňováním významu spotřeby hmotných statků, vyúsťující až ve 
spotřebu pro spotřebu.“ 
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kteří tento jev zkoumají a hodnotí na základě svého profesního zaměření, čímž 
pochopitelně dochází k promítání jejich vlastního odborného konceptu do 
dimenze QOL. Je však možné říci, že mnoho již stanovených definic či kritérií 
se v zásadě shoduje, a jejich náhled na bazální strukturu kvality života je 
podobný. Odborná shoda také panuje v názoru, že kvalita života je měřitelná 
veličina, v rámci které bychom měli hodnotit dvě navzájem se ovlivňující roviny 
– subjektivní a objektivní. Z dnešního pohledu lze říci, že subjektivní rovina 
v rámci hodnocení zhruba od 80. let převládá (Heřmanová, 2012). Je to proto, že 
osobní náhled na prožívání vlastního života představuje z hlediska pocitu osobní 
spokojenosti jedince zásadní význam. Subjektivní rovina se zaměřuje na pocity 
štěstí či celkové životní spokojenosti dotyčného. Objektivní rovina naopak 
zkoumá materiální zabezpečení, životní podmínky, možnosti vzdělávání a 
pracovního uplatnění atd. Platí také, že pro celostní zhodnocení kvality života je 
vhodné zkoumat obě roviny současně. Subjektivní prožívání kvality života má 
z hlediska výzkumu velkou výpovědní hodnotu, metodologicky se však jedná o 
jeho nesložitější výzkumnou část (srov. např. Heřmanová, 2012). 

Z hlediska aktuálních trendů, kdy je zejména v západním světě věnována velká 
pozornost osobám se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně jejich procesu 
socializace), představuje dimenze QOL u těchto jedinců důležitý tematický 
koncept, který ovšem vykazuje jistá specifika. Je pravděpodobné, že změny 
zdravotního stavu kvalitu života určitým způsobem ovlivňují – a to jak 
v subjektivní, tak v objektivní rovině. Vaďurová (in Pančocha, Procházková, 
Sayoud Solárová a kol., 2013) podotýká, že v souvislosti s osobami se 
zdravotními nebo psychickými obtížemi (akutního i chronického rázu) 
využíváme pojem „kvalita života týkající se zdraví“ (health-related quality of 
life, dále jen HRQOL). Tato hodnota má dle autorky vystihovat „…subjektivní 
prožívání zdravotního stavu a poskytované péče.“ (tamtéž, s. 73, srov. 
Hradilová, Hádková, Kotvová, 2015). Výše uvedený pojem se zpravidla 
zaměřuje zejména na celkovou spokojenost pacienta a zachování funkcí jeho 
organismu. Kromě objektivně měřitelných veličin hraje v případě QOL u osoby 
s postižením či onemocněním velkou roli individuální míra, s jakou se dotyčný 
vyrovnal se svým zdravotním stavem. Další indikátory, které se podílejí na 
tomto hodnocení, představuje např. míra jedincova očekávání a životní plány.  

Stejně tak, jako se v posledních desetiletích prudce rozvíjel význam a výzkum 
pojmu kvalita života, vzniklo také velké množství diagnostických a výzkumných 
nástrojů. Heřmanová (2012) uvádí vznik mnoha komplexních modelů, které si 
kladou za cíl obšírněji zkoumat koncept QOL tím, že pokrývají více jeho dílčích 
celků. V rámci uvedeného výzkumu jsme zvolili Model pracovníků kanadské 
armády, který je v kontextu uváděných modelů jeden z nejpřehlednějších. 
Zvolený model hodnotí objektivní ukazatele QOL – konkrétně zdravotní stav, 
pracovní podmínky a podmínky pro profesní rozvoj, možnosti a způsoby trávení 
volného času, a také sociální život a kvalitu sociálních vazeb člověka. Je třeba 
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podotknout, že se zmíněný model nezabývá subjektivním náhledem na kvalitu 
života, ani nepokrývá hodnotovou orientaci osob (Heřmanová, 2012). Níže 
zobrazený Model je modifikovaný autorkami projektu tak, aby zohledňoval 
specifika heterogenní skupiny osob se sluchovým postižením. Oproti 
původnímu modelu byla přidána část „sluchové postižení“, která má úzkou 
spojitost s položkou „zdraví“. Další upravenou položku představuje „Bydliště, 
komunita a Neslyšící“ (původní verze obsahovala „a okolí“), poslední úpravu 
představuje „Volný čas a osobní rozvoj“, k čemuž bylo přiřazeno „vzdělání“.3  

 

 
Obrázek  1   Upravený model Kvality života pracovníků kanadské armády.  

 

Uvedený model QOL představuje metodické východisko našeho výzkumného 
záměru, v jehož rámci používáme dotazník, vytvořený autorským týmem tohoto 
projektu. Ten obsahuje položky týkající se jak objektivní, tak i subjektivní 
roviny kvality života. V kontextu tohoto příspěvku se – v souvislosti 
s uvedeným výzkumným záměrem – zaměřujeme zejména na možnosti 
vzdělávání a pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením. Jedná se o 
oblasti, které jsou ve vývojovém hledisku (nejen) speciální pedagogiky dobře 
porovnatelné. Jak již bylo zmíněno, pojem QOL se od počátku svého rozvoje 
šířil zejména napříč západními státy. Tehdejší Československo zůstávalo 
z hlediska tohoto rozvoje opožděno. Po roce 1989 však zintenzívněl celkový 

                                                           
3 Zdroj: Review of Quality of Life Project Management. Chief Review Services, Canada, 2004, převzato a 
původně upraveno podle Svobodové in Heřmanová, 2012, s. 91. Editace Hradilová, 2016. 
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společenský trend, přiklánějící se k integraci až inkluzi osob se speciálními 
vzdělávacími potřebami.4 Ve stručnosti můžeme říci, že během komunistického 
období převládal na našem území spíše segregační model, který osoby 
s postižením odsouval v rámci socializace více „do pozadí“. Toto pojetí se 
promítalo nejen do oblasti participace na společenském životě, ale také do 
možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění. Zaměříme-li se na heterogenní 
populaci osob s postižením sluchu, můžeme vysledovat následující trendy:  

Surdopedické prameny v období 70. a 80. let uvádějí k problematice socializace 
např. toto: „…Vada sluchu ho (sluchově postiženého, pozn. autorek) obvykle 
také omezuje v tom, aby dosáhl uspokojivé úrovně kulturního a společenského 
života, i v osobní seberealizaci (sebeuplatnění). Ze sluchově postižených se ve 
většině případů stávají lidé s vážnými problémy v sociální komunikaci (ve 
společenském styku), (ed Novotná, 1983, s. 3). Literatura této doby se 
opakovaně zaměřuje na problematiku sociálního a pracovního života osob 
(nejen) se sluchovým postižením optikou zdůrazňující složitou životní situaci 
těchto osob a následně procesů, které mají napomoci jejich co největšímu 
zařazení do „běžného života“, zejména pak do pracovních vztahů. Je-li však 
v textech zmíněno např. že „…Rozhovor vedený ve znakové řeči s připojením 
grimas a neartikulovaných zvuků vzbuzuje u veřejnosti pocity pobavení, soucitu, 
zvědavosti nebo i odporu. Taktní pochopení je jen zřídkakdy.“ (ed Novotná, 
1983, s. 4), můžeme z dnešního pohledu říci, že se nejednalo ani tak o problém 
samotných osob se sluchovým postižením a jejich možné „nedokonalé“ 
přizpůsobivosti majoritní populaci, ale spíše o důsledek výše zmíněného 
segregačního jevu. Nebyla-li intaktní populace seznámena s faktem, že i 
v socialistické společnosti žijí jedinci s postižením či znevýhodněním, nemohlo 
zákonitě docházet ani k vzájemnému pochopení a přijímání jinakosti. Přesně to 
charakterizoval Sovák, který podotýkal, že socializace osob s postižením není 
jen jejich úkolem, nýbrž také úkolem společnosti. „Ta (společnost, pozn. 
autorek) má být připravena, aby dovedla neslyšící spoluobčany přijímat, chápat 
jejich potřeby i nesnáze a pomáhat jim a hlavně jim umožňovat jejich nesnadnou 
komunikaci. Zatimní segregování neslyšících, je odrazem toho, že navazování 
styku se slyšící společností selhává. Tady přicházíme k požadavku osvěty…“ 
(Sovák in kolektiv autorů, 1977, s. 20). Je zřejmé, že dnešní odborné poznatky o 
specifičnosti a problematice konkrétních skupin osob se speciálními 
vzdělávacími potřebami jsou na pokročilejší úrovni. Mnoho poznatků, které 
tehdejší komunistická společnost v uvedeném období opomíjela, však již země 
mimo socialistický blok, znaly. Negativní jev zde tedy sehrála uzavřenost 
společnosti, nechuť k přijímání „západních“ trendů a preference zejména 

                                                           
4 Jednoduchou, ale odpovídající definici integrace zmiňuje Muth (1986 in Hájková, 2005, s.): Integrace 
představuje „…základní právo na společenský život.“ Inkluzi shrnuje Vítková (in Pančocha, Vítková et al., 
2013) jako  pojem „humánního a demokratického soužití s uznáním rovných práv s neúmyslnou službou 
k bližním.“ 
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sovětského pohledu. Napříč tehdejšími odbornými texty lze vysledovat celou 
linii podobných sdělení, jako jsou ta výše citovaná.  

V roce 1983 nabízely SOU pro žáky se sluchovým postižením napříč 
Československem následující obory: krejčí, krejčová, klempíř, zámečník, 
nástrojář, čalouník, malíř pokojů, obuvník (ed Novotná, 1983)5. Stejný text 
následně zmiňuje problematiku (či spíše nemožnost) zejména neslyšících získat 
po obdržení výučního listu možnost „vyšší kvalifikační třídy“. To je vysvětleno 
dvěma skutečnostmi: „Buď jim zvýšení kvalifikace zaměstnavatel vůbec nechce 
umožnit, anebo sice v závodě tato možnost existuje, ale bez tlumočníka neslyšící 
nezvládnou teoretickou část zkoušek. A tlumočníci, kteří by byli k dispozici pro 
doškolování neslyšících v daných oborech, prostě neexistují.“ (ed Novotná, 
1983, s. 21). 6 Z výše uvedeného výčtu je patrné, že nabídka pro studenty se 
sluchovým postižením byla velmi malá. Možnost úplného středního vzdělání 
s maturitní zkouškou poskytovaly až do roku 1989 v celém Československu 
pouze dvě školy – gymnázium v Praze a střední průmyslová škola oděvní ve 
slovenské Kremnici (Šimůnková in 1981). Citované prameny opakovaně 
uvádějí, že počet studijních oborů a možnosti odborné pracovní přípravy, byly 
pro osoby s postižením sluchu nedostatečné. Zlepšení situace (zejména skrz 
možnost integračního vzdělávání a zvýšení „prostupnosti“ všech typů škol) však 
nastalo až v 90. letech. Jak je z textu příspěvku patrné, zaměstnání měly osoby 
se sluchovým postižením hledat zejména v manuálních pracích (srov. ed 
Novotná, 1983). „Problematické je zaměstnávání sluchově postižených 
duševních pracovníků. – „Zde je nezbytný předpoklad znalost sociálních vztahů, 
jednání s lidmi, získání si přirozené autority.“ (ed Novotná, 1983, s. 22). 
Podobná tvrzení jsou charakteristická pro většinu tehdejších publikovaných 
textů. Odráží celkový společenský náhled na menšinovou společnost lidí se 
specifickými potřebami. Ačkoli víme, že určité aspekty, týkající se skupiny osob 
se sluchovým postižením jsou odborníky v praxi řešeny i v současnosti, a že 
socializační proces, možnosti vzdělávání, pracovního uplatnění nebo integrace 
jako taková stále vykazují problematické rysy, dřívější situace poukazovala na 
zřejmý diskriminační trend. Cíl tehdejších snah nesměřoval ani tak ke 
skutečně rovnému participování občanů s postižením na společenském životě 
všech obyvatel, jako zejména k funkčnímu pracovnímu procesu. Literatura 
zmiňuje pojmy jako „oprávněné místo ve společnosti, socializační úsilí, úkoly 
společnosti, společenská péče, socialistický humanismus“ atd. Malý 
zdůrazňoval, že u osob s vrozenou hluchotou „… se integrační snahy daří jen 
částečně. Pro běžnou kulturně společenskou úroveň tito lidé mentálně dozrávají 
jen ve zcela ojedinělých případech. Dospělí neslyšící jsou si toho vědomi, a 

                                                           
5 Prakticky totožný výčet zmiňuje J. Kratochvíl (in kolektiv autorů, Seminář o  přípravě na povolání a 
pracovním uplatnění sluchově postižených., 1981), přidává panskou krejčovou, obráběče kovů, truhláře a 
zahradníka.  
6 Jako velmi diskutabilní se zde z dnešního pohledu může jevit zejména spojení „zaměstnavatel vůbec nechce 
umožnit“.  
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proto ani o kulturní styk se slyšící společností neusilují, izolují se a vytvářejí 
vlastní společenské skupiny.“7 (Malý in kolektiv autorů, 1977, s. 120). Jak ve 
svém výstupu na stejném semináři jako Malý zdůraznil Sovák, návratnost 
pomoci neslyšícím osobám není jen ekonomická, ale také humánní. „Vždyť 
nejde o to dát jenom obživu, ale má se dávat i kus osobního štěstí, což je možné 
hlavně aktivací mezilidských vztahů…“ (Sovák in kolektiv autorů, 1977, s. 21). 
Bylo udáváno, že velkou překážku ve funkčním začlenění do majoritní 
společnosti hraje u sluchově postižené populace její nedostatečné orální a 
komunikační vyjadřování. Vyvození mluvené řeči bylo i u neslyšících 
považováno za zásadní.8 Přitom právě Sovák se již v roce 1976 vyjádřil k orální 
metodě jako k metodě selhávající: „Problém socializace je problémem 
komunikačních schopností řečí mluvenou. Je-li oficiálně zavedena orální 
metoda, pak se ptáme, proč u mnohých až na výjimky selhává. Proč pedagogické 
úsilí věnované orální metodě v prvních ročnících se neprojeví v pozdějším 
životě?...“ (Sovák in kolektiv autorů, 1977, s. 18). Z hlediska dnešního pohledu 
známe na Sovákovy otázky odpověď a akceptujeme skutečnost (nebo bychom 
akceptovat měli), že čistě orální vzdělávání je vhodné pouze pro určitou část dětí 
se sluchovým postižením. Víme, že mnoho výše popsaných socializačních 
překážek a problémů v nefunkční komunikaci by vyřešilo včasné používání 
znakového jazyka u těch osob, u nichž lze předpokládat jen malé nebo žádné 
využití zbytků sluchu. I v tomto můžeme spatřit významný pokrok, uskutečněný 
v posledních desetiletích.  

Z hlediska QOL je relevantní zmínit ještě jeden Sovákův poznatek. V rámci 
výzkumného šetření, které spolu se svými spolupracovníky provedl již v roce 
1963 u 131 absolventů „učňovských škol“, došel k poznatku, že „…třetina 
vyšetřovaných trpěla subjektivním pocitem neštěstí.“ (Sovák in kolektiv autorů, 
1977, s. 17). Ve stejném textu je zmíněna i další - v kontextu prostředí - zásadní 
myšlenka, která však za minulého režimu nebyla uskutečněna. „Zatímco u nás 
učňovské školství čeká na svou renesanci, mají už leckde na Západě oddělení 
pro neslyšící studenty na vysokých školách technického směru a na jedné vysoké 
škole směr učitelský.“ (Sovák in kolektiv autorů, 1977, s. 20). Víme-li tedy, že 
v roce 1970 bylo v Československu pouhých 5,5% pracovníků se sluchovým 
postižením s úplným středoškolským vzděláním (kolektiv autorů, 1981), jak 
vypadá situace dle provedeného výzkumného šetření dnes? Níže zobrazený graf 
ukazuje, že úplné střední vzdělání (tedy maturitní zkoušku) má 30 respondentů 
z 8O, tedy 38%. Trend stoupajícího nejvyššího dosaženého vzdělání potvrzuje i 

                                                           
7 Zde se nabízí otázka - pokud by neslyšící osoby skutečně na „kulturně společenskou úroveň“ mentálně dozrály 
jen ojediněle, zda by si tohoto faktu, jak autor, podotýká, byly vůbec vědomy. Třebaže můžeme chápat, co měl 
autor z hlediska neslyšících osob na mysli (nefunkční komunikace v důsledku nepoužívání znakového jazyka 
atd.), způsob vyjádření odpovídá tehdejším poměrům.  
8 I v tomto případě je třeba mít na zřeteli velkou heterogenitu této skupiny osob, k níž se váží i velmi odlišné 
komunikační možnosti a potřeby.  
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počet osob s vysokoškolským diplomem9 – celkem tohoto vzdělání dosáhlo 27 
respondentů (přičemž víme, že někteří z dotazovaných stále ještě studují). Podle 
zmíněných pramenů mělo v roce 1970 vysokoškolské vzdělání 0,2% osob se 
sluchovým postižením - v rámci intaktní populace to pak bylo 5,1% (tamtéž).  

 

 
  Graf  1  Aktuální nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Jak již bylo v textu uvedeno, studentům se sluchovým postižením byl 
v minulosti nabízen pouze omezený počet převážně učebních oborů. Situace se 
zlepšila v 90. letech10, aktuálně je v produktivním věku však stále mnoho osob, 
které prošly vzděláním v době „trendu“ odborných učilišť.11 Literatura z již 
zmiňovaného období 70. a 80. let se vesměs shoduje na potřebě reformování 
nabídky dalšího odborného vzdělávání pro žáky po ukončení základní školy. 
V souvislosti s pracovním uplatněním bývá řešena také fluktuace pracovníků se 
sluchovým postižením. Struháliková zmiňuje, že největší fluktuace se – v rámci 
tehdy provedeného výzkumu – ukázala v učebním oboru dámská krejčová. 
Podotýká, že „…čo svečí tiež o nepriaznivých podmienkach v praxi, ale tiež o 
malej možnosti výberu povolania u dievčat, které potom nemôžu realizovať svoje 
záujmy a nadanie.“ (in kolektiv autorů, 1977, s. 117). V roce 1983 bylo 
poukázáno na „vážnější úchylky“ v oblasti fluktuace pracovníků se sluchovým 
                                                           
9 Výsledky v rámci tohoto příspěvku počítají bakalářské, magisterské i doktorské studium (včetně rigorózního 
řízení) dohromady.  
10 V této době vzniklo mnoho nových učebních oborů, rozšířila se možnost úplného středoškolského studia skrz 
proces integrace a vznikly i nové střední odborné školy, zaměřující se primárně na vzdělávání studentů se 
sluchovým postižením – od roku 1991 jich bylo jedenáct. Ne všechny školy však stále existují.  
11 Provedeného výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 72 osob ve věkovém rozmezí 18-65 let, což lze 
z dnešního pohledu považovat za věk, ve kterém mohou být lidé pracovně aktivní.  
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postižením oproti pracovníkům bez postižení. Zároveň je ale dodáno, že nebyly 
známy přesné údaje, které by tuto oblast podrobněji objasňovaly. Autoři 
nicméně podotýkají, že jednu z příčin střídání pracovních míst může 
představovat nízký výdělek v rámci pracovních oborů, na které mají osoby se 
sluchovým postižením přístup. Jako další možný důvod uvádějí nemožnost 
dalšího profesního růstu na dané pozici nebo přidělování „podřadnějších prací“, 
což má za následek že pracovníci se sluchovým postižením přecházejí na 
nekvalifikované, ale lépe ohodnocené pozice (např. do těžkého průmyslu) (ed 
Novotná, 1983, s. 22). Průzkum z let 1973/1974 dále uvádí, že přibližně šestina 
osob nepracuje ve své původní profesi (kolektiv autorů, 1976). Z dnešního 
pohledu je patrné, že celková značně omezená nabídka studijních a učebních 
oborů pro studenty se sluchovým postižením, jakožto možnosti pracovního 
uplatnění vůbec, vedly k jisté nespokojenosti s pracovním životem a s tím 
souvisejícími možnostmi seberealizace. Právě možnost seberealizace 
představuje z hlediska hodnocení kvality života jeden ze zásadních aspektů. Jak 
vypadá možný proces pracovní fluktuace z pohledu našeho výzkumu? Celkem 
66% respondentů udalo, že pracuje v oboru, který vystudovali. V jiném oboru 
pak pracuje 34% respondentů. Do celkového zhodnocení je nutné zahrnout i 
studující respondenty, u nichž je budoucí situace zatím nejistá. Lze však 
předpokládat, že vzhledem ke značně širším možnostem výběru, které dnešní 
studenti (ať již s postižením či bez něj) mají, bude budoucí pracovní uplatnění 
těchto osob vykazovat větší míru subjektivní spokojenosti, než jak tomu bylo 
v minulosti.  

 

 
          Graf  2  Aktuální práce ve vystudovaném oboru  
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Prezentovaný výzkumný projekt si klade za cíl ozřejmění současné situace 
týkající se kvality života dospělých osob se sluchovým postižením. Důraz je 
kladen na subjektivní i objektivní měření této multidisciplinární dimenze. 
Předkládaný příspěvek se zaměřuje na dílčí cíle QOL – a to zejména na 
socializaci, možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění ve vzájemné kooperaci 
minulých desetiletí a dnešní doby. Zajímavé poznatky pro porovnání proměn, 
které proběhly ve výše popsaných oblastech, přináší zejména sborníky 
z oborných seminářů a konferencí, které na téma socializace, vzdělávání a 
pracovního uplatnění žáků a studentů se sluchovým postižením proběhly v 70. a 
80. letech, a zúčastnili se jich tehdejší čeští i slovenští odborníci. Toto časové 
období pro vzájemné srovnání nebylo vybráno náhodně – jde o dobu, během 
které prošlo vzděláním mnoho osob, které jsou dodnes pracovně aktivní. 
Z hlediska popsaných údajů nás zajímalo, jaká je jejich případná pracovní 
fluktuace a jakého dosáhli vzdělání. Dále je tento časový horizont vhodný pro 
kooperaci i z hlediska značného rozvoje a průniku pojmu QOL do běžného 
života. V neposlední řadě došlo k velké proměně v náhledu na proces 
socializace a integrace osob s postižením do majoritní společnosti. Dnes víme, 
že mnoho tehdejších příčin segregace pramenilo z nevhodně nastaveného 
přístupu k těmto osobám – počínaje vzděláváním, po pracovní proces až po 
celkové udávání „životních příležitostí“. Svobodná možnost rozhodování byla u 
osob se speciálními vzdělávacími potřebami značně korigována představou státu 
o roli, kterou měli tito jedinci v socialistické společnosti plnit – a také, jak této 
role měli dosáhnout. Probíhající výzkum by měl pomoci ozřejmit i další 
skutečnosti, které se k pojmu QOL u osob se sluchovým postižením váží, a které 
se podílejí na tom, jak svou vlastní kvalitu života tito lidé vnímají. Definitivní 
zhodnocení výzkumu je plánováno na první polovinu roku 2017.  

 

RESUMÉ  

The  assessment of life quality currently represents the fundamental research 
theme in many scientific spheres. During the last decades a fundamental change 
has occured in the view of people with special education needs. The 
transformation  ocurred (and stil is occuring) in the process of their  
socialization and social integration. In the context of this development can be 
seen a progressive inclusive trend. The possibilities of the full participation of 
people with (not only hearing) impairment in the course of education, work 
opportunity and other aspects of normal life have markedly changed. The 
objective dimension of life quality, which, among others, contains the 
possibilities of education and work opportunities, shows an increasing trend of 
highest education attained, the increased proficiency of the potentiality of work 
releation and also the complex socialization of this heterogenous group of 
people. Ongoing research also shows that respondents remain in the field which 
they studied, which can represent a contrast to the heretofore claimed assertions 
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of work fluctuations of the hearing impaired. The submitted contribution focuses 
on the objective dimension of life quality and maps the component area of this 
multifactorial concept. 
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VYUŽÍVANÉ KOMUNIKAČNÉ FORMY A PÍSOMNÝ PREJAV 
ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM NA ŠKOLÁCH 

PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 
(NA ÚROVNI VIET A SLOV) 

Darina Tarcsiová 

 

 

Abstrakt: Príspevok prináša vybrané výsledky výskumu písomného 
vyjadrovania žiakov so sluchovým postihnutím vzdelávaných v špeciálnych 
školách na úrovni viet a slov, vzhľadom na niektoré ukazovatele: preferované 
komunikačné formy žiakov, ovládanie posunkového jazyka rodičmi a 
komunikáciu doma. Na základe získaných údajov je zrejmé, že preferované 
komunikačné formy žiakov a sluchový status rodičov majú pozitívny vplyv na 
ich písomné vyjadrovanie. 

Kľúčové slová: písomné vyjadrovanie, žiaci so stratou sluchu, špeciálne školy 
pre sluchovo postihnutých, výskum 

 

Príspevok prezentuje čiastkové výsledky grantovej úlohy: VEGA č. 1/0653/14: Hodnotenie 
obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov so stratou sluchu, vzdelávaných v 
odlišných vzdelávacích prostrediach venuje práve tejto problematike. 

 

Úvod 

Komunikačné kompetencie sú dôležitým cieľom vzdelávania na všetkých 
stupňoch škôl a u všetkých žiakov, zvlášť to platí u tých so stratou sluchu, bez 
ohľadu na to, v akom prostredí sú vzdelávaní. V pedagogike sluchovo 
postihnutých sa veľa o kľúčových kompetenciách diskutuje a je zrejmé, že školy 
pre žiakov so sluchovým postihnutím a integrované/inkluzívne školy, sa od seba 
odlišujú hlavne vzhľadom na využívané/akceptované komunikačné formy 
a špecifické metódy. Vo viacerých oblastiach, sa prirodzene aj zhodujú, jednou 
z nich je písmo a písomná komunikácia, ktorá je súčasťou ale aj cieľom 
vzdelávania, na obidvoch typoch škôl. Význam písma a písomnej komunikácie 
sa v súvislosti s prudkým rozvojom IKT zvyšuje u intaktnej populácie, ale aj 
v populácii osôb so stratou sluchu, pretože obchádzajú poškodený sluchový 
analyzátor a preto využitie týchto prostriedkov by malo umožniť bezbariérovú 
komunikáciu. V pedagogike sluchovo postihnutých je všeobecne známym 
poznatkom, že tomu tak nie je preto, že strata sluchu má vážne dôsledky nielen 
na osvojenie si hovoreného jazyka, ale aj na osvojenie si písma. 
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1 ŽIACI SO STRATU SLUCHU A PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA 

Výskumy zamerané na úroveň písomnej komunikácie v súčasnosti poukazuje na 
fakt, že žiaci so sluchovým postihnutím zaostávajú za intaktnou populáciou. 
Marschark et al.,2002, Paul,1998, 2001 in Spencer, Marschark, 2010) tvrdia, že 
typicky 17-18 roční nepočujúci žiaci majú úroveň písomného vyjadrovania 
rovnakú ako 8-10 roční počujúci žiaci. Ich písomná produkcia je popisovaná ako 
kratšia a jednoduchšia, vzhľadom na vek používajú menej prídavných mien, 
prísloviek a predložiek. Problémy majú s vyjadrením obsahu, samotný proces 
písania, čiže osvojenia si jednotlivých písmen, spájanie do slabík a väčších 
celkov je bez výraznejších problémov. Najväčšie ťažkosti v realizovaných 
výskumov odborníci identifikovali na úrovni morfológie a syntaxe a zároveň je 
zrejmé, že v súčasnosti neexistuje žiaden výskumom overený postup/metóda 
(evidence based practice), ktoré by tieto problémy riešili (Spencer, 
Marschark,2010). 

Výskumy sú realizované a preto aj dostupné výsledky, hlavne v anglosaských 
krajinách, čo určite súvisí aj s charakteristikou anglického jazyka a 
skutočnosťou, že väčšie problémy s písomným vyjadrovaním a čítaním riešia aj 
u intaktnej populácie. Tieto údaje nie je možné prebrať na našu populáciu a to 
nielen vzhľadom na ekonomické, kultúrne a historické rozdiely, ale hlavne na 
rozdiely v jazykoch. Slovenský jazyk, je transparentný a flexívny, na druhej 
strane má komplikovanejšiu gramatiku ako angličtina. 

Vzhľadom na zmeny v pedagogike sluchovo postihnutých (skoré podchytenie 
straty sluchu, nové kompenzačné pomôcky, možnosti 
integrovaného/inkluzívneho vzdelávania) je možné predpokladať, že došlo 
k zmenám aj v písomnom vyjadrovaní týchto žiakov a výsledky na Slovenku 
získané pred niekoľkými desiatkami rokov (Gaňo,1965), alebo realizované len 
na malej vzorke respondentov (Beláková,2011, Sukeľová,2011) nie sú 
v súčasnosti postačujúce a relevantné. Zároveň absentujú v našich podmienkach 
výsledky žiakov so stratou sluchu, ktorí sú vzdelávaní v bežných školách, čiže 
spolu s intaktnou populáciou, ale ich počet sa neustále zvyšuje. Poznatky 
o aktuálnej úrovni písomného vyjadrovania žiakov so sluchovým postihnutím sú 
dôležité z viacerých dôvodov: 

1. ako podklad pre tvorbu a modifikáciu štátnych a školských vzdelávacích 
programov, učebných plánov, učebných osnov, 

2. ako podklad pre špecifiká v metodike predmetu slovenský jazyk 
a literatúra, 

3. ako dôležité informácie pre oblasť komunikácie žiakov so sluchovým 
postihnutím, pre študentov špeciálnej pedagogiky, 

4. ako báza pre ďalšie výskumy v oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých 
(napr. komunikačný systém, gramotnosť...). 
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2 VÝSKUM PÍSOMNÉHO VYJADROVANIA 

Z vyššie spomenutých dôvodov sme sa rozhodli realizovať výskum, ktorého 
výskumná vzorka by zastrešovala obidve skupiny respondentov, čiže by sme 
mali výsledky z rozličných prostredí, ale zároveň by sme ich mohli vzájomne 
komparovať a analyzovať. Na základe metaanalýzy poznatkov zo zahraničných 
výskumov sme si stanovili nasledovné ciele: 

1. Vytvorenia a overenie nástrojov na výskum a hodnotenie písomného 
vyjadrovania žiakov so sluchovým postihnutím. 

2. Realizácia výskumu. 

3. Deskripcia, analýza a komparácia súčasného stavu  písomného 
vyjadrovania žiakov so stratou sluchu vzdelávaných v rozličných 
vzdelávacích prostrediach, vzhľadom na rozličné premenné. 

4. Aplikácia poznatkov do rozličných oblastí pedagogiky sluchovo 
postihnutých. 

 

2.1 Výskumné metódy, výskumná vzorka 

Podrobný postup výberu a tvorby výskumných nástrojov, výberu výskumnej 
vzorky (pre všetky časti výskumu), definovanie základných pojmov, realizáciu 
a spôsob hodnotenia výskumu sme popísali v samostatnej štúdií (Tarcsiová, 
Priesterová, v tlači), preto v tomto príspevku spomenieme len najdôležitejšie 
fakty súvisiace s touto štúdiou, v ktorej budeme prezentovať vybrané výsledky 
zo vzorky žiakov zo škôl pre sluchovo postihnutých a preto popíšeme len ich 
niektoré charakteristiky. 

 

2.1.1 Výskumné metódy 

V rámci nami realizovaného výskumu sme uplatnili nasledovné výskumné 
nástroje: 

a) dotazník,  

b) metódy získavania písomného materiálu na analýzu, 

c) metódy analýzy, syntézy, komparácie a matematicko-štatistického 
hodnotenia. 

a) Dotazník - bol vytvorený na zber údaj o respondentoch a pozostával zo 17 
položiek, ktoré boli zamerané na identifikáciu zariadenia (VÚC, okres, škola, 
trieda) a ďalšie na charakteristiky samotného žiaka (stupeň straty sluchu, 
sluchový status rodičov, ich ovládanie jednotlivých komunikačných foriem, 
preferovaný spôsob komunikácie respondenta s rodičmi, preferovaný spôsob 
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komunikácie samotného respondenta, subjektívne hodnotenie komunikáciu 
pomocou písma, známka zo slovenského jazyka a literatúry z posledného 
vysvedčenia). 

b) Metódy získavania písomného materiálu na analýzy - písomné práce boli 
realizované na základe troch rozličných zadaní: 

1. písomná práca na základe krátkeho príbehu sprostredkovaného na DVD 
nosiči, 

2. písomná práca na voľnú tému (podľa záujmu žiaka), 

3. písomná práca na tému: Moje tri želania od zlatej rybky. 

Zber údajov (čiže písomných prác) sme realizovali na konkrétnych školách pre 
sluchovo postihnutých žiakov, výskumníkmi, resp. ďalšími osobami zapojenými 
do výskumu, v januári až júni roku 2015, počas hodín slovenského jazyka 
a literatúry, alebo mimo príslušnej triedy v samostatnej miestnosti a mimo 
vyučovacích hodín. Poradie písania prác nebolo presne stanovené, odporúčalo sa 
nasledovné: 1.video, 2. voľná téma, 3. zadaná téma. Pre realizáciu výskumu boli 
vypracované presné písomné inštrukcie a práce sa písali viac dní, pričom jednu 
prácu mohli písať maximálne 60 minút. Spolu sme získali viac ako 400 prác, 
ktoré sa následne analyzovali na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych 
kritérií, ktoré sme vytvorili práve pre potreby tohto výskumu, na základe 
nasledovných východísk: 

� kritéria zamerané na lexikálnu, morfologickú, syntaktickú rovinu a 
pravopis (pravopisné chyby), 

� doplnenie položiek, ktoré sú špecifické pre žiakov so SP (napr. 
interferencia posunkového jazyka). 

Následne sme vypracovali 126 ukazovateľov, ktoré sme rozdelili do 3 oblastí 
(morfologická a lexikálna rovina, syntaktická rovina, pravopis). Od začiatku 
sme predpokladali, že niektoré ukazovatele (napr. nárečové slová, slangové 
slová, frazeologizmy) budú mať veľmi nízky výskyt, resp. nebudeme môcť ich 
vyhodnotiť vo všetkých skupinách respondentov, ale považovali sme za dôležité 
zistiť aj ich frekvenciu medzi žiakmi so sluchovým postihnutím. 

 

2.1.2 Výskumná vzorka a jej vybrané charakteristiky 

V našej vzorke sme mali 89 (t.j. 63 %) chlapcov a 53 (t.j. 37 %) dievčat, ktorí 
navštevovali 5.-9. ročník ZŠ a 1.- 5. ročník SŠ, spolu teda 142 respondentov zo 
všetkých škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím na Slovensku. 
Respondentov sme rozdelili do štyroch vekových skupín, bližšie informácie sú 
uvedené v tabuľke 1. 
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Tabuľka  1 Rozloženie výskumnej vzorky vzhľadom na vek 

Vek:  ≤13 13-17 17-19 ˂20 

Počet: 38 34 34 36 

 

Ako sme predpokladali (pozri tab. č.2) v našej výskumnej vzorke väčšina žiakov 
(81, t.j.57%) bolo nepočujúcich, na druhom mieste boli nedoslýchaví 
respondenti (44, t.j.31%), potom respondenti, ktorí označili ľahkú stratu sluchu 
a nakoniec traja respondenti, korí označili kombináciu nedoslýchaví 
a nepočujúci. Pretože túto informáciu sme získavali na základe ich vlastného 
vyjadrenia, predpokladáme, že môže ísť v niektorých prípadoch o ich osobné 
hodnotenie, ktoré sa nemusí úplne stotožňovať s objektívnym medicínskym 
hodnotením. Napriek tejto skutočnosti považujeme informáciu o stupni straty 
sluchu za dôležitú a úzko, podľa nás, súvisí s ďalšími charakteristikami 
(používané kompenzačné pomôcky, používané formy komunikácie...). 

 

Tabuľka  2 Rozloženie výskumnej vzorky vzhľadom na stupeň straty sluchu 

Strata sluchu  nepočujúci nedoslýchaví nepočujúci/ 

nedoslýchaví 

ľahká strata 
sluchu 

n= 81 44 3 14 

% 57 31 2 10 

 

Vo vzorke máme 16 používateľov kochleárnych implantátov, 58 používateľov 
1/resp. 2 načúvacích aparátov, ďalší 4 žiaci používali bližšie nešpecifikované 
kompenzačné pomôcky, ďalší uviedli, že mali pridelené načúvacie aparáty, ale 
využívajú ich len zriedkavo (napr. len na vyučovaní). Alarmujúce je, že až 43 
žiakov (30%) nepoužívalo žiadne kompenzačné pomôcky. 
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Graf 1 Sluchový status rodičov 

 
Legenda: POC- 2 počujúci rodičia, PO/SP- jeden rodič počujúci, jeden 
sluchovo postihnutý, NP- 2 rodičia nepočujúci, NP/ND – jeden rodič 
nepočujúci, jeden nedoslýchavý  

 

Graf  1znázorňujúci sluchový status rodičov ukazuje, že väčšina 111 (t.j. 78%) 
žiakov má oboch rodičov počujúcich a 23 (t.j.16%) žiakov má nepočujúcich 
rodičov. U 5 (t.j. 4%) žiakov je jeden rodič nepočujúci a jeden nedoslýchavý 
a len 3 (t.j. 2%) žiakov má jedného počujúceho a jedného rodiča so sluchovým 
postihnutím. Z výsledkov vyplýva, že v našej výskumnej vzorke je väčšie 
zastúpenie žiakov s dvomi nepočujúcimi rodičmi, ako bežne v celej populácii, 
čo je pravdepodobne spôsobené tým, že veľká časť nepočujúcich rodičov ešte 
stále uprednostňuje prostredie špeciálnych škôl pre sluchovo postihnutých, na 
rozdiel od počujúcich rodičov, ktorí preferujú (dokiaľ dieťa na to má 
predpoklady) počujúce prostredie, čiže vzdelávanie prostredníctvom 
integrácie/inklúzie. 
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Graf  2 Používané formy komunikácie u žiaka žiaka 

 
Legenda: PJ = posunkový jazyk; HJ = hovorený jazyk; PJHJ = posunkový a 
hovorený jazyk; INÉ = iné formy komunikácie 

 

V ďalšom ukazovateli, ktorým je komunikácia žiaka, je najviac využívaná 
kombinácia posunkového a hovoreného jazyka - 78 žiakov (t.j.55%), nasleduje 
samostatný posunkový jazyk - 39 žiakov (t.j.28%) a komunikáciu len 
prostredníctvom hovoreného jazyka uviedlo 23 žiakov (t.j.16%). Len dvaja žiaci 
uviedli inú formu komunikácie (viď Graf 2) o akú ide, sme nezisťovali, ale 
domnievame sa, že môže ísť o prstovú abecedu a/alebo pomocné artikulačné 
znaky. 
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Graf  3 Rodičia a komunikácia v posunkovom jazyku 

   
Legenda: 1 = áno, obaja; 2 = len mamina; 3 = len ocino; 4 = neovládajú posunkový jazyk    

Graf  4 Komunikácia doma  

                            
Legenda: PJ - posunkový jazyk, HJ- hovorený jazyk, PJHJ- posunkový a hovorený jazyk, 
iné 
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Osvojenie/resp. neosvojenie posunkového jazyka rodičmi má vplyv na 
komunikáciu v domácom prostredí. V našej vzorke 78 (až 55% žiakov) uviedlo, 
že ich obidvaja rodičia neovládajú posunkový jazyk (48 žiakov, t.j.34%), 
naopak, že obidvaja rodičia posunkový jazyk ovládajú. Menšie skupiny (pozri 
graf č.3) predstavujú žiaci, kde posunkový jazyk ovláda aspoň jeden z rodičov, 
pričom zväčša je to matka (14) a len dvaja otcovia. Prekvapujúce je, že skupina 
rodičov, ktorá ovláda posunkový jazyk je dvakrát taká veľká ako počet žiakov, 
ktorí majú nepočujúcich rodičov, čiže posunkový jazyk ovládajú, resp. sa ho 
učili aj počujúci rodičia. Nazdávame sa, že v určitej časti prípadov mohli žiaci 
uvádzať ovládanie posunkového jazyka, aj keď išlo/ide reálne len o znalosť 
určitého množstva posunkov, bez znalosti gramatických pravidiel. Tento náš 
predpoklad je podporený aj výsledkami v grafe č.4 – Komunikácia doma, 
z ktorého je zrejmé, že v domácom prostredí prevláda komunikácia 
v hovorenom jazyku (73 žiakov, t.j. 51%), na druhom mieste je kombinácia 
hovoreného a posunkového jazyka (41 žiakov, t.j.29%) a 27 žiakov (t.j.19%) 
uviedlo v domácom prostredí výhradne používanie posunkového jazyka. 

 

3 VÝSLEDKY VÝSKUMU A ICH INTERPRETÁCIA 

Vzhľadom na množstvo údajov a následne výsledkov, ktoré sme získali pri 
realizácii výskumu, v danom príspevku budeme prezentovať len tie, ktoré 
súvisia s využívanými komunikačnými formami samotných žiakov, ale aj 
s komunikáciou v ich domácom prostredí, s užším zameraním na úroveň viet 
a slov. 

Graf  5 Priemerný počet viet v jednotlivých výskumných nástrojoch 
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Graf  6 Priemerný počet slov v jednotlivých výskumných nástrojoch 

        
 

Z grafu č.5 je zrejmé, že žiaci vzdelávaní v základných a stredných školách pre 
SP písali práce, ktoré mali priemerne 8,2 viet. Najviac viet (10,4) napísali vo 
voľnej téme, na druhom mieste o skoro 30% menej, mali práce na zadanú tému 
(7,3 viet) a najmenej 6,8 viet (t.j. o viac ako 34% menej ako vo voľnej téme) 
obsahovali práce, ktorých úlohou bolo popísať dej príbehu prezentovaného 
prostredníctvom videonahrávky. Na úrovni priemerného počtu slov sú tieto 
výsledky: žiaci písali v priemere 83,1 slov na jednu písomnú prácu, najviac 
písali vo voľnej téme (100,9 slov), v opise videa to bolo 80,61 slov a v zadanej 
téme žiaci využili najmenej slov, len 67,56. Zároveň z tohto počtu bolo 80,1 
(t.j.96%) slov zrozumiteľných a 70 (t.j. 84 %) aj správne napísaných. Vzhľadom 
na kritéria, ktoré sme si zadefinovali sú tieto výsledky očakávané, pretože bolo 
zrejmé, že viac slov bude zrozumiteľných, ako správne (gramaticky) 
napísaných. 

Graf  7 Priemerný počet slov v jednej vete vzhľadom na výskumný nástroj 
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Pri prepočte počtu slov a počtu viet na jednotlivé výskumné nástroje sme zistili, 
že napriek tomu, že vo videu písali obidve pohlavia práce s najnižším počtom 
viet, tak v prepočte na slová práve v tomto nástroji bol najvyšší priemerný počet 
slov vo vetách (11,8), nasledovala voľná téma (9,7 slov na jednu vetu) a na 
poslednom mieste bola zadaná téma (9,3 slov na 1 prácu). Medzi pohlaviami 
boli rozdiely vo všetkých výskumných nástrojoch veľmi malé, najväčší bol 
v zadanej téme, kde chlapci písali v priemere v jednej vete o 2 slova viac ako 
dievčatá. Na základe vyššie spomenutých výsledkov nie je možné urobiť záver, 
že existujú rozdiely v dĺžke písomných prác medzi pohlaviami, aj keď 
prirodzene sa nám vyskytujú práce, ktoré majú vysoký počet slov, resp. vysoký 
počet viet, ale zároveň aj opačné, čiže výstupy sú veľmi heterogénne, podobne 
ako je heterogénna celá populácia žiakov so SP. Sme presvedčení, že dĺžka 
práce je ovplyvnená aj inými faktormi, napr. motivácia žiaka, frekvencia 
a spôsob realizácie písomných prác na vyučovaní, úroveň čítania 
s porozumením, atď. 

Okrem priemerného počtu viet sme analyzovali aj maximálny počet viet a slov 
v jednotlivých výskumných nástrojoch, kde už sme zaznamenali rozdiely medzi 
výskumnými nástrojmi. Dva z nich majú podobný maximálny počet (video - 552 
a voľná téma -510 ) a v zadanej téme je počet slov nižší o viac ako 45%, len 286 
slov. Vo videu bola práca, ktorá mala najvyšší počet slov (552), zároveň v ňom 
je aj druhý najvyšší priemer (80,61 slov), ale zároveň bol v ňom najnižší 
priemerný počet viet (6,8). Vo voľnej téme bol maximálny počet slov 510, mala 
ale najvyšší počet viet (10,4) a najvyšší priemerný počet slov (100,9). V zadanej 
téme je priemerne 7,3 viet, najnižší priemerný počet slov (67,6),práca 
s najvyšším počtom slov má len 286 slov, čiže najmenej zo všetkých 
výskumných nástrojov. Histogramy pre jednotlivé úlohy zároveň ukazujú veľkú 
heterogenitu v počte prác vzhľadom na počet viet, ale aj počet slov. 
Podrobnejšie výsledky v počte slov a viet sú uvedené v tab.č.3 a č.4. 

 

Tabuľka 3 Komparácia počtu viet v jednotlivých výskumných nástrojoch 

 Rozsah 
počtu viet 

Priemerný 
počet viet 

Najfrekventovanejšie  
práce 

Video  0-20 6,84 4 vety (22 prác, t.j. 16%) 
Voľná téma 0-33 10,39 5 viet (14 prác, t.j.10%) 
Zadaná téma 0-20 7,30 3 vety (20 prác, t.j. 14%) 
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Tabuľka 4 Komparácia počtu slov v jednotlivých výskumných nástrojoch 

 Rozsah 
počtu slov 

Priemerný 
počet slov 

Najfrekventovanejšie  
práce 

Video  0-552 80, 61 81-90 slov (17 prác,12%), 
Voľná téma 0-510 100,85 21-30 slov (15 prác, 11%), 
Zadaná téma 0-286 67, 56 41-50 slov (21 prác, 15%). 

 

Pre objektivitu sme do výskumu zaradili aj odovzdané listy papierov/práce, 
ktoré neobsahovali žiadne slovo/žiadnu vetu/len jednotlivé slová, v prípade, ak 
žiak bol prítomný na výskume a odovzdal podpísaný list papiera. Preto počet 
slov aj viet vo všetkých výskumných nástrojoch začína nulou. Ak žiak danú 
prácu nepísal, čiže nebol prítomný na danej časti výskumu tak jeho práca nebola 
započítaná v počte prác, preto nemáme vo všetkých nástrojoch rovnaký počet 
prác. 

Z výsledkov je zrejmý rozdiel medzi jednotlivými nástrojmi vzhľadom na počet 
viet ale aj počet slov. Zaujímavé je, že vo videu napísali žiaci najmenej viet, ale 
zároveň najfrekventovanejšie sú práce, ktoré až o 100% prevyšujú počet slov 
v prácach v zadanej téme a rozdiel medzi voľnou témou a videom je ešte väčší, 
pričom v percentuálnom zastúpení jednotlivých skupín nie sú zásadné rozdiely. 
Zároveň priemerný počet slov vo videu (80,6) je zhodný s počtom slov 
v najfrekventovanejších prácach (80-90), úplne iná situácia je vo voľnej téme, 
ktorá síce mala priemerný počet slov viac ako 100, ale najfrekventovanejšie boli 
práce v rozmedzí 21-30 slov, čo znamená, že v danom výskumnom nástroji bolo 
viac prác s vyšším počtom slov, ale s nízkym počtom žiakov, ktorí ich napísali. 
V zadanej téme napriek nízkemu maximálnemu počtu slov (286) bolo najvyššie 
percento prác, ktoré malo najfrekventovanejšie počty slov. 

Graf 8 Počet viet vzhľadom na komunikáciu žiaka 

 
Legenda: PJ - posunkový jazyk, HJ- hovorený jazyk, PJHJ- posunkový 
a hovorený jazyk, iné 
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Najvyšší priemerný počet viet napísali žiaci, ktorí komunikujú hovoreným 
a posunkovým jazykom (9,2 viet), na druhom mieste boli žiaci využívajúci iné 
komunikačné formy (o cca 15% viet menej). Vzhľadom na skutočnosť, že ide 
len o dvoch respondentov, tieto údaje nie je možné považovať za smerodajné. 
Respondenti, ktorí používajú ako primárnu komunikačnú formu posunkový 
jazyk napísali v priemere 7,14 viet (78% z počtu viet respondentov 
komunikujúcich hovoreným a posunkovým jazykom). Najmenej viet napísali 
respondenti používajúci len hovorený jazyk – 6,4 ide o 31% viet menej, ako 
mala najlepšia skupina, čiže skupina komunikujúca hovoreným a posunkovým 
jazykom. Zároveň je zaujímavé, že vysoké počty viet mala skupina žiakov 
komunikujúcich posunkovým a hovoreným jazykom aj v jednotlivých 
výskumných nástrojoch, vo videu a v zadanej téme dokonca najvyššie. 
Z pohľadu správne napísaných viet, ktoré sme mali zadefinované ako: správne 
napísaná veta je taká, ktorá sa začínala veľkým začiatočným písmenom 
a končila sa príslušným interpunkčným znamienkom, teda „ .“, „?“ alebo „!“ 
výsledky sú v grafe č. 9. Z nich vyplýva, že skupina s najvyšším počtom viet má 
aj vysoké percento správne napísaných viet – (82%), najviac ich mali dvaja 
respondenti, využívajúci iné formy komunikácie (87%), menej (78%) mali 
respondenti používajúci len hovorený jazyk a najmenej tí, ktorí napísali, že 
používajú len posunkový jazyk (67%). Vzhľadom na skutočnosť, že žiaci 
využívajúci kombináciu posunkového a hovoreného jazyka napísali najviac viet, 
bolo možné predpokladať, že budú mať vyšší počet chýb. Toto sa nám 
nepotvrdilo, znamená to, že títo žiaci nielen napísali najvyšší počet viet, ale 
zároveň ich písali aj správne, pričom ďalšie skupiny, využívajúce len 
hovorený/resp. len posunkový jazyk, napísali nielen menej viet, ale aj mali 
nižšie zastúpenie správnych viet.  

Graf  9 Počet správne napísaných viet vzhľadom na komunikáciu žiaka 

 
Legenda: PJ - posunkový jazyk, HJ- hovorený jazyk, PJHJ- posunkový 
a hovorený jazyk, iné 
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Graf  10 Priemerný počet jednoduchých viet vzhľadom na komunikáciu žiakov 

                    
 

Graf  11 Priemerný počet súvetí vzhľadom na komunikáciu žiaka  

 
Legenda: PJ - posunkový jazyk, HJ- hovorený jazyk, PJHJ- posunkový 
a hovorený jazyk, iné 
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Výskumy v pedagogike sluchovo postihnutých často konštatujú, že žiaci píšu 
vyšší počet jednoduchých viet a oveľa menej súvetí. V našich prácach sme 
mohli konštatovať, že vzhľadom na využívané komunikačné formy takéto 
konštatovanie neplatí. Vo všetkých výskumných nástrojoch sme mali vyšší 
počet súvetí ako počet jednoduchých viet, aj keď boli rozdiely medzi 
jednotlivými skupinami žiakov aj medzi výskumnými nástrojmi. Zaujímavé je, 
že najviac súvetí mali žiaci využívajúci kombináciu hovoreného a posunkového 
jazyka (ktorí mali aj najvyšší počet viet) a na druhom mieste s vysokým počtom 
súvetí boli žiaci komunikujúci len hovoreným jazykom, ktorí mali najnižší 
celkový počet viet. 

 

Graf  12 Priemerný počet slov vzhľadom na komunikáciu žiakov  

 
Legenda: PJ - posunkový jazyk, HJ- hovorený jazyk, PJHJ- posunkový 
a hovorený jazyk, iné 

 

Graf 12 ukazuje, že najvyšší priemerný počet slov dosiahli žiaci, ktorí 
komunikujú kombináciou posunkového a hovoreného jazyka (90,9 slov), na 
druhom mieste boli tí, ktorí preferujú hovorený jazyk (77,1 slov), na treťom 
žiaci využívajúci posunkový jazyk (67,5) a na poslednom dvaja respondenti, 
ktorí deklarovali, že využívajú iné komunikačné formy (60,5 slov). Rozdiel 
medzi prvou a poslednou skupinou je 30,4 slov, čiže cca 30%. Medzi 
jednotlivými skupinami sú rozdiely od 7-13 slov. Zároveň je zaujímavé, že 
skupina využívajúca hovorený aj posunkový jazyk dosiahla najvyššie výsledky 
vo všetkých výskumných nástrojoch, pričom rozdiely sú veľmi heterogénne. Vo 
všetkých skupinách respondentov, najviac slov sa vyskytovalo vo voľnej téme, 
taktiež zhodne na druhom mieste bolo video a najmenej slov písali žiaci 
v zadanej téme. 
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Graf 13 Priemerný počet viet vzhľadom na sluchový status rodičov 

              
 

Graf  14 Počet správnych viet vzhľadom na sluchový status rodičov 

 
Legenda: 2POC – obaja rodičia sú počujúci, POC/SP – jeden rodič je počujúci, 
druhý rodič má stratu sluchu, 2NP – obaja rodičia sú nepočujúci, NP/ND – jeden 
rodič je nedoslýchavý, druhý rodič je nepočujúci 
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Rodinné zázemie považujeme za dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje osvojenie si 
jazyka, vzdelávanie a pravdepodobne aj písomné vyjadrovanie žiakov so SP. 
Najvyšší priemerný počet viet písali respondenti, ktorí mali jedného rodiča 
počujúceho a jedného so sluchovým postihnutím (9,1), čo bolo ale len o 4% 
viac, ako napísali respondenti, ktorí mali obidvoch rodičov nepočujúcich (8,74 
viet), na treťom mieste boli žiaci, ktorých obidvaja rodičia boli bez straty sluchu, 
čiže počujúci (8,2 viet) čo je o 11% menej, ako napísala prvá skupina. Najmenej 
viet len (4,8 vety), ale aj najmenej v jednotlivých výskumných nástrojoch, 
napísali žiaci, ktorí majú jedného rodičia nepočujúceho a jedného rodiča 
nedoslýchavého. 

 

Graf 15 Sluchový status rodičov a počet slov v prácach žiakov 

 
Legenda: 2POC – obaja rodičia sú počujúci, POC/SP – jeden rodič je počujúci, 
druhý rodič má stratu sluchu, 2NP – obaja rodičia sú nepočujúci, NP/ND – jeden 
rodič je nedoslýchavý, druhý rodič je nepočujúci 

 

Pri analýze vzhľadom na počet slov sa výsledky do určitej miery líšia. Najviac 
slov napísali žiaci, ktorých rodičia sú nepočujúci, pričom zároveň mali aj 
najvyšší počet slov v dvoch výskumných nástrojoch, vo videu (86,1) a vo voľnej 
téme (111,6), druhý najvyšší počet slov mali respondenti, ktorí mali jedného 
počujúceho a jedného nepočujúceho rodiča, na treťom mieste boli žiaci 
z počujúcich rodín (82 slov) a posledný, navyše s veľkým odstupom (49,1 slov), 
boli žiaci, ktorí mali jedného nedoslýchavého a jedného nepočujúceho rodiča. 
Z analýzy je možné vyvodiť, že žiaci, ktorí pochádzajú z prostredia, kde aspoň 
jeden z rodičov je so SP píšu práce, ktoré majú väčší počet slov. Tieto výsledky 
nie je možné zovšeobecňovať, bude potrebná podrobná analýza jednotlivých 
prác z ďalších aspektov. 
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Pretože vo viacerých nástrojoch žiaci, ktorí mali rodičov so sluchovým 
postihnutím, mali lepšie výsledky, porovnávali sme tieto výsledky ešte aj 
s počtom správnych viet. Výsledky ukazujú, že respondenti písali od 76-91% 
správnych viet, najmenej t.j. 76% viet napísali tí, ktorí mali obidvoch počujúcich 
rodičov a naopak najviac až 96% tí, ktorí mali jedného počujúceho a jedného 
sluchovo postihnutého rodiča. Ďalšie dve skupiny mali 81 a 83 % správnych 
viet, pričom išlo o skupiny, ktoré mali aj najvyššie priemerné počty viet. 
Celkovo je možné konštatovať, že v niektorých skupinách žiakov je možné 
sledovať vyššie počty viet, počty slov a aj vyšší počet správne napísaných viet. 
Vzhľadom na rozličnú početnosť týchto skupín nie je možné z toho urobiť 
relevantný záver, ale tieto údaje by sa mohli potvrdiť, resp. vyvrátiť ďalšími 
výskumnými sledovaniami, v ktorých by bolo vhodné využívať subjektívne, ale 
aj objektívne (medicínske) hodnotenie straty sluchu, nielen u respondentov, ale 
aj ich rodičov. 

 

Graf  16 Priemerný počet viet a komunikácia doma  
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Graf  17 Priemerný počet správnych viet a komunikácia doma 

 
Legenda: PJ - posunkový jazyk, HJ- hovorený jazyk, PJHJ- posunkový 
a hovorený jazyk, iné 

 

Priemerný počet viet vzhľadom na komunikáciu v domácom prostredí celkovo 
nevykazuje rozdiely medzi jednotlivými skupinami respondentom (od 7,7-8,3, 
čiže cca 8 viet). Rozdiely sa vyskytujú medzi jednotlivými skupinami, kde je 
zrejmé, že najviac viet  (10) všetky skupiny napísali vo voľnej téme, vo videu 
a v zadanej téme to bolo veľmi podobne, cca 7 viet. Celkový počet správnych 
viet variuje od 67% - 83%, pričom najmenej správnych viet mali respondenti, 
ktorí používajú v domácom prostredí kombináciu hovoreného a posunkového 
jazyka (67%), nasledujú používatelia len posunkového jazyka (78%) a najviac 
správnych viet majú žiaci využívajúci v domácom prostredí len hovorený jazyk 
(83%). Ako ukazujú grafy č. 16 a 17 rozdiely sú aj v počte správnych viet 
vzhľadom na výskumný nástroj- najmenej ich je vo videu (71%), v zadanej téme 
77 a vo voľnej téme 79%, čiže rozdiel medzi týmito dvomi skupinami nebol 
natoľko výrazný. Zároveň aj v rámci výskumných nástrojov sa potvrdzuje, že 
najviac správnych viet majú respondenti využívajúci v domácom prostredí len 
hovorený jazyk, aj keď rozdiely sú veľmi malé. 
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Graf  18 Priemerný počet slov a komunikácia doma 

 
Legenda: PJ - posunkový jazyk, HJ- hovorený jazyk, PJHJ- posunkový 
a hovorený jazyk, iné 

 

Okrem počtu viet sme pri hodnotení analyzovali aj počet slov, vzhľadom na 
využívané komunikačné formy v domácom prostredí. Výsledky v jednotlivých 
skupinách respondentoch a j v jednotlivých výskumných nástrojoch sú veľmi 
heterogénne, celkovo ale najviac slov využívali respondenti, ktorí v domácom 
prostredí používali len hovorený jazyk (90,7), na druhom mieste bola skupina 
využívajúca len posunkový jazyk (80, 7) a posledná bola skupina, ktorá 
využívala kombináciu obidvoch foriem (71slov). Pri analýze priemerného počtu 
slov v jednotlivých nástrojoch sú výsledky nasledovné: 97 slov vo voľnej téme, 
78 vo videu a najmenej 65 slov v zadanej téme a rovnaké poradie sme v tejto 
premennej získali aj v počte viet. 

 

ZÁVER K ČIASTKOVÝM VÝSLEDKOM 

V príspevku sme prezentovali len vybrané výsledky z celého výskumu, so 
zameraním na využívané komunikačné formy žiaka a komunikáciu v domácom 
prostredí. Napriek skutočnosti, že výsledky vo viacerých prípadoch sú veľmi 
heterogénne nepoukazujú na žiadne súvislosti a sú medzi jednotlivými 
skupinami len malé rozdiely, vyskytuje sa aj niekoľko tendencií, ktoré si 
vyžadujú ďalšie matematicko-štatistické hodnotenie. Výsledky poukazujú na 
dané skutočnosti: 

� žiaci využívajúci kombináciu hovoreného a posunkového jazyka mali vo 
všetkých výskumných nástrojoch vyšší počet viet aj vyšší počet slov, ako 
bol priemerný počet slov/priemerný počet viet. Ostatné skupiny naopak 
dosiahli v týchto ukazovateľoch (počet viet/počet slov) podpriemerné 
výsledky. 

� žiaci využívajúci kombináciu hovoreného a posunkového jazyka dosahujú 
aj najvyššie počty súvetí. 
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� pozitívny vplyv na počet viet, správnosť viet, počet slov má rodič/rodičia 
so stratou sluchu. 

� nie je možné konštatovať vplyv ovládania posunkového jazyka 
rodiča/rodičov, nazdávam sa, že aj preto, že vo veľa prípadoch 
pravdepodobne nejde o plnohodnotné osvojenie si posunkového jazyka. 
Relevantnejšie údaje by sme mohli získať analýzou len údajov žiakov, 
ktorí majú nepočujúcich rodičov. 

� nie je rozdiel v počte viet pri komunikácii v domácom prostredí 
kombináciou hovoreného a posunkového jazyka a samotného hovoreného 
jazyka, rozdiel je v počte slov, ktorý je najvyšší pri komunikácii len 
prostredníctvom hovoreného jazyka. 

� predpokladáme, že významnú úlohu zohráva aj pri úrovni písomného 
vyjadrovania sluchový status rodičov, vzhľadom na skutočnosť, že počet 
slov v prácach žiakov je najvyšší v rodinách, kde sa komunikuje 
hovoreným jazykom. 

 

Množstvo získaných výsledkov je originálnych, veľmi zaujímavých a je dôležitá 
ich deskripcia, ako sme to urobili aj my v tomto príspevku. Vzhľadom na veľký 
počet faktorov, ktoré úroveň písomného vyjadrovania žiakov so stratou sluchu 
ovplyvňujú je dôležitá ich komparácia s výsledkami 
z integrovaných/inkluzívnych podmienok, ale aj korelácie medzi jednotlivými 
premennými, ktoré by nám potvrdili, resp. nepotvrdili čiastkové výsledky 
a poukázali na ďalšie súvislosti. Nazdávame sa, že pre pedagógov 
vzdelávajúcich žiakov so stratou sluchu môžu tieto výsledky potvrdiť, resp. 
vyvrátiť niektoré ich skúsenosti z danej oblasti, ktoré sme veľmi často na 
rozličných fórach spoločne diskutovali. 
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ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA VO SVETLE 
DESAŤROČÍ   

Alexandra Biščo Kastelová 

 

Abstrakt: Príspevok nazerá na problematiku špeciálnopedagogickej diagnostiky 
z pohľadu významných medzníkov, ktoré mali zásadný vplyv na jej formovanie. 
Autorka vyzdvihuje prínos profesora Štefana Vašeka, ktorý sa zaslúžil 
o kreovanie tejto vedeckej disciplíny a vytvoril tak teoretický koncept odboru. 
Poukazuje na formulovanie nových paradigiem odboru so zásadným vplyvom 
na rozšírenie pôsobnosti špeciálnopedagogickej diagnostiky vzhľadom na raný 
a predškolský vek.  V tejto súvislosti prezentuje aj hlavné výsledky výskumu 
zameraného na skvalitnenie úrovne špeciálnopedagogickej diagnostiky 
realizovanej z úrovne centier špeciálnopedagogického poradenstva. Ďalej sú 
pertraktované aj súčasné základné teoretické otázky špeciálnopedagogickej 
diagnostiky realizovanej v inkluzívnych podmienkach.   

Kľúčové slová: špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické 
poradenstvo, výskum, inkluzívne podmienky.   

 

Abstract:  The contribution has treated the issue of special-diagnosis from the 
perspective of a major milestone with a significant influence on its formation. 
The author highlights the influence of Professor Štefan Vašek, who is credited 
with creation of this scientific discipline and created a theoretical concept. The 
contribution points to formulate new paradigms with a substantial impact on the 
expansion of special-diagnosis due to early and preschool age. In this context, it 
presents the main results of research aimed at improving the level of special-
diagnosis realized on the level of special counseling centers. Furthermore, 
presented is the current basic theoretical issues of special-diagnostics 
implemented in inclusive conditions. 

Key words:  special diagnostics, special counseling, research, inclusive 
conditions 

 

Špeciálnopedagogická diagnostika, ako vedná disciplína v systéme 
pedagogických vied, bola v deväťdesiatych rokoch minulého storočia kreovaná 
profesorom Štefanom Vašekom. Profesor Vašek definoval jej predmet, cieľ a 
význam, vzťah k iným pedagogickým disciplínam, vymedzil základné kategórie 
súvisiace s touto vednou disciplínou, teoreticky popísal a definoval podmienky, 
priebeh a výsledky špeciálnopedagogickej diagnostiky (1990, 1995, 2002, 
2004). Ďalej sa venoval vedeckému spracovaniu diagnostiky a diagnózy, 
komplexnej diagnostike a diagnóze, členeniu špeciálnopedagogickej 
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diagnostiky, spracoval problematiku defektologickej diagnostiky a diagnózy, 
venoval sa procesu a formulovaniu  špeciálnopedagogickej diagnostiky, 
zaoberal sa aj vymedzením a rozdelením metód špeciálnopedagogickej 
diagnostiky. Vytvoril tak teoretické základy tohto odboru. Pri kreovaní tejto 
vednej disciplíny vychádzal z prác od iných autorov – ako napr.  Gaňa (1962) 
Predmerského (1966), Edelsbergera (1963, 1982, 1987), Košča (1978), Žlaba 
(1961), Senku a Učňa (1982), Kábeleho (1982) a mnohých ďalších. Profesora 
Štefana Vašeka možno považovať za tvorcu špeciálnopedagogickej diagnostiky 
ako vednej disciplíny v systéme špeciálnej pedagogiky.  

Zmeny v paradigmách a konceptuálnych rámcoch súvisiacich s komplexnou 
rehabilitáciou jednotlivcov so špeciálnymi edukačnými potrebami nastali v 
začiatkoch deväťdesiatych rokov minulého storočia. Prejavili sa v implementácii 
biodromálneho prístupu, pričom sa rozsah starostlivosti o jednotlivcov so 
špeciálnymi edukačnými potrebami rozšíril aj o raný vek. Túto starostlivosť  
mali saturovať zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva na základe 
skvalitnenia depistáže ako aj vypracovania základných metodických materiálov 
s dôrazom na špeciálnopedagogickú diagnostiku zdravotne postihnutých a 
ohrozených detí v ranom a predškolskom veku. Ďalšou zmenou bola 
implementácia špeciálnopedagogického modelu starostlivosti, ktorý nahradil 
tzv. medicínsky model, došlo k zmene paradigmy súvisiacej s rovnocennou 
podporou tak integrovanej prípravy v bežných školách a školských zariadeniach 
ako aj ku kvalitatívnemu rozvoju špeciálnych škôl a špeciálnych školských 
zariadení. (Németh, 2013). Tieto uvedené zmeny boli proklamované v 
nasledovných koncepciách: Koncepcia výchovy a vzdelávania zdravotne 
postihnutých detí a mládeže, ktorú schválilo Ministerstvo školstva a vedy SR 25. 
marca 1993 pod číslom 1707/93-30, Koncepcia špeciálnopedagogického 
poradenstva, ktorú schválilo Ministerstvo školstva SR 15. mája 1998 pod číslom 
68/1998-42 a jej novelizácia z roku 2000, Národný program rozvoja výchovy a 
vzdelávania v Slovenskej republike v časovom horizonte rokov 2000 – 2015 
(Milénium), Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva schválená 
uznesením vlády SR číslo. 282 z 21. marca 2007. 

V súlade s uvedenými koncepčnými zámermi špeciálneho školstva v oblasti 
ranej komplexnej špeciálnopedagogickej poradenskej starostlivosti o deti so 
zdravotným postihnutím  bol vypracovaný Program na zdokonalenie systému 
raného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím, detí s 
viacnásobnými postihnutiami (hluchoslepé, kombinované postihnutia s 
mentálnym, telesným a iným postihnutím) a pervazívnymi vývinovými 
poruchami, vrátane súčinnosti praktických lekárov pre deti a dorast so 
zariadeniami špeciálnopedagogického poradenstva a postupného rozširovania 
siete zariadení špeciálnopedagogického poradenstva pre rodičov týchto detí. 
Program bol vypracovaný na základe opatrenia č. 6. 3. 10. uznesenia vlády č. 
590/2001 z 27. júna 2001 Národného programu rozvoja životných podmienok 
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občanov so zdravotným postihnutím. Program naznačil potrebu medzirezortného 
prístupu k riešeniu komplexnej starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím 
raného veku a poradenstvu ich rodičom. Predpokladal spoluprácu zariadení 
špeciálnopedagogického poradenstva s ambulanciami pre deti a dorast (na jeho 
vypracovaní sa podieľalo ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva 
rovnakým podielom). Program raného poradenstva bol štruktúrovaný do 
viacerých oblastí, ktorými boli: koncepčné riešenie problematiky raného 
poradenstva na úrovni jednotlivých rezortov a medzirezortnej spolupráce; 
jednotná evidencia detí s postihnutím v ranom veku;   zabezpečenie informácií a 
intervencií z problematiky ranej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami so zámerom poskytnúť čo najviac informácií rodine 
(zákonným zástupcom) a zabezpečiť ich aktívnu účasť v procese komplexnej 
starostlivosti o svoje dieťa; sieť zariadení špeciálnopedagogického poradenstva, 
ich personálne obsadenie vo vzťahu k prioritným činnostiam a odborným 
intervenciám špeciálnopedagogických poradní; odborná spolupráca 
zainteresovaných subjektov na úrovni medzirezortnej;   ďalšie vzdelávanie 
odborných zamestnancov z problematiky raného poradenstva a intervencií 
deťom so zdravotným postihnutím od 0 do 3 rokov života; uspôsobenie 
právnych predpisov na realizáciu programu raného poradenstva pre rodičov detí 
so zdravotným postihnutím.  Spolupráca rezortu zdravotníctva a rezortu školstva 
(rovnako aj rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny) je nevyhnutná pri 
komplexnej starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím raného veku s 
rešpektovaním kompetencií, ktoré vyplývajú z právnych predpisov jednotlivých 
rezortov a odborností subjektov, ktorí spoločne participujú na tejto starostlivosti. 
Program proklamoval prepojenie odbornej spolupráce zariadení 
špeciálnopedagogického poradenstva s ambulanciami praktických lekárov pre 
deti a dorast so zámerom skompletizovania služieb a aktivít klientom. Program 
zosúladil koncepcie komplexnej starostlivosti o zdravotne postihnutých v 
Slovenskej republike s medzinárodne uznávanými koncepciami aj  v oblasti 
raného poradenstva rodičom detí s postihnutím. 

Špeciálnopedagogická diagnostika so zameraním na cieľovú skupinu detí v 
ranom a predškolskom veku sa stala súčasťou špeciálnopedagogickej 
diagnostiky, ktorá patrí do systému špeciálnej pedagogiky. V intenciách 
Vašekovho definovania špeciálnopedagogickej diagnostiky (1995) 
vymedzujeme špeciálnopedagogickú diagnostiku v ranom a predškolskom veku 
ako vednú disciplínu tvoriacu systém poznatkov zameraných na možnosti a 
prostriedky poznávania individuálnych osobitostí jednotlivca s postihnutím v 
ranom a predškolskom veku, na odhaľovanie podstatných súvislostí, ktoré sú 
príčinou týchto osobitostí. Súčasne tvoria východisko pri individualizovanom 
programe špeciálnopedagogického pôsobenia na diagnostikovaného jednotlivca 
a ten má optimalizovať jeho vývin a uplatnenie sa v živote. Predmetom 
špeciálnopedagogickej diagnostiky v ranom a predškolskom veku je dôkladné 
komplexné poznanie špeciálnych edukačných potrieb jednotlivca v ranom a 
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predškolskom veku s cieľom ich saturovania, so zreteľom na jeho osobnosť v 
kontexte užšieho i širšieho sociálneho prostredia. Základnými kategóriami 
špeciálnopedagogickej diagnostiky v ranom a predškolskom veku sú v 
intenciách Vašekovho konceptu špeciálnopedagogický jav (postihnutie, 
narušenie, ohrozenie, dieťa so špeciálnymi edukačnými potrebami v ranom a 
predškolskom veku) a špeciálnopedagogický proces. Špeciálnopedagogický 
proces predstavujú také zámerné a cieľavedomé aktivity, ktoré sú zamerané  na 
dosiahnutie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien u jednotlivcov so 
špeciálnymi edukačnými potrebami v ich vychovanosti, vzdelanosti, kvalite 
života a pod. (špeciálna edukácia, reedukácia, špeciálnopedagogická 
rehabilitácia, intervencia, stimulácia, kompenzácia, socializácia, 
špeciálnopedagogická diagnostika, atď.).  

Špeciálnopedagogická diagnostika detí v ranom a predškolskom veku sa 
realizuje v prostredí poradenského zariadenia, v podmienkach užšieho 
sociálneho prostredia reprezentovaného domácim prostredím alebo v 
podmienkach širšieho prostredia prostredníctvom prostredia školy alebo 
predškolského zariadenia (Németh, 2013, in Gogová a kol. 2013). 

V roku 2014 sme realizovali výskum (Kastelová, 2014), ktorý bol zameraný na 
skvalitnenie úrovne špeciálnopedagogickej diagnostiky vykonávanej v centrách 
špeciálnopedagogického poradenstva. Výskumný problém, výskumný cieľ, 
výskumné otázky boli prezentované v prieniku dvoch vzájomne úzko 
prepojených vedných odboroch v systéme špeciálnopedagogických vied, a to 
špeciálnopedagogického poradenstva a  špeciálnopedagogickej diagnostiky. 

V súvislosti s edukáciou detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami je z úrovne centier špeciálnopedagogického poradenstva dôležité ich 
adekvátne zaradenie do edukačnej inštitúcie, ktorá bude saturovať ich špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby. Tento proces je podmienený o. i. realizáciou 
kvalitnej a podrobnej špeciálnopedagogickej diagnostiky, ktorej konkrétne 
výstupy by mali byť obsiahnuté v časti D1 Návrhu na vzdelávanie žiaka so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do 
špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej 
školy. Z uvedených dôvodov sme realizovali celoslovenský kvantitatívno-
kvalitatívny výskum zameraný na analýzu, komparáciu a evaluáciu textových 
dokumentov oficiálnej povahy, ktorej jedným z výstupov bolo vypracovanie 
základnej schémy - vzoru správ zo špeciálnopedagogického vyšetrenia 
slúžiaceho ako pomôcka pre špeciálnych pedagógov pri spracovávaní a tvorbe 
správ z vyšetrení. Ďalšia rovina výskumu bola zameraná na selekciu a 
aplikabilitu diagnostických nástrojov v textových dokumentoch oficiálnej 
povahy (konkrétne správy zo špeciálnopedagogických vyšetrení) z hľadiska 
výskytu, adekvátnej aplikácie pri konkrétnych druhoch zdravotného postihnutia 
a miery častosti ich používania pri diagnostike rôznych oblastí špeciálnymi 
pedagógmi.  Výsledky analýz nám umožnili vypracovanie základnej schémy - 
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vzoru správ zo špeciálnopedagogického vyšetrenia,  ktorý detailnejšie a zároveň 
komplexnejšie zachytáva rôzne oblasti diagnostikovania ako aj odporúčaní a 
slúži ako pomôcka pre špeciálnych pedagógov pri spracovávaní a tvorbe správ z 
vyšetrení. Komplexný vzor správ zo špeciálnopedagogického vyšetrenia je 
uvedený v publikácii Diagnostika v špeciálnopedagogickom poradenstve 
(Kastelová, 2014). Celkovo sme analyzovali 325 správ zo 
špeciálnopedagogického vyšetrenia z centier špeciálnopedagogického 
poradenstva z celého Slovenska, v ktorých špeciálni pedagógovia celkovo 
uviedli 43 rôznych diagnostických nástrojov, metodík štandardizovanej i 
neštandardizovanej podoby použitých pri diagnostike jednotlivcov so 
špeciálnymi edukačnými potrebami. Na základe tejto analýzy sme získali 
informácie o používaní jednotlivých diagnostických nástrojov špeciálnymi 
pedagógmi, uvedených v správach zo špeciálnopedagogického vyšetrenia 
(mnoho správ dokonca neobsahovalo žiadne informácie o  použitých 
diagnostických nástrojoch). 

Diagnostika jednotlivcov so špeciálnymi edukačnými potrebami je zložitým a 
náročným procesom. Výsledky výskumu poukázali na závažnú skutočnosť, že 
hoci sa špeciálni pedagógovia snažia o kvalitnú diagnostiku s adekvátnymi 
odporúčaniami týkajúcimi sa návrhu možností edukácie, hodnotenia a 
klasifikácie, edukačného procesu, ďalšej starostlivosti, odporúčaní pre rodičov, 
kompenzácie a socializácie jednotlivcov so špeciálnymi edukačnými potrebami, 
správy zo špeciálnopedagogického vyšetrenia však vykazujú značnú 
nejednotnosť a často krát nie sú uvádzané dôležité údaje. V snahe skvalitniť 
diagnostický proces sme vypracovali nový zjednocujúci a komplexnejší vzor pre 
vypracovanie správ zo špeciálnopedagogického vyšetrenia, v ktorom sú 
zahrnuté nielen hlavné kategórie a subkategórie údajov z vyšetrenia dieťaťa, ale 
aj všetky aplikované diagnostické nástroje, metodiky, materiály a techniky, 
nakoľko tieto údaje sú kľúčové pri diagnostickej činnosti a stanovení 
špeciálnopedagogickej diagnózy. 

Inkluzívne vzdelávanie predstavuje spôsob edukácie žiakov so špeciálnymi 
edukačnými potrebami (ŠEP) v bežných školách, ktorého podstatou je právo 
každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie, s kladením dôrazu na búranie bariér 
v školstve, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup ku vzdelávaniu. Inkluzívne 
vzdelávanie vychádza z dvoch hlavných myšlienok. Škola by mala uspokojiť 
potreby všetkých detí bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, sociálne, 
emocionálne, jazykové alebo iné podmienky. Realizácia inkluzívneho 
vzdelávania podporuje vznik vzťahov novej kvality, pričom vedenie školy 
a učitelia prihliadajú na kultúrnu identitu, rodovú rovnosť, jazykové vybavenie, 
špeciálne potreby a iné individuálne danosti detí a podnecujú kritické myslenie 
na akceptáciu inakosti a vyvrátenie zakorenených predsudkov.  

Inkluzívne vzdelávanie je definované ako usporiadanie bežnej školy spôsobom, 
ktorý môže ponúknuť adekvátne vyučovanie všetkým deťom bez ohľadu na ich 
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individuálne rozdiely, pričom nezáleží na druhu špeciálnych edukačných potrieb 
ani na úrovni výkonov žiakov (UNESCO, 2009). Podobne Wadeová (2000) (in 
Lechta a kol., 2010) vymedzuje zameranie inkluzívnej pedagogiky nasledovne: 
„všetci žiaci bez ohľadu na jazykové, kultúrne, etnické rozdiely alebo rozdiely 
v ekonomickom statuse, pohlaví a schopnostiach, môžu sa vzdelávať so svojimi 
vrstovníkmi v bežných triedach, v školách čo najbližšie k svojmu bydlisku“. 

Inklúzia sa chápe ako odlišný prístup, ktorý predpokladá zaradenie všetkých detí 
do bežnej školy. Lechta (Lechta a kol., 2010) v rámci inkluzívneho edukačného 
konceptu už nedelí žiakov  na dve skupiny (tých, ktorí majú špeciálne 
vzdelávacie potreby, a tých, ktorí ich nemajú), ale ide tu o jedinú heterogénnu 
skupinu žiakov, ktorí majú rozličné individuálne potreby. To predpokladá, aby 
pedagogický zbor bol pripravený a dostatočne kvalifikovaný na vzdelávanie v 
inkluzívnych podmienkach. Učitelia by v inkluzívnom prostredí mali byť 
schopní zistiť individuálne potreby každého žiaka a reagovať na nich pomocou 
odpovedajúcich pedagogických prístupov a stratégii na základe kvalitnej 
pedagogickej diagnostiky. V týchto intenciách by sme teda nemali hovoriť 
o špeciálnopedagogickej diagnostike, ale o pedagogickej (podľa Lechtu a kol., 
2010).  Učitelia by tak mali byť pripravení na prácu v multikultúrnom prostredí. 

Pedagogická diagnostika je jednou z pedagogických disciplín, ktorá je 
východiskom pre takmer všetky špecializované oblasti výchovy. Zaisťuje spätnú 
väzbu, kontrolu a hodnotenie procesu vzdelávania a výchovy. Zámerom 
pedagogického diagnostikovania je zistiť východiskový stav, ktorý je 
odrazovým mostíkom  pre možné zmeny v školskej edukácii. Obsahové aspekty 
pedagogickej diagnostiky vychádzajú z učebných osnov, zo spoločenských  
požiadaviek na morálny, pracovný, estetický a telovýchovný rozvoj žiaka. 
Jednou z úloh pedagogickej diagnostiky je zisťovanie schopnosti žiaka učiť sa, 
vzdelávať sa, čo ale predpokladá dlhodobo sledovať žiaka a uvažovať o jeho 
osobných schopnostiach.   Pod pedagogickou diagnózou rozumieme ústne alebo 
písomné vyjadrenie výsledkov diagnostického zisťovania,  určenie stupňa 
pedagogického rozvoja objektu výchovy, t.j. úrovne vzdelania a vychovanosti. 
Učiteľova diagnóza je väčšinou neformálna a neoficiálna. Sú sledované najmä 
také stránky žiakovej osobnosti ako: didaktický rozvoj, morálne vlastnosti, 
telesné zdravie a vývin, pohotovosť - psychomotorická a zmyslová, rodinná 
anamnéza, zdravotný stav, sociálna, kultúrna a výchovná stránka rodinného 
prostredia, možnosti materiálne a výchovno-kultúrne, ktorými rodina môže 
žiakovi pomôcť pri školskej práci, v profesionálnej príprave.   Výsledkom 
pedagogicko-diagnostickej práce je vypracovanie pedagogickej prognózy, t.j. 
konkrétneho plánu výchovy dieťaťa, u ktorého bola stanovená pedagogická 
diagnóza. Pedagóg, ktorý vykonáva diagnostické vyšetrenie, musí poznať 
učebné osnovy, učebnice, etapy rozvoja vzdelania žiakov v jednotlivých 
ročníkoch a obdobiach školského roku, ďalej musí poznať požiadavky na 
morálny, estetický a telesný rozvoj žiakov.    
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Uplatňovanie pedagogickej diagnostiky by malo byť každodennou činnosťou 
učiteľa. Väčší význam však dostáva v prípadoch, keď niektorý žiak nie je 
schopný dlhšiu dobu podávať v škole optimálne výkony, alebo vykazuje v 
správaní odlišnosti od spoločensky prijateľných foriem správania sa. Cieľom 
tohto postupu je dosiahnutie nápravy. Ak sa ju v podmienkach výchovno-
vzdelávacieho procesu bežnými pedagogickými prostriedkami nepodarí 
dosiahnuť vstupujú do systému iné odborné inštitúcie (napr. Centrum 
špeciálnopedagogického poradenstva, Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie), ktoré majú možnosť využívaním vedeckých nástrojov 
proces nápravy dosiahnuť. Odrazovým mostíkom však aj pre tieto inštitúcie 
ostáva pedagogická diagnostika. V Centre špeciálnopedagogického poradenstva 
sa realizuje odborná špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov so 
špeciálnymi edukačnými potrebami.  

Moderné ponímanie inkluzívneho vzdelávania vyžaduje pochopenie dôležitých 
zmien v celkovej paradigme vzdelávania detí so špeciálnymi edukačnými 
potrebami, a to od patobiologického ponímania (orientácia na defekt) ku 
konceptu sociálneho znevýhodnenia (orientácia na dôsledky postihnutia v rovine 
sociálnej integrácie) a od „integrácie pre postihnutých“ ku „škole pre všetkých“. 
Výrazne je akcentovaný prvok sociálnej integrácie a je zrejmé, že všetci žiaci 
v triede nemusia dosahovať rovnaké ciele.  

Inkluzívne vzdelávanie bude v budúcnosti akcentované a bude potrebné riešiť 
mnoho problémov z neho vyplývajúcich. Jednou z oblastí, ktorá bude 
zasluhovať významnú pozornosť, je pedagogická diagnostika detí a žiakov so 
špeciálnymi edukačnými potrebami v inkluzívnom edukačnom prostredí. Táto 
pedagogická diagnostika realizovaná pedagógmi na základných školách bude 
tvoriť spolu s psychologickou diagnostikou realizovanou v  poradenských 
zariadeniach, ako aj so špeciálnopedagogickou diagnostikou komplexný pohľad 
na žiaka, bez ktorej kvalitná inkluzívna edukácia s cieľom saturovania 
individuálnych potrieb týchto žiakov nebude možná.  

V budúcnosti v súvislosti s inkluzívnym vzdelávaním v rovine pedagogickej 
diagnostiky detí a žiakov bude potrebné: 

� zmapovať aktuálny stav v problematike pedagogickej diagnostiky  
� vytýčiť problémové okruhy v pedagogickej diagnostike  
� navrhnúť hlavnú schému oblastí pedagogickej diagnostiky  
� navrhnúť diagnostické nástroje slúžiace pre potreby pedagogickej 

diagnostiky  
� vytvoriť komplexný materiál slúžiaci na pedagogickú diagnostiku pre 

pedagógov, ktorí ju vykonávajú. 
  

 

  

99



 

 

RESUMÉ  

The contribution has treated the issue of special-diagnosis from the perspective 
of a major milestone with a significant influence on its formation. The author 
highlights the influence of Professor Štefan Vašek, who is credited with creation 
of this scientific discipline and created a theoretical concept. The contribution 
points to formulate new paradigms with a substantial impact on the expansion of 
special-diagnosis due to early and preschool age. In this context, it presents the 
main results of research aimed at improving the level of special-diagnosis 
realized on the level of special counseling centers. Furthermore, presented is the 
current basic theoretical issues of special-diagnostics implemented in inclusive 
conditions. 
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NÁZORY PEDAGÓGOV VYSOKÝCH ŠKÔL NA TERCIÁRNE 
VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI 

POTREBAMI 

Jana Lopúchová 

 

Abstrakt: Príspevok prezentuje výsledky výskumu analýzy názorov pedagógov 
vysokých škôl na terciárne vzdelávanie študentov so špecifickými potrebami. 
Výsledky tohto výskumu by mali vniesť komplexnejší pohľad na danú tematiku 
a zároveň zvýšiť informovanosť o problematike terciárneho vzdelávania 
študentov so špecifickými potrebami. 

Kľúčové slová: študent so špecifickými potrebami, terciárne vzdelávanie, 
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, podporné technológie, 
inkluzíve vzdelávanie. 

 

Abstract: The paper presents the results of research analysis of college 
teacher’s opinions on tertiary education of students with specific needs. The 
results of this research should bring comprehensive view on this particular topic 
and raise awareness about issues in tertiary education of students with special 
needs. 

Key words: student with specific needs, tertiary education, coordinator for 
students with special needs, supportive technologies, inclusive education. 

 

KEGA 033UK-4/2014 Podpora inovácií a vytvárania inkluzívneho prostredia vo 
vysokoškolskom vzdelávaní študentov so zdravotným znevýhodnením - princípy, ciele, 
metódy, nástroje, podmienky. 

 

Vzdelanie je veľmi dôležitou hodnotou v živote každého jedného z nás. 
Prostredníctvom vzdelávania sa rozvíjame nielen odborne, ale formuje sa aj naša 
osobnosť. V neposlednom rade je vzdelanosť výhodnou devízou a jedným z 
predpokladov uplatnenia sa na trhu práce. V súvislosti s uvedeným tak na 
význame naberá aj terciárne vzdelávanie.  

Študenti so špecifickými potrebami donedávna neboli úplnou samozrejmosťou 
na našich vysokých školách a tak sa často ocitali v prostredí, ktoré nebolo 
prispôsobené ich potrebám.  

V posledných rokoch, najmä po prijatí medzinárodných dokumentov a po 
úprave a prijatí niektorých právnych noriem, sa táto situácia začala 
optimalizovať. 
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Vysoké školy postupne začali preberať zodpovednosť za vytváranie 
zodpovedajúcich podmienok pre študentov so špecifickými potrebami 
a prístupnosť akademického prostredia. Problematika vysokoškolského 
vzdelávania študentov so špecifickými potrebami zarezonovala aj v radoch 
odborníkov, čo sa odzrkadľuje aj v množstve publikovanej vedeckej a odbornej 
literatúry (pozri Tarcsiová, 2007; Schmidtová, 2011; Kaleja, Růžičková, 2007; 
2013; Lopúchová, 2010, 2014, 2015, 2016; Joklíková, Stejskalová, 2013; Bič, 
Stejskalová, 2009 ai.), v realizovaní seminárov, workshopov, konferencií ai.  Aj 
týmito počinmi sa vzdelávanie študentov so ŠP posunulo o veľký krok ďalej. 
Tak ako špecifiká týchto študentov v minulosti predstavovali množstvo 
obmedzení a prekážok napr. pri získavaní informácií, pri porozumení 
informáciám, pri orientácii v priestore, v kontakte s okolím, vo fyzickej 
dostupnosti budov, v ich bezbariérovosti ai., v súčasnosti vďaka pokroku v 
oblasti techniky, informatiky a digitálnych  technológií má študent so 
špecifickými potrebami dostatok možností kvalitne a efektívne kompenzovať 
svoje zdravotné znevýhodnenie a plnohodnotne sa zapojiť do edukačného, 
pracovného a spoločenského života. 

Aby uchádzač/študent so špecifickými potrebami mohol v rámci terciárneho 
vzdelávania adekvátne využiť svoj potenciál a dovtedy nadobudnuté 
kompetencie, je nevyhnutná podpora a pomoc. Možností pomoci a podpory je 
viacero druhov.  

Podľa § 100 zákona o vysokých školách  má vysoká škola vytvárať  
zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím 
vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby bez znižovania požiadaviek na 
študijný výkon. K zodpovedajúcim podmienkam štúdia patrí umožnenie štúdia 
podľa individuálneho študijného plánu, v odôvodniteľných prípadoch predĺženie 
dĺžky štúdia s odpustením poplatkov za štúdium a zabezpečenie podmienok 
súvisiacich s návštevou školy študentov so zdravotným postihnutím. 

Belková (2015) zaraďuje medzi formy podpory, ktorá môže byť študentom so  
špecifickými potrebami poskytnutá, najmä:  

� identifikáciu bariér (architektonické, fyzické, psychické, komunikačné, 
sociálne, iné) a individuálnych potrieb a limitujúcich faktorov 

� poskytnutie pomoci na začiatku štúdia, v priebehu štúdia a pred jeho 
ukončením  

� určenie vhodných postupov podpory pre študentov podľa druhu a stupňa 
postihnutia 

� prekonávanie existujúcich bariér  

� odstraňovanie bariér vzniknutých nevhodnými postupmi a metódami 
počas výučby na vysokej škole.  
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Podľa platnej legislatívy medzi základné  mechanizmy podpory patrí 
koordinátor pre študentov so ŠP a špeciálne pedagogické pracoviská (Centrá 
podpory pre študentov so špecifickými potrebami).  

Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami poskytuje 
informačné, poradenské, vzdelávacie a servisné služby študentom, 
pedagogickým a  nepedagogickým pracovníkom danej vysokej školy/univerzity, 
ako i širšej verejnosti.  Plní úlohu metodického, znalostného a koordinačného 
centra.  

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami 

Connor (2012) poukazuje na fakt, že pre študenta so špecifickými potrebami 
môže byť veľmi zložité obdobie prechodu na vysokú školu, pretože prichádza z 
prostredia strednej školy, kde sa cítil bezpečne, do priestoru neznámeho. A 
práve vtedy by mu mal byť oporou najmä  koordinátor pre študentov so 
špecifickými potrebami. 

Koordinátor je osoba, s ktorou by mal študent so špecifickými potrebami 
komunikovať ešte pred podaním prihlášky na vysokú školu.  Je to osoba, ktorá 
poskytuje informácie o možnostiach štúdia na danej vysokej škole, osoba ktorá 
najlepšie pozná podmienky štúdia, prostredie. 

Medzi hlavné činnosti  koordinátora pre študentov so ŠP patrí najmä aktívna 
spolupráca vo všetkých úlohách pri riešení podmienok a podpory študentov so 
ŠP; evidencia uchádzačov o štúdium a študentov so ŠP; vyhodnocovanie potrieb 
a požiadaviek uchádzačov o štúdium a študentov so ŠP; vykonávanie 
poradenstva pre študentov so ŠP pri výbere podporných technológií a 
zabezpečovaní podporných služieb ai.  

V mnohých prípadoch študenti kontaktujú pedagógov/koordinátorov až keď 
nastane nejaký problém. Na začiatku sa snažia zvládnuť svoje štúdium bez 
odbornej personálnej podpory. Ak však študent neinformuje príslušných 
pedagógov/odborníkov o svojom zdravotnom znevýhodnení, nemôže očakávať 
ani podporu (Clark, 2007). 

Zelinková (2012) ako príklady uvádza niekoľko príčin, ktoré vedú študentov so 
špecifickými  potrebami k tomu, aby o pomoc pri štúdiu požiadali neskoro: 

a) študenti sa hanbia a nechcú, aby o tom vedeli ich spolužiaci alebo ostatní 
pedagógovia 

b) necítia sa v bezpečí 

c) nechcú na seba upútavať pozornosť 

d) snažia sa tieto problémy prekonať sami tým, že sa viac snažia 

e) nechcú žiadnu pomoc, chcú dokázať sami sebe, že to zvládnu aj bez 
pomoci druhých 
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f) sú skeptickí,  neveria že by im mohol niekto pomôcť 

g) často krát nevedia, že môžu požiadať o pomoc a tiež nevedia kde.  

Je pravda, že v niektorých prípadoch samotná príprava a vzdelávanie študenta so 
špecifickými potrebami znamená pre pedagóga zvýšený nárok na prípravu. Je 
však  potrebné, aby pedagóg dokázal rozdeliť a prispôsobiť svoj záujem medzi 
študentov intaktných a študentov so špecifickými potrebami tak, aby ani jedna z 
týchto strán nebola znevýhodnená. V tomto je potrebné, aby mal vysokoškolský 
pedagóg možnosť  prípravy na výučbu, ale aj samotnú výučbu  konzultovať 
s odborníkom.  

Základným princípom vysokoškolského inkluzívneho vzdelávania je umožniť 
všetkým študentom dosiahnutie ich vzdelávacieho maxima pri súčasnom 
rešpektovaní ich špecifických potrieb.  

Hájková a Strnadová (2010) tvrdia, že  v inkluzívnom poňatí pedagogiky nie sú 
rozdielne schopnosti študentov (rozdielna úroveň pozornosti, rozdielne pracovné 
tempo, pohybové a komunikačné predpoklady, úroveň nadobudnutých 
kompetencií...) posudzované ako rušivé faktory, ale ako individuálne 
podmienky, ktoré determinujú činnosť a aktivity každého študenta v procese 
inklúzie.  

Inkluzívny prístup znamená aj to, aby bolo okolité sociálne prostredie 
pripravené na to, že ľudia s postihnutím tu vždy boli, sú a budú. Inklúzia je stav, 
kedy spoločnosť, do ktorej sa jednotlivec s postihnutím narodí, uznáva jeho 
právo na to byť odlišný a pristupuje ku každému jej členovi absolútne 
rovnoprávne a ponúka všetkým rovnaké možnosti (Lechta, 2010).  

Inkluzívna škola – inkluzívna univerzita by mala fungovať ako prístupná, 
otvorená a dostupná inštitúcia s kooperujúcimi pedagógmi, ktorí zdieľajú 
spoločnú filozofiu. Jedným z dôvodov, prečo by sme k inkluzívnemu 
vzdelávaniu na vysokých školách mali smerovať je skutočnosť, že kvalitu života 
študentov/jednotlivcov s postihnutím výrazne ovplyvňuje aj kvalita edukácie. 
Personálne zdroje a erudovanosť odborníkov sú kľúčovými faktormi úspešnej 
inklúzie. Z tohto pohľadu sa nám javí na vysokých školách ako jedna 
z najdôležitejších podmienok pripravenosť pedagógov na vzdelávanie 
jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a tiež prítomnosť dostatočného 
počtu týchto pedagógov (Schmidtová, 2007, 2011). Rozhodujúca je ich 
odbornosť, prístupnosť a flexibilita. 

Predpokladáme, aj na základe poznatkov, výsledkov doterajších výskumov 
(Hlina, Lopúchová, 2009; Schmidtová, 2011; Květoňová, 2007 a i.), zdrojov 
dostupných na ÚIPŠ, že terciárne vzdelávanie a zavádzanie inklúzie na terciárny 
stupeň vzdelávania má svoje slabé stránky a jednoznačne sa tu nachádza široké 
referenčné pole a priestor pre skvalitňovanie inkluzívnej edukácie 
a zdokonaľovanie inkluzívnych podmienok pre uchádzačov o štúdium na VŠ, 
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ale najmä pre študentov s rôznymi druhmi postihnutia na terciárnom stupni 
vzdelávania. 

Vyplýva to aj z výskumu, ktorý sme realizovali spoločne s Karaščákovou (2016) 
a ktorý sa zameriaval na zisťovanie názorov pedagógov vysokých škôl na 
terciárne vzdelávanie študentov so špecifickými potrebami.  

Skúmali sme, ako fakt, že sa na vzdelávacom procese zúčastňuje aj študent so 
špecifickými potrebami, ovplyvňuje vzdelávacie metódy pedagóga, ako pedagóg 
vo všeobecnosti vníma proces terciárneho vzdelávania študentov so ŠP, aký je 
jeho názor na pripravenosť vysokých škôl vzdelávať študentov so ŠP, čo by mali 
alebo mohli zmeniť vysoké školy vo vzťahu k vzdelávaniu študentov so ŠP, čo 
by boli ochotní zmeniť samotní pedagógovia, či sú výkony študentov so ŠP 
vyrovnané alebo porovnateľné s intaktnými študentmi a pod.    

Vo výskume sme ako hlavnú použili metódu štruktúrovaného interview. Ďalšími 
použitými metódami boli metódy vyhodnocovania výsledkov výskumu, metóda 
analýzy metóda syntézy, metóda zovšeobecňovania, metóda dedukcie. 
Výskumný súbor tvorili šiesti participanti/pedagógovia vysokých škôl vo veku  
od 30 do 60 rokov. 

  

ANALÝZA VÝSLEDKOV VÝSKUMU ZÍSKANÝCH 
PROSTREDNÍCTVOM INTERVIEW 

V rámci výskumu sme skonštruovali položky pre štruktúrované interview, ktoré 
sme postupne zadávali všetkým participantom. Zaujímali nás hlavne nasledujúce 
oblasti: 
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Problematika inklúzie je vcelku kontroverzná. Má inklúzia jasný cieľ a smer? 
Ako je na tom študent so ŠP oproti študentovi intaktnému?  Je pre jednotlivcov 
so ŠP ideálnejšie vysokoškolské vzdelávanie alebo zaradenie sa do pracovného 
života? Alebo dokonca odkázanosť (v akejkoľvek podobe – personálnej, 
ekonomickej...)? Do akej miery je študent so ŠP závislý/nezávislý? 
A v konečnom dôsledku, aké sú názory spoločnosti?  Odpovede participantov 
boli  rôzneho charakteru.  

 

Ako ovplyvňuje vzdelávanie študenta so špecifickými potrebami pedagógov 
VŠ? 

Pri tejto položke bolo našim cieľom zistiť, ako študent so ŠP ovplyvňuje 
samotného pedagóga, čo všetko musí urobiť, nad čím sa zamýšľa a čo to preňho 
znamená? 

 

 
 

Ako vo všeobecnosti vnímajú pedagógovia VŠ proces terciárneho 
vzdelávania študentov so špecifickými potrebami?  

Odpovede na túto položku boli rôzneho charakteru. Objavili sa odpovede, ktoré 
boli pozitívne, ale aj odpovede, ktoré mali negatívnejší charakter.  
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Jedna z respondentiek dodáva: „Myslím si, že predmety a problematika, ktorú 
riešime na našej fakulte, ktorá vychádza zo študijných plánov jednotlivých 
študijných programov, ktorých vyústením je potom  profil  absolventa je 
nastavená tak, že pri použití štandardných pomôcok jednoducho akýkoľvek 
študent toto štúdium zvládne.“ Veľký problém je však v tom, že študenti sa 
často krát nechcú priznať k svojmu postihnutiu.  Práve preto, za veľmi dôležitú 
pokladá komunikáciu so študentmi. „Mali sme študenta, ktorý mal v rámci 
úrazu, žiaľ, vyoperovanú štvrtinu mozgu. Ale bol to chlapec, ktorý bol veľmi 
múdry, dokonca si dovolím tvrdiť, že bol veľmi inteligentný. On všetko ovládal, 
ale v dôsledku toho, že stratil časť mozgu, jednoducho všetky procesy uňho 
prebiehali dlhšie. Na všetko potreboval viac času, ale ten výsledok dotiahol do 
absolútne rovnakého, úspešného konca. Máme snahu všetkým zabezpečiť 
adekvátne  podmienky, takže máme snahu integrovať týchto študentov do 
vzdelávania v každom prípade.    
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Čo si pedagógovia VŠ myslia o pripravenosti vysokých škôl vzdelávať 
študentov so ŠP? 

V rámci výskumu bolo pre nás zaujímavé zistiť, čo si pedagógovia myslia o 
pripravenosti vysokých škôl vzdelávať študentov so ŠP vo všeobecnosti.   
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Pripravenosť vysokých škôl vzdelávať študentov so ŠP. Pozitíva 
(facilitátory) a negatíva (inhibítory).  

Cieľom v tejto položke bolo zistiť, čo si pedagógovia myslia o pripravenosti  
vysokej školy na ktorej pôsobia na vzdelávanie študentov so ŠP a konkrétne v 
čom vidia pozitíva a negatíva. 

 
Jedna z respondentiek vidí negatíva vzdelávania študentov so ŠP v bariérovosti 
priestorov fakulty.      

Medzi pozitívami inkluzívneho vzdelávania pedagógovia spomenuli realizáciu 
prednášok s expertmi  o problematike prístupu k študentom so ŠP, zvýšenie 
informovanosti pedagógov o fungovaní študentov so ŠP, zavedenie určitého 
systému a postupov na fakultách  ale aj fakt samotného prijímania študentov so 
ŠP na štúdium na VŠ (skutočne len facilitátor?).  

Medzi negatívami rezonovali odpovede, ktoré sa týkali najmä samotného 
študenta: študenti často krát nechcú byť extra zvýhodňovaní; nechcú, aby ostatní 
študenti a pedagógovia vedeli, že majú problém; obávajú sa stigmy postihnutia; 
nechcú, aby ich hodnota bola spochybňovaná kvôli ich obmedzeniam alebo 
nedostatkom.  

 

  

112



 

 

Aj vzhľadom k vyššie uvedenému sme s veľkým záujmom očakávali odpovede 
na položku Čo by mali/mohli vysoké školy zmeniť vo vzťahu k vzdelávaniu 
študentov so ŠP? 

 

 
 

Čo by boli pedagógovia ochotní  zmeniť vo vzťahu k vzdelávaniu študentov 
so ŠP?   

Proces zavádzania inklúzie sa v súčasnosti stupňuje a akcentuje sa entita 
každého jednotlivca (nielen s postihnutím). Preto nás zaujímalo, aké zmeny by 
boli ochotní pedagógovia zrealizovať alebo vykonať vo vzťahu k vzdelávaniu 
študentov so ŠP. 

Jedna z respondentiek sa vyjadrila, že „snahu ďalej sa vzdelávať v tejto 
problematike mám. V ponuke sú nejaké školenia, no nie vždy je možnosť 
vycestovať a absolvovať ich. Každý učí toľko, že nemáme možnosť odísť a napr. 
dozvedieť sa skúsenosti z iných fakúlt aj univerzít, aké majú odborníci s 
jednotlivými študentmi a snažiť sa to prevziať a aplikovať u nás.“ Ďalšie 
odpovede sú uvedené v nasledujúcej schéme: 
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Participanti sa vyjadrili, že by sa v rámci možností chceli vzdelávať, hľadať 
nové spôsoby, či už v spolupráci s centrom podpory alebo po vlastnej línii. Boli 
by ochotní zúčastniť sa   školenia alebo workshopu a ďalej sa vzdelávať. 

  

V ďalšej časti výskumu sme sa vzhľadom k tomu, že študenti so ŠP sa 
stretávajú počas štúdia na vysokej škole s mnohými bariérami, zaujímali 
o to, ktoré bariéry považujú pedagógovia VŠ za  
najnáročnejšie/najproblematickejšie pre takéhoto študenta? 

Participanti odpovedali rôzne, napr. že to závisí od povahy. Majú aj takých 
študentov s ktorými chodia do školy mamy. „Snáď by sa mohlo začať uvažovať 
o asistentoch vo  vzdelávaní.“   

Mnohí za jediné bariéry považujú priestory fakulty. „Keby som akokoľvek chcel, 
nie je tu ani kde domontovať výťah a tiež nemáme dostatočné finančné 
prostriedky“. No zároveň dodáva, že nikdy nemali problém vozičkára vyniesť aj 
na druhé poschodie. Jedna participantka za najnáročnejšie bariéry považuje 
prístup zo strany niektorých pedagógov a nedostatok pomôcok. Myslí si, že 
mnohí študenti so ŠP sú schopní, ale musia štúdiu venovať viac času a energie.   

 

 

 

114



 

 

 

 
 

Ďalšiu položku sme zamerali na zistenie názoru, či by boli pedagógovia 
ochotní znížiť svoje nároky na študijný výkon študenta so ŠP?   

Aj napriek tomu, že pomoc, poradenstvo a podpora sa má realizovať pre 
študentov so ŠP zo zásady bez znižovania požiadaviek na výkon, participanti 
odpovedali,  že sa to často aj robí. „Človek má k tomu sklon. Priznávam, že tiež 
to robím, keď už vidím, že sa študent veľmi trápi. Aj keď si uvedomujem, že je to 
pozitívna diskriminácia. Človek si to uvedomuje, ale mu to nejako nedá, že 
študent vynaloží oveľa väčšiu námahu na to, aby sa vlastne naučil.“  

Naopak ďalší participant sa vyjadril, že „netreba poľavovať v tomto smere. Tým 
tomu študentovi vôbec nepomáhame.“ Prístup by asi mal byť rovnocenný. „Oni 
sú často krát mimoriadne inteligentní, mimoriadne schopní ľudia. Dokonca ten 
hendikep ich ako keby hnal trošku razantnejšie k výsledkom, ako keby chceli 
vykompenzovať  nedostatok práve  nadprácou. Čiže oni toto ani nepotrebujú“.  

 

Sú výkony študentov so špecifickými potrebami vyrovnané alebo 
porovnateľné s intaktnými študentmi? 

Participanti odpovedali, že to závisí od predmetu. Jeden študent je slabší, druhý 
zas nadpriemerne inteligentný. Niektorí majú sebavedomie aj na rozdávanie. 
„Jeden študent, ktorý má motorické problémy, študuje bez problémov. Až v 
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druhom ročníku sa priznal, že sú niektoré predmety, na ktorých by potreboval 
viac času, ale nič iné. Všetkému rozumie a zvláda to“. 

Jedna participantka zo skúseností povedala, že dokonca ich výkony sú ešte 
lepšie. Často krát si chcú  postihnutie vykompenzovať  úspechom v študijnej 
činnosti. Stotožňuje sa s názorom, že výkony týchto študentov sú vyrovnané, 
dokonca niekedy ešte lepšie. „Ako sú dobrí a zlí aj intaktní študenti, tak sú dobrí 
aj zlí aj postihnutí.“ 

  

Možnosti uplatnenia sa absolventov so ŠP na trhu práce – majú rovnaké 
možnosti ako ich intaktní spolužiaci? 

Výpovede participantov uvádzame v nasledujúcej schéme:  

 
 

Majú  študenti so ŠP podmienky v rámci vysokoškolského vzdelávania na 
Slovensku porovnateľné so zahraničím? 

Touto otázkou sme chceli zistiť, čo si myslia pedagógovia o podmienkach štúdia 
študentov so ŠP na terciárnom stupni vzdelávania u nás a v zahraničí. 

Participantka P1 to nevie porovnať. Aj keď bola v zahraničí na mnohých 
univerzitách, tejto problematike sa ešte nevenovala. „U nás vtedy ešte táto 
problematika nebola taká aktuálna, ako to je teraz za posledné roky. Neviem 
povedať, ale myslím si, že niektoré univerzity, tak ako majú vynikajúci systém 
vzdelávania, takisto sa starajú aj o takýchto študentov. Možno v zahraničí sú 
skôr nekompromisnejší, berú týchto študentov rovnocennejšie. My máme skôr 
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sklon im zľavovať z nárokov na výkon. Chce to určite čas. Mali sme vždy  
špeciálne školy, kde boli postihnutí situovaní, čo tiež nebolo určite správne a 
potom sa báli ísť medzi normálnych ľudí. Takže myslím si, že toto je dobre čo sa 
robí“.  

Názor ďalšej participantky je prinajmenšom zaujímavý a povzbudzujúci: 
„Pokiaľ človek chce niečo vyriešiť, tak je jedno kde to je. Je veľa vecí, ktoré 
viem vyriešiť bez pomoci iných ľudí, bez finančných prostriedkov, bez nejakých 
finančných nákladov alebo nárokov.“  

„Ďalšia vec, zoberme si tie štandardné, klasické univerzitné mestečká. Všetko je 
to pokope. Všetko je to v podstate bezbariérové. Toto je náš najväčší problém. 
Naše univerzity proste vznikali a budovali sa aj v priestoroch, ktoré jednoducho 
univerzita dostala za symbolickú cenu alebo je v dlhodobých prenájmoch a sme 
radi, že nejaké budovy máme. Takže toto je tá výzva do budúcna, aby skutočne 
sme sa možno nejakým spôsobom spájali. Potom aj komunikácia je oveľa lepšia 
medzi zamestnancami.“   

Participantka P3 porovnáva našu situáciu najmä v Českom, pretože tam chodí 
najčastejšie a sú tam sesterské pracoviská. Spomína napríklad Masarykovu 
Univerzitu v Brne, kde je inklúzia na pomerne vysokej úrovni. „Dokonca tam 
majú oveľa viac ľudí zapojených do tejto oblasti. Majú veľké pracovisko, ktoré 
sa venuje študentom so ŠP, čiže zdá sa mi, že tam sú trošku ďalej v tejto 
problematike. Ostatné zahraničné univerzity veľmi nepoznám. Predsa, Česko 
máme najbližšie a myslím si, že v mnohom sme si podobní, tak je zaujímavé si 
práve toto porovnať a zdá sa, aspoň z prvých výsledkov, že sú v tomto ďalej. Ale 
zase myslím si, že nie je to len  o  iniciatíve  ľudí alebo o kvalite  ľudí, ale aj o 
konkrétnej práci, myslím, že tá je porovnateľná. Je to skôr o  podmienkach, 
ktoré im tam vytvorili.“  

 

VYHODNOTENIE VO VZŤAHU K CIEĽOM VÝSKUMU 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, aké sú názory pedagógov vysokých škôl na 
terciárne vzdelávanie študentov so ŠP. Na základe analýzy interview sme zistili, 
že v konečnom dôsledku prítomnosť študenta so ŠP určite ovplyvňuje proces 
vzdelávania, ako aj všetkých jeho účastníkov a najmä pedagógov núti hlbšie sa 
zamyslieť nad touto problematikou... „keď prišli „títo študenti“, tak človek si 
začal uvedomovať, že sú aj iní študenti, že už prichádzajú aj študenti, ku ktorým 
treba inak pristupovať. Takže pre mňa to bol veľmi zaujímavý pedagogický 
objav.“ Dvaja participanti sa na otázky pripravenosti vysokých škôl pozerajú 
pozitívne a vidia v tom pokroky, no o opaku je presvedčená tretia participantka, 
ktorá uvádza, že „nie sú pripravené vysoké školy vôbec.“ Zhodli sa však na tom, 
že sú ochotní sa v tejto problematike ďalej vzdelávať a absolvovať rôzne 
školenia. Ako nedostatočné hodnotia priestory a materiálové vybavenie škôl. Čo 
sa týka študijných výkonov študentov so ŠP, tak dvaja participanti sa zhodli v 
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tom, že ich výkony sú porovnateľné s ich intaktnými spolužiakmi a vôbec nie je 
potrebné znižovať svoje nároky na nich.   

Čo sa týka pripravenosti vysokých škôl, zhodujú sa v názore, že situácia ešte nie 
je úplne ideálna, veľmi veľa vecí by bolo potrebné zmeniť, ale základom je 
ľudský potenciál - čo u nás je. Študentov so ŠP vnímajú ako obohatenie 
edukačného procesu „minimálne v tom zmysle, že práve títo študenti dokazujú, 
že všetko sa dá, keď sa chce. A to je možno taká výzva pre študentov, ktorí to 
môžu mať v živote ľahšie, keďže nie sú nejakým spôsobom hendikepovaní, že ten 
študent im ukáže: čo si vy sťažujete, pozrite sa na mňa, ide to. On je motiváciou  
pre celú skupinu, ktorá s ním prichádza do kontaktu.“  

Na základe analýzy odpovedí participantov môžeme tiež konštatovať, že 
pedagógovia vysokých škôl sa na problematiku terciárneho vzdelávania 
študentov so ŠP pozerajú pozitívne. „Keď sa takýto študent objavil, bol to pre 
mňa vždy zážitok. Je dobré, že sa tejto téme v posledných rokoch venuje viac 
pozornosti, ale stále je potrebné to rozvíjať, učiť sa a hľadať cesty, ako im 
umožniť rovnocenné vzdelávanie“. Za veľmi dôležitú pokladajú participanti 
vzájomnú komunikáciu: „je veľmi dôležité možno v tom prvom slede odhadnúť  
študenta, či s ním môžeme komunikovať osamote alebo sú témy, ktoré s týmto 
študentom môžeme riešiť verejne, pretože zopárkrát sa mi stalo, že práve možno 
to bolo prínosné, že  zdraví študenti, ktorí tam boli, pochopili o čo tu vlastne 
ide.“   

Pedagógovia vysokých škôl podľa výpovedí participantov nie sú dostatočne 
pripravení a informovaní o tom, akým spôsobom pristupovať k študentom so 
ŠP, čo môžu a čo nie.  „Myslím si, že naši učitelia ešte nemajú dostatok 
odborných vedomostí a tak nie sú celkovo na to pripravení. Často krát naozaj 
vidíme, že nevedia ako by mali reagovať a nachádzame aj  negatívne prístupy z 
dôvodu toho, že prečo by mali vykazovať nejakú nadprácu, pokiaľ povedzme, že 
nie sú ani dostatočne ohodnotení, ale myslím, že to sú skôr výnimky a väčšina 
učiteľov má snahu týmto študentom pomôcť.“  

Vysoké školy síce majú povinnosť zabezpečiť vhodné podmienky aj pre 
študentov so ŠP, no naši participanti sa zhodujú v názore, že je vidieť pokroky 
smerom dopredu, ale stále nie sú naše vysoké školy dostatočne pripravené na 
vzdelávanie takýchto študentov. Problémy vidieť v bariérových priestoroch, 
materiálnom zabezpečení alebo v spomínanej odbornej 
pripravenosti/nepripravenosti samotných pedagógov. 

 

DISKUSIA 

Podľa Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. § 100 „každý má právo študovať na 
vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na 
štúdium a ďalšie podmienky určené vysokou školou. Študentom so špecifickými 
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potrebami vysoké školy poskytujú podporné služby. Podporné služby sa 
poskytujú najmä vo forme možnosti využívania špecifických vzdelávacích 
prostriedkov, individuálnych vzdelávacích prístupov, určením osobitných 
podmienok na vykonávanie študijných povinností (bez znižovania požiadaviek na 
študijný výkon), individuálnym prístupom vysokoškolských učiteľov.“ 

My sme sa v našom výskume zamerali na názory pedagógov vysokých škôl na 
terciárne vzdelávanie študentov so špecifickými potrebami. Odborníci, ktorí sa 
tejto problematike venujú, ako napríklad Lopúchová (2008); Kaleja (2013); 
Schmidtová (2011); Požár (2010); Květoňová (2007); Růžičková (2006, 2008); 
Stejskalová (2009) sa zhodujú v názore, že vytváranie adekvátnych podmienok 
pre vzdelávanie študentov so špecifickými potrebami je dôležitým 
determinantom pre úspešné a efektívne zvládnutie vysokoškolského 
vzdelávania. 

Aby študenti bez väčších problémov mohli zvládať štúdium na vysokej škole je 
potrebné zabezpečenie debarierizácie, teda odstránenie rôznych druhov bariér – 
psychických, fyzických, komunikačných ai. Zaujímavé bolo výskumné zistenie, 
že tento problém naši participanti nevnímajú ako najnáročnejšiu bariéru pre 
študenta so ŠP pri ich štúdiu.     

Ďalšou dôležitou podmienkou pre bezbariérové štúdium študentov so ŠP na 
vysokej škole je komunikácia medzi študentom a pedagógom. Je dôležité, aby 
pedagóg bol dostatočne informovaný o špecifických potrebách študenta, lebo iba 
tak vedia spoločne nájsť alternatívnu cestu pri vzdelávaní. Nemenej dôležitý je 
komunikačný trojuholník: koordinátor, pedagóg, študent. Naši participanti vo 
väčšine prípadov komunikáciu so študentmi vnímali ako bezproblémovú. No u 
participanta, ktorý učí programovanie sme zaznamenali opak: „je to ťažká 
komunikácia. Človek je na matematických vedách zvyknutý stretávať sa aj 
s intaktnými študentmi, s ktorými sa  veľmi ťažko komunikuje. Preto mám 
niekedy pocit, že sú aj horšie prípady medzi bežnými študentmi. No najťažšie sa 
komunikuje s niekým, kto je nepočujúci a ešte nevidiaci. Lebo ťažko sa vzájomne 
komunikujú niektoré veci, pri ktorých som zvyknutý vizuálne vysvetľovať. Musím 
sa veľmi prácne prepínať do „nevizuálneho“. Niekedy ani neviem, ako by som 
niektoré veci vysvetlil. Vzdelávam autistu a s ním neviem dobre komunikovať. 
On je pre mňa to najťažšie. Ja neviem, čo mu môžem povedať. Mám snahu mu 
pomôcť, lebo vidím, že si číta prvý riadok, pritom všetci už riešia štvrtý príklad 
v poradí zo sady príkladov. On je pri prvom a si číta, hodinu pozerá a ja neviem 
či nerozumie alebo iba rozmýšľa alebo je už niekde inde. On to nepovie, to je ten 
problém. Zapne mu to možno až doma, mne to nevadí. Ja som tam na to, aby 
som mu pomáhal, ale on nechce, aby som mu pomáhal. V tomto prípade už je na 
zváženie či takýto študent by nemal mať individuálny študijný plán“.  

Nás v ďalšej časti nášho interview zaujímalo, aký majú názor pedagógovia na 
znižovanie nárokov na študijný výkon študentov so ŠP. S potešením môžeme 
konštatovať, že väčšina pedagógov nie je ochotná znižovať svoje nároky z 
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jednouchého dôvodu: „oni to nepotrebujú, títo študenti sa dokážu učiť, zvolením 
správneho postupu skúšania a individuálneho prístupu sa všetko dá, aj bez 
znižovania nárokov.“ Zaujímavé však je, že dve participantky sú presvedčené o 
tom, že vo všeobecnosti sa nároky na študentov so ŠP znižujú a aj ony samé to 
tak niekedy robia. Mohli by sme teda diskutovať o tom, či sú ženy 
empatickejšie, citlivejšie a sú ochotné študentom so ŠP pomôcť aj  spôsobom, o 
ktorom sú v konečnom dôsledku  presvedčené, že nie je správny, alebo je to 
nedostatkom odborných poznatkov a nepoznanie postupov a prístupov (a tiež 
legislatívy) v tejto oblasti. Je viac než diskutabilné, či im pedagógovia takto 
skutočne pomáhajú. Ako hovorí participant: „nemá zmysel znižovať nároky, ono 
ich to potom aj tak dobehne.“ 

Ďalšou podmienkou, ktorá by mala byť splnená pre zabezpečenie 
bezproblémového štúdia študentom so ŠP je dôkladná informovanosť. Vieme, že 
študent získava počas štúdia množstvo informácií prostredníctvom 
internetových stránok vysokej školy. Z pohľadu pedagógov iba jedna 
participantka sa stotožňuje s názorom, že nie sú dostatočne prístupné. Ostatní 
pedagógovia sa stotožňujú s názorom, že webové stránky a informačný systém 
ich fakulty/katedry je dostatočne prístupný a zrozumiteľný aj pre študentov so 
ŠP... „pred istým časom sa veľa hovorilo o tom, že stránky treba robiť tak, aby 
boli čitateľné aj pre nevidiacich. To znamená, aby spĺňali isté štandardy. Mám 
pocit, že väčšina takých tých moderných nástrojov na tvorbu stránok už toto 
zahŕňa automaticky. Učitelia, ktorí dávajú informácie na web sa to zrejme 
snažia robiť tak, aby aj študenti (príp. uchádzači) mali kvalitné informácie 
a prístup a aby neboli na stránkach bariéry.“ Zároveň však dodávajú, že by 
bolo dobré od študentov získať spätnú väzbu. Tu sa dostávame až k diskutovanej 
problematike – komunikácii medzi študentom, pedagógom a koordinátorom. 

Zaujímal nás aj pohľad pedagógov na možnosti uplatnenia sa študentov so ŠP na 
trhu práce. Participanti sa jednotne zhodli, že to závisí od druhu postihnutia „no 
ťažko povedať, že by boli úplne rovnocenní, ale zase závisí od postihnutia, od 
firmy, od toho čo chcú robiť.“ Niekoľko príkladov uplatnenia sa na trhu práce 
uvádza participant: „mali sme študenta, ktorý u nás vyštudoval teoretickú 
informatiku, potom u nás pracoval ešte 5 rokov. Učil, viedol diplomovky, bol 
veľmi schopný a šikovný.“ ... „alebo napríklad matematiku u nás vyštudovala 
študentka na invalidnom vozíčku. V niečom majú výhodu oproti našim bežným 
absolventom, že majú ako keby bonus toho, že ovládajú aj softvér, ktorý by 
žiaden z týchto bežných študentov nezvládol. Vedia niečo navyše o svojich 
potrebách. Tam majú výborné uplatnenie. Viem si prestaviť niektoré pracovné 
oblasti, kde zamestnávateľ ani nepostrehne, že má hendikepovaného.“ 
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PSYCHOSOCIÁLNÍ DETERMINANTY INKLUZE 

Kateřina Kroupová, Martina Ptáčková 

 

 

Abstrakt: Zrakové postižení má velmi zásadní psychosociální rozměr - 
významnou měrou determinuje rozvoj osobnosti jedince, jeho proces 
socializace, sociální integrace a inkluze do společnosti, jeho psychologickou a 
sociální pohodu ve smyslu well-being. V následujícím textu se pokusíme 
nastínit základní charakter psychosociální dimenze zrakového postižení 
s akcentem na sociální specifika jedince se zrakovým postižením zasazená do 
kontextu školního kolektivu v situaci inkluze. 

Klíčová slova: inkluze, determinant, osobnost, zrakové postižení, sociometrie.  

 

Každá osobnost se vyvíjí pod vlivem prostředí, existence zrakového postižení 
tyto vlivy transformuje a modifikuje, následně se proměňují i reakce a aktivita 
samotného jedince – v jeho chování se odráží nejen samotné zrakové postižení a 
jeho důsledky, ale i výchovné postoje rodiny a širšího sociálního prostředí. 
S existencí zdravotního postižení se mění sociální kontext spoluurčující vývoj 
osobnosti jedince a jeho socializace. Ten je determinován primárně 
přisuzovanou rolí jedince s postižením s odlišným obsahem než role intaktních 
jedinců, která v sobě implikuje nižší nároky a očekávání a můžeme v rámci ní 
vysledovat pasivně receptivní charakter. „Roli postiženého dítěte lze definovat 
jako komplex očekávaného chování. Takové očekávání bude působit ve smyslu 
regulace požadavků rodiny na dítě. Obsah role handicapovaného dítěte vychází 
z hodnotícího stereotypu, tj. souhrn vlastností a projevů, které jsou postiženým 
připisovány na základě jejich příslušnosti k této skupině“ (Vágnerová, 2000, s. 
159).  

Problémy v oblasti formování sociálních vztahů přetrvávají a více se akcentují v 
etapě školního věku a pubescence. Jedním z modifikujících vlivů je v tomto 
kontextu nižší a kvalitativně odlišná sociální zkušenost odvíjející se mimo jiné 
od role jedince s postižením. V období školní docházky se akcentuje rovněž 
otázka efektu similarity zejména směrem k aktuálně preferované integrované 
formě vzdělávání, kdy je příležitost k formování vztahů v rámci komunity osob 
se zrakovým postižením limitovaná. Sociální nezkušenost zasahuje rovněž 
rozvoj vlastní identity a vztahy k vrstevnické skupině. Zásadní vliv zde mohou 
mít právě vztahy s vrstevníky se stejným typem postižení, které mohou přispět 
k akceptaci a vytvoření adekvátní identity jedince, v níž bude integrována i 
složka zrakového postižení. Dostáváme se na hranice sféry sebehodnocení, 
sebepojetí, akceptace a nonakceptace postižení. U jedince s postižením mohou 
být navíc některé rysy osobnosti zvýrazněny, mohou vystupovat více do popředí 
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(například častější vztahovačnost, přecitlivělost, přílišný důraz na osobní ambice 
apod.), což může ovlivnit sociální kontext a sociabilitu jedince (Hadj-Moussová, 
1997, s. 19). K neadekvátní aspirační úrovni podotýká Požár (1997), že u 
jedinců s postižením je možné se poměrně často setkat (ve srovnání s intaktní 
populací) s přeceňováním vlastních sil, možností, znalostí, postavení ve skupině 
a společnosti, tedy neadekvátně vysokou úrovní aspirací nebo naopak kontrastní 
reakcí z opačného pólu spektra. Osoba s postižením prakticky vždy pociťuje 
svou znevýhodněnou pozici vyplývající ze zdravotního postižení, což může 
nezřídka vygradovat v tísnivý pocit méněcennosti. Ve smyslu vývoje osobnosti 
může tento aspekt vyústit v retardační účinky (Požár, 1997). 

 

VRSTEVNICKÁ SKUPINA V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU 

Školní třída představuje referenční sociální skupinu, pro niž jsou 
charakteristické vzájemné vztahy; hierarchie, status a postavení jednotlivých 
členů; dynamika dění; hierarchie; strategie řešení vnitřních konfliktů; strategie 
řešení vnější zátěže (Braun in Friedlová, Jurová, Lindovská a kol., 2012). 
V průběhu formování skupiny dochází k vytváření skupinových norem, profilují 
se zde jednotlivé pozice a role. Skupinovými rolemi, konsensem mezi členy a 
vzájemnou adaptací je definována skupinová konformita. Charakteristické je 
rovněž formování sociálních podskupin definovaných společnými zájmy, 
pohlavím, studijními výsledky apod. Příslušnost k určité podskupině může být 
potencionálním zdrojem pocitu bezpečí, sdílení, přijetí a pochopení ostatními 
členy skupiny (Lopúchová, 2014).  

Snaha o konformitu s podskupinou může vést ke ztrátě vlastních postojů ve 
prospěch saturace základní psychické potřeby náležitosti k určité sociální 
skupině. Jak ovšem trefně podotýkají Friedlová, Jurová, Lindovská a kol. (2012, 
s. 4) „ne všichni do některé podskupiny patří. Poměrně často se potkáváme 
s žáky, kteří stojí mimo kolektiv, jsou ostatními odmítáni. Ti svou situaci 
většinou dobře uvědomují.“ Tato situace je bohužel doposud běžnou praxí 
v případě integrovaného vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením. 
Přikrylová (in Friedlová, Jurová, Lindovská a kol., 2012, s. 15) v tomto kontextu 
podotýká, že „celkové sociální klima třídy může být ovlivněno žáky 
pocházejícími z nepříznivých nebo naopak příliš příznivých rodinných a 
sociálních poměrů, ale také přítomnosti potenciálních agresorů a obětí 
šikanování, velkým počtem žáků se specifickými poruchami učení a chování, 
výskytem jednoho či více žáků handicapovaných.“ Školní třída je jedním ze 
základních socializačních prostředí, kde si jedinec osvojuje základní vzorce 
sociálního chování, získává specifické sociální role a status, který je zpravidla 
determinován zdravotním postižením. 

Žáci původně vstupují do školy s různým statusem, který je dán 
socioekonomickým postavením, pohlavím, rasou, ale tento status se v interakci 
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se spolužáky mění (Lašek, 2001). Utváření postavení ve skupině závisí na 
různých faktorech, jako jsou osobnostní vlastnosti, vzhled, oblíbenost, 
schopnosti. Na základě toho, jak je dítě přijímáno ve třídě, může zaujímat různé 
místo, pozici ve struktuře třídy, od vůdců, přes přijímané členy až po odmítané a 
izolované žáky (Říčan, Janošová, 2010). Oceněním této pozice získává člen jistý 
status, což je hierarchické vyjádření významu pozice (Urbanovská, Škobrtal, 
2012). Skupina vyvíjí jistý tlak na žáka ke konformitě v jednání a v názorech. 
Pokud žák splňuje očekávání skupiny a mluví a chová se v jejím zájmu, dostává 
od členů skupiny jisté výhody, v opačném případě se jeho postavení zhoršuje 
(Říčan, 2005). Potřeba být přijímán, patřit do skupiny, je velmi silná a skupina si 
často vytvoří zvláštní styl chování, který je nutno zachovávat jako znak členství 
v ní (Fontana, 2003). Žáci se zrakovým postižením mohou mít problémy v 
začlenění do kolektivu třídy, což může být způsobeno jejich nápadností, 
neobratností, nedostatkem potřebných schopností a dovedností. Takový žák se 
svým handicapem se nedokáže přiměřeným způsobem prosadit ve skupině 
vrstevníků a získat pro sebe přijatelnou pozici a nebývá považován za 
rovnocenného partnera. Tito žáci bývají i častěji ohroženi šikanou, která u 
mladších může pramenit z neznalosti a u starších z potřeby kompenzovat se své 
vlastní problémy (Přinosilová, 2007).  

Výsledky výzkumu Trlicové (in Vágnerová, 2005), které se vztahují ke kvalitě 
socializace žáků se zdravotním postižením integrovaných v běžné škole, 
ukazují, že děti s postižením jsou svými spolužáky řazeny na nejnižší pozice ve 
skupině, nejsou ani oblíbení, ani odmítaní, spíše přehlížení. Rovněž byly 
zjištěny rozdíly v přijímání těchto žáků mezi dívkami a chlapci, kdy dívky lépe 
přijímají spolužáka s postižením lépe, než hoši, kteří ho spíše odmítají. 
Představa dobrého kamaráda dle dětí se zdravotním postižením je, aby se jim 
neposmíval, aby si jich všímal a aby byl ochoten se v aktivitách řídit tím, co oni 
sami mohou. 

Pro sebehodnocení dítěte má značný význam výkon a především jeho sociální 
ocenění. Společnost klade důraz na rozvoj schopností, dovedností, osvojení si 
poznatků. Schopnosti a zejména výkony, kterých dítě ve škole dosahuje, mají 
větší hodnotu, než kdykoliv předtím. V případě žáka se zrakovým postižením je 
vyšší riziko extrémního přístupu k hodnocení ve srovnání se zdravými 
vrstevníky, ať už v nadměrné toleranci nebo negativní anticipaci. Vstupem do 
školního prostředí se začíná vyvíjet identita dítěte se zrakovým postižením 
(Vágnerová, 1995). V mladším školním věku je pro děti nejdůležitější, jak se k 
odlišnému spolužákovi chová učitel a jak ho hodnotí rodiče. Ve středním 
školním věku nabývají na významu názory vrstevníků, zejména potřeba shody 
názorů, vyrovnanosti kompetencí a projevů chování. V případě že se některý 
spolužák nápadněji liší nebo nárokům skupiny nestačí, může být snadno 
izolován, odmítán nebo i šikanován (Vágnerová, 2005). Žák se zrakovým 
postižením, který je integrován v běžné třídě základní školy často nemá všechny 
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žádoucí kompetence, např. nedovede se přizpůsobit skupině, nedovede 
komunikovat, bojí se samostatnosti, nezíská tak ve třídě přijatelnou sociální 
pozici a není uspokojivě akceptován. 

Podle míry obliby a prestiže jednotlivých dětí se třída nejpozději ve středním 
školním věku vnitřně diferencuje. V hierarchii skupiny rozlišuje Vágnerová 
(2005) následujících pět různých pozic: 1) Pozici neformálního vůdce získává 
dítě, které je vysoce hodnoceno, má ve skupině značnou prestiž a z ní vyplývá i 
velký vliv na ostatní členy skupiny. Jeho osobnostní vlastnosti a preference 
vedou k podpoře určitých způsobů chování ostatních členů skupiny, stává se 
jejich vzorem a oni ho napodobují. Nemusí jít vždy o žádoucí varianty, vůdce 
může snadno podporovat i rozboj negativních projevů. Získání role vůdce 
přispívá k sebejistotě, samostatnosti a nezávislosti, schopnosti řešit problémy a 
snášet zátěž konkurence. Na druhé straně může stimulovat a posilovat tendenci k 
nadměrnému sebeprosazování. 2) Pozici hvězdy získává dítě, které je oblíbené a 
zároveň něčím imponuje. Vliv takového dítěte vyplývá z jeho obliby, děti velmi 
snadno přebírají jeho názory, napodobují je, a většina třídy by se s ním chtěla 
kamarádit. 3) Postavení dobrého kamaráda získá dítě, které je většině třídy 
sympatické, ale nemá podstatnější vliv. A to d toho důvodu, že nemá potřebné 
imponující vlastnosti nebo dává přednost pohodě před prosazováním. Dobrý 
kamarád je ten, který nikdy nezklame, každému pomůže, je přátelský, 
nevytahuje se nad ostatní. Takové děti přispívají k vytvoření pozitivního klimatu 
třídy. 4) Pozice přijatelného spolužáka je typická průměrným vlivem i 
oblíbeností, ničím nevyniká, není ničím nápadná, ale také ničím nedráždí ostatní 
členy skupiny. Postavení přijatelného spolužáka má většina dětí ve třídě. Je to 
pozice, která přináší pohodu a jistotu průměru, není ničím ohrožena. Bývá 
nepřijatelná pouze pro nadměrně ambiciózní děti. Ostatní bývají spokojení, 
protože nejsou izolováni ani odmítání, mají alespoň jednoho dobrého kamaráda 
ve skupině a nikdo jim neubližuje. Skupina dětí, jejichž sociální status se 
pohybuje v tomto pásmu, mívá sklon ke značné konformitě, akceptuje normy 
skupiny a přizpůsobuje se jejich požadavkům, nemá takový vliv, aby mohla 
prosadit svůj názor, a bojí se riskovat a vyvolávat konflikt, protože by mohla mít 
problémy s mocnějšími spolužáky. 5) Postavení dítěte neoblíbeného, 
odmítaného a izolovaného získávají děti, které nemají požadované vlastnosti a 
kompetence, jejichž chování zevnějšek či sociální postavení je něčím odlišné, 
působí nepříjemně a s ostatními si nerozumějí a celkově neodpovídají průměru 
třídy. Takové děti nejsou schopny vyhovět požadavkům skupiny. Z nějakého 
důvodu nemusí mít osvojeny potřebné dovednosti, které jsou v sociálním 
kontaktu potřebné, nedovedou s ostatními komunikovat a domluvit se, 
nerespektují společné normy a neumí spolupracovat. Často se prosazují 
nepřiměřeným způsobem. Důvodem sociálního selhávání mohou být různé, 
školáci nejsou vzhledem ke svému věku ochotni a někdy ani schopni 
diferencovat. Z jejich hlediska má negativní hodnocení jasný důvod, odmítané 
dítě je jiné a tudíž „nenormální“ (Vágnerová 2005). 
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„Je potřeba si uvědomit, že sociometrický status dětí se specifickými obtížemi a 
dětí s obecnými obtížemi při učení a také jejich úroveň vnímání sebe sama 
(sebeuvědomění – self-image) či úroveň dosaženého základního vzdělání mohou 
být a často i jsou rozdílné“ (Bakker, 2007). 

 

SOCIOMETRIE JAKO JEDNA Z DIAGNOSTICKÝCH METOD 
ÚSPĚŠNOSTI INKLUZE 

Za jednu ze základních metod diagnostiky určené k deskripci a analýze směru a 
intenzity preference v mezilidských vztazích v malých sociálních skupinách je 
považována sociometrie. Ve školním prostředí nacházíme aplikační možnosti 
sociometrie v odhalování sociální struktury třídy a neformálních vztahů uvnitř ní 
(Friedlová, Jurová, Lindovská a kol., 2012). Sociometrická data mají potenciál 
k využití při ovlivňování mínění celého třídního kolektivu s akcentem na 
izolované, ostrakizované či odmítané nebo přehlížené jedince. Sociometrická 
data mohou rovněž napomoci při zefektivnění výukového procesu (organizace 
zasedacího pořádku, pracovních skupinek při týmové spolupráci, mimoškolních 
akcích apod.). Gecková, Madaras (2004) zdůrazňují aplikační možnosti 
sociometrie specificky v kontextu inkluzivních tendencí. Specifikují možnosti 
využití této metody pro hodnocení sociálního fungování a míry adaptace u žáků 
se zdravotním postižením a celkovou evaluaci efektivnosti inkluze. Dále hovoří 
rovněž o monitoringu efektivity intervence zaměřené na rozvoj sociálních 
dovedností a v určitém směru i o aplikačních možnostech v rámci ochrany 
duševního zdraví ve smyslu monitoringu sociální akceptace a identifikace 
odmítaných či přehlížených jedinců. Cairns et al. (in Gecková, Madaras, 2004) 
však podotýká, že ačkoli tyto techniky umožňují deskripci pozice žáka ve třídě, 
neumožňují mapovat dynamiku vztahů. Hamilton et al. (2000) zdůrazňuje 
otázky sociálního fungování žáků a studentů s postižením a intaktních 
v kontextu psychické adaptace. Podotýká, že většina sociometrických výzkumů 
je orientována na problematiku postižení či znevýhodnění s vysokou incidencí 
jako jsou poruchy učení a poruchy chování. V tomto kontextu autor (2000) 
uvádí výsledky jednoho z výzkumů, který prokázal nižší úroveň akceptace a 
naopak vyšší úroveň odmítnutí u žáků s poruchami učení ze strany jejich 
spolužáků.  

Začlenění do běžného proudu vzdělávání představuje pro dítě výrazně zátěžovou 
situaci, kterou nemusí odpovídajícím způsobem zvládnout. Jedinec s postižením 
je vystaven nejen zvýšeným požadavkům na celkovou adaptaci, přizpůsobení se 
výukovým požadavkům, ale i konfrontaci s intaktními, zpravidla lépe 
disponovanými spolužáky (Vágnerová, 2008). „V této situaci se dost často 
zdůrazňuje jeho role postiženého, odlišného dítěte. Děje se tak na úrovni vztahu 
k referenční skupině spolužáků, od kterých se v určitém směru, více či méně 
liší“ (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 1999, s. 189). Hanáková (2010) 
v tomto kontextu upozorňuje na změny a celkový posun hodnotové orientace 
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vrstevnické skupiny v případě integrace žáka se zdravotním postižením. Regec 
(2014) v tomto kontextu zmiňuje tzv. fenomén e-inkluze, resp. e-exkluze a 
návaznosti na současné možnosti výpočetní techniky a kompenzačních pomůcek 
na bázi počítačů, které mohou mít jak pozitivní tak také negativní konsekvence 
ve smyslu sekundární izolace jedince s postižením od vnějšího reálného světa. 
Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech (1999, s. 217) zdůrazňují některé 
konsekvence této situace: „Přijetí postiženého dospívajícího do vrstevnické 
skupiny závisí také na jeho osobnostních rysech, na schopnosti navazovat a 
udržovat sociální vztahy, což je závislé na jeho předchozím vývoji. Není třeba 
zdůrazňovat, že přijetí či nepřijetí dospívajícího jeho vrstevníky má, zvláště 
v případě postiženého, závažné důsledky pro jeho sebehodnocení. Riziko 
zraňujících sociálních zkušeností v kontaktu s nepostiženými vrstevníky je 
velké. Často proto nacházíme postiženého dospívajícího ve skupinách relativně 
uzavřených a vymezených spíše stejným typem postižení. Zde tedy znovu 
působí defekt jako určité vymezující kritérium pro přijetí či nepřijetí jedince.“  

Urbanovská, Škobrtal (2012, s. 112) poukazují na roli intaktních spolužáků, 
respektive na jejich vnímání specifické situace ve třídě a postoje vůči 
spolužákovi s postižením v návaznosti na podpůrná a vyrovnávací opatření: 
„Nutnost zvláštního individuálního přístupu k jedinci s postižením a odlišné 
přístupy k jeho hodnocení mohou vést k negativnímu postoji spolužáků a 
pocitům nespravedlnosti. Tento přístup mohou spolužáci vnímat jako 
protěžující, což může narušit sociální klima ve třídě i její kohezi.“ Autoři (2012) 
dále upozorňují na potencionálně problematický aspekt přítomnosti asistenta 
pedagoga, jehož přítomnost může jedince s postižením limitovat v kontaktu se 
spolužáky a nepřímo tak podporovat sociální izolaci v rámci dané sociální 
skupiny.  

Lebeer (in Urbanovská, Škobrtal, 2012) hovoří v této souvislosti o přirozeném 
sociálním učení – všichni členové skupiny se přirozeně učí tomu, jak se 
v heterogenní skupině chovat, komunikovat a spolupracovat. Charakteristický je 
rozvoj schopnosti porozumění, vnímání hodnoty rozdílů, empatie, tolerance a 
respektu. V tomto kontextu lze inkluzivní vzdělávání považovat za preventivní 
opatření vzniku sociálně patologických jevů. Rovněž Růžičková (2006) 
zdůrazňuje sociální aspekt integrativního vzdělávání, který může nabývat jak 
pozitivní tak negativní dimenze. 

 

PILOTNÍ SONDA DO ZVOLENÉ OBLASTI ZÁJMU 

Záměrem pilotního šetření byla deskripce psychosociálních konsekvencí 
inkluze, resp. inkluzivního vzdělávání. Akcent je kladen zejména na oblast 
sociálních vztahů, jejich formování a udržování v rámci jedné ze základních 
socializačních jednotek jakou je školní třída. V této souvislosti vycházíme 
z předpokladu, že školní třída, jako malá sociální skupina, je primárním zdrojem 
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informací o charakteru sociálního fungování jedince se zrakovým postižením. 
Vzhledem k záměru identifikovat a popsat novou oblast zájmu a její 
konsekvence s problematikou inkluze byl zvolen kvalitativní přístup ve smyslu 
nestrukturovaného rozhovoru a kazuistiky jako metod sběru dat. Je třeba 
zdůraznit, že se jedná pouze o ilustrativní výstupy, které lze zobecnit pouze 
vzhledem k teorii. V návaznosti na prezentované motivy jsme upřednostnili 
metodu nestrukturovaného interview, které disponuje větším potenciálem pro 
odhalení souvislostí a drobných nuancí v intencích zvoleného tématu. Miovský 
(2006) zdůrazňuje přirozenost a nenásilnost tohoto typu rozhovoru, respektive 
komunikace v rámci něj. V našem případě jsme se pokusili o narativní charakter 
interview, jehož účelem je podnítit dotazovaného k souvislému vyprávění o 
sledovaném jevu. Dále byla pro potřeby pilotního šetření využita kazuistika ve 
smyslu anamnézy sledované školní třídy. I v případě těchto metod jsme usilovali 
spíše o ilustrativnost výstupů, než o zevšeobecňující závěry.  

Co se týče data managementu, respektive samotné analýzy dat, zvolili jsme 
prostou deskriptivní analýzu v duchu holistického přístupu ke zpracování dat. 
V kontextu našeho šetření reflektujeme užší pojetí deskriptivního přístupu 
k analýze, který je založen na předpokladu, že procesy systematizace, 
klasifikace a deskripce jsou samy o sobě analytickým postupem a hlubší analýza 
mimo tyto procesy je značně spekulativní. Hendl 
(www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/5/5.pdf, s. 9) uvádí, že „základními prvky většiny 
strategií vyhodnocení kvalitativních dat je tematická analýza a hledání vazeb 
mezi jevy. Analýza datového materiálu má vést k odhalení a k popisu témat. 
Témata je možné odhalit v procesu induktivního kódování nebo deduktivně 
pomocí literatury, ale také na základě dosavadních zkušeností výzkumníka a 
v závislosti na položené otázce.“ Principem kvalitativní analýzy je tedy 
vytváření významových kategorií a jejich deskripce, jejím účelem pak „není 
přinést představu o rozložení jevu v populaci, nýbrž přesvědčivou evidenci o 
tom, že daný jev existuje a je určitým způsobem strukturován (Švaříček, Šeďová 
a kol., 2007, s. 210).“ V rámci data managementu a kvalitativní analýzy jsme 
s tímto přístupem zcela ztotožnili.  

 

Ilustrativní výstupy pilotního šetření 

Veškerá osobní data byla anonymizována a byly dodrženy veškeré etické zásady 
výzkumu.   

 

Deskriptivní analýza rozhovoru se speciálním pedagogem 
speciálněpedagogického centra pro zrakově postižené s dvacetiletou praxí. 
Jednotlivé významové kategorie jsou uspořádány chronologicky v souladu 
s průběhem narativního rozhovoru. 
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Významová kategorie Interpretace 

Efekt similarity 

„Po dvaceti letech vnímám integraci 
tak na 30 %, a i u těch třiceti procent, 
u kterých byla integrace úspěšná je 
třeba, aby žili v kolektivu stejně 
handicapovaných. Já to považuju za 
jednu z nejdůležitějších věcí.“ 

Nonakceptace postižení 

„… to, že nemají potřebu se setkávat 
s vrstevníkama se zrakovým 
postižením, to je hlavně záležitost 
rodiny, která to nepřijala a ani to dítě 
pak nemůže akceptovat všechny 
omezení, přijmout svoje možnosti a ten 
fakt zrakovýho postižení…“ 

Rodičovská nonakceptace jako 
překážka v sociálních vztazích 

Zastřešující metafora: „mezi 
mlýnskými kameny“ (na jedné straně 
potencionální partner se zrakovým 
postižením, na straně druhé odmítavý 
postoj rodičů k tomuto partnerovi 
vzhledem k jeho 
„neplnohodnotnosti“). 

„To nepřijetí rodičů je zkrátka alfa a 
omega pro ten další vývoj dítěte a jeho 
vztahy s okolím.“ 

Retrospektiva 

Zastřešující výpověď: Není přeci jen 
„speciální škola“ lepší? (na základě 
zpětné vazby od klientů, kteří 
s odstupem hodnotí své sociální 
začlenění do vrstevnické skupiny). 

Akceptace a sebeuvědomění 
Identita a sebeakceptace jako 
dlouhodobý problém. 

Je žák se zrakovým postižením na 
okraji třídy? 

„Tohle vnímají spíš asistenti, a máme 
takové dva, kteří i s odstupem 
přiznávají, že to dítě se zrakovým 
postižením je na okraji třídy, nikdy 
není středem pozornosti. A že by 
u„Tohle vnímají spíš asistenti, a máme 
takové dva, kteří i s odstupem 
přiznávají, že to dítě se zrakovým 
postižením je na okraji třídy, nikdy 
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není středem pozornosti. A že by 
učitelé s tím nějak moc pracovali, to si 
nemyslím. Oni spíš vezmou to dítě na 
výlet, zapojí ho do aktivit třídy, a to je 
pro ně ta integrace. Nějak jít víc do 
hloubky, tak to ne. Hodně o tom teďka 
mluvíme na schůzkách ve škole.“ 

Inkluze 
Zastřešující výpověď: „Žijí vedle nich, 
ale ne s nimi.“ 

Stigma 

„Zrovna jsme se o tom bavily, jak je to 
pro tu Kateřinu těžký, navíc když má 
takový ten výraz nepříjemnýho dítěte… 
Navíc je to postižení na první pohled 
vidět. Teď ty spolužačky jsou úplně 
někde jinde, chtěj se líbit klukům, teď 
samozřejmě mám si stěžuje, že s ní 
nikdo nekamarádí…“ 

Otevřená budoucnost? 
„… a matka pak stejně řekne: Tak 
proč tohlensto všechno, stejně pak 
jednou bude doplňovat regály…“ 

Nevidomý, ale vnímající 

„Kolem osmé, deváté třídy si už 
začínají uvědomovat, tu odlišnost a 
svoji pozici mezi ostatníma.“ 

Zastřešující výpověď: „I kdyby byl 
sebelepší, tak stejně je bezmocný“ (v 
konkrétní situaci, kdy byl při placení 
okraden o určitou částku). 

Sociometrie 
„Víme, co vyjde… Nikdy nebudou 
plnohodnotným partnerem pro nějaké 
aktivity…“ 

Šťastná povaha 

Zastřešující výpověď: Entuziasmus, 
otevřenost a extrovertní 
temperamentové rysy jedince jako 
cesta k sociální akceptaci a integraci. 

Větší šance v sociálních vztazích 
Zastřešující výpověď: Jednat na 
rovinu. 

Nadstandardní emoce 
Zastřešující výpověď: Zrakové 
postižení jako nadstandardní 
emocionální zátěž. 
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Holky nebo kluci 

„Holky v holčičím kolektivu to mají 
lehčí, ta jejich pozice je lepší, co tak 
mám zkušenost. Jestli se tam sejde víc 
těch pečovatelek, ta lítost… Kluci to 
mají těžší, i tak často jsou hodně 
hýčkaný těmi matkami…“ 

Stigma jinakosti 
Zastřešující výpověď: Asistent jako 
důkaz jinakosti. 

Kvalifikace asistenta 
Zastřešující výpověď: Léčení 
komplexu méněcennosti nebo 
adekvátní podpora dítěte. 

Řešení? 

„Myslím si, že na to školství není 
připravený, řešit pozici žáka ve třídě… 
Jistou úlohu bychom tam mohly 
sehrávat mi… No a pak celkově 
spolupráce se školou – se třídou, 
s učiteli…“ 

Dehonestující „trapasy“ 

„Někdy je horší pozice těch 
slabozrakých, kteří prostě působí 
jenom trochu zmatenějc, navíc nejsou 
tak lákaví těmi pomůckami a tak.“ 

„…je těžký, když je někdo oblečenej 
podle aktuálních trendů a druhej 
prostě působí jako neupravenej matla, 
šaty dělaj člověka, hold.“ 

Zastřešující výpověď: Je horší 
primární postižení nebo jeho 
sekundární sociální důsledky...? 

 

 

ANAMNÉZA TŘÍDY 

Škola: Gymnázium  

Třída: 2. A 

Počet žáků: 24 

Poměr chlapců a děvčat: 7/17 

Aktuálně: Intervence speciálního pedagoga v kontextu sociálního fungování 
studenta se zrakovým postižením (Lukáš). 
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Významné mezníky v životě třídy 

Spojení s jinou třídou: v hodinách TV se sextou, bez problémů, Lukáš je 
uvolněn z hodin TV 

Vstup nových žáků do třídy: žádný nově příchozí žák, jeden student třídu opustil 
- opakuje první ročník 

Střídání třídních učitelů: třída má stejného třídního pedagoga 

Další důležité události v životě třídy: žádné 

Instituce, které se třídou již pracovaly: SPC pro zrakově postižené (v prvním 
ročníku – vstupní instruktáž + adaptační kurz; v druhém ročníku na žádost třídy 
konzultační hodina) 

Žáci v péči jiných odborníků: Filip (PPP, dyslexie) 

Řešení závažných problémů v poslední době: Třída je relativně bezproblémová. 
Jindřich obdržel v dubnu napomenutí třídního učitele za drzé chování 
k vyučujícímu matematiky. Drobné výchovné problémy má i s matkou a 
prarodiči, u kterých žije.  

 

Současný život ve třídě 

Dělení na skupinky ve třídě: Studenti jsou děleni na jazykovou výuku (německý 
a anglický) a laboratorní práce z chemie, fyziky a biologie; skupiny jsou po 12 
studentech podle abecedního pořadí. 

Vztah dívky – chlapci: Vztahy jsou dobré, přirozeně se vyvíjející v souladu 
s vývojovými mezníky. Dívky a chlapci se přirozeně škádlí, navazují bližší 
kontakty. Bližší vztah vznikl v loňském školním roce mezi Lucií a Milanem, 
v tomto roce mezi Hanou a Filipem. 

Výrazné a vůdčí osobnosti ve třídě: 

- David - výborný prospěch, sportovec, spolehlivý 

- Veronika - výborný prospěch, spolehlivá, zástupce školního parlamentu 

- Kateřina, Anna - organizační schopnosti 

Negativní projevy v chování třídy, skupiny, jednotlivce: Pozdní ranní příchody 
dojíždějících studentů (zejména Filip, Martin) na vyučování. Podvádění při 
testech, včetně Lukáše. 

V čem je třída dobrá, čeho se podařilo žákům společně dosáhnout: Společně 
chtěli řešit vztah k Lukášovi. 

Vztah žáků k autoritám: Vyučující jsou respektováni. 
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Zakázka 

Pomoc a změna - Zlepšit vztah třídy k nevidomému Lukášovi a naopak. 
Podpořit prosociální chování třídy, upevnit Lukášovu pozici ve třídě a napomoci 
formování přirozených sociálních vztahů. Předejít zjednodušeným hodnocením, 
vzniku předsudků a stereotypů, posílit Lukášovo sebehodnocení v kontextu 
třídního kolektivu. 

 

Popis stavu před a po intervenčním zásahu 

Konzultaci speciálního pedagoga si vyžádala sama třída vzhledem k Lukášovým 
specifickým projevům – narušené koverbální chování, pohybové automatismy, 
tzv. „slepecké zlozvyky“, nižší sociální zkušenost, nevhodné chování v různých 
sociálních rolích apod. Třída měla potřebu řešit problematiku haló efektu. Po 
intervenčním zásahu speciálního pedagoga a školního psychologa se podařilo 
situaci stabilizovat, Lukáš je třídou akceptován a jednou z podskupin 
„intelektuálů“ i vtahován do společných aktivit.  

 

DESIGN SOCIOMETRICKÉHO VÝZKUMU 

Jaké je postavení žáků se zrakovým postižením ve vrstevnické skupině v rámci 
procesu integrace na základní škole? Odpověď na tuto otázku se stala klíčovým 
záměrem koncipovaného výzkumu kvalitativního charakteru s prvky 
kvantitativního výzkumu.  

V rámci dílčích cílů bylo naším záměrem: 

� zjistit, zda byl žák se zrakovým postižením přijat svými vrstevníky ve 
třídě, 

� zjistit rozdíl v postavení ve vrstevnické skupině integrovaných žáků 
s asistentem pedagoga a bez asistenta pedagoga, 

� zjistit, do jaké míry stupeň zrakového postižení predikuje sociální status 
žáka, 

� zjistit, jak nahlížejí na vztahy ve třídě pedagogové, kteří mají ve třídě 
integrovaného žáka se zrakovým postižením. 

Výzkumné šetření probíhalo na základních školách běžného typu, kde jsou 
integrováni žáci ze zrakovým postižením. Výběr výzkumného souboru 
prostřednictvím záměrného výběru, byl realizován ve spolupráci se 
speciálněpedagogickým centrem pro zrakově postižené. Pro výběr žáků byla 
stanovena dvě hlavní kritéria, u žáka muselo být přítomné zrakové postižení 
různého stupně a současně musel být integrován v běžné třídě základní školy. 
Vedlejšími kritériem byla možná přítomnost asistenta pedagoga alespoň u dvou 
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žáků. Výsledný výzkumný soubor tvoří 6 žáků 1. stupně základní školy ve 
věkové kategorii 7 - 11 let, z hlediska stupně zrakového postižení je soubor 
heterogenní, participanti jsou z různých škol. 

Ke sběru dat bylo triangulováno několik metod s cílem zajistit maximální 
validitu výsledků. Konkrétně se jednalo o analýzu dostupné dokumentace 
(anamnéza, psychologické a speciálněpedagogické vyšetření, zápisy 
z konzultací a relevantních pozorování), sociometrický test, metodu přímého 
pozorování a metodu dotazování prostřednictvím interview s třídními pedagogy 
integrovaných žáků. 

 

Charakteristika sociometrického testu 

K vyhodnocení přijatých voleb ze sociometrického testu použijeme 
sociometrickou matici, výpočet výsledných sociometrických indexů (statusů) 
zapracovaných do grafu, které nám ukáží celkové postavení v rámci kolektivu 
třídy a individuální sociogram žáka se zrakovým postižením.  

Časová náročnost testu nepřesáhla 15 minut. Obsahovou stránku testu tvořily 
čtyři otázky:  

1) Které spolužáky, bys pozval/a na oslavu svých narozenin? 

2) Které spolužáky bys nepozval na oslavu svých narozenin? 

3) K uvedeným vlastnostem napiš jméno jednoho spolužáka, který je: 

▪ Spolehlivý 

▪ Zábavný 

▪ Se všemi kamarádí 

▪ Protivný 

▪ Nespolehlivý 

▪ Osamocený 

4) Kteří spolužáci ve třídě potřebují nejvíce pomoc druhých? 

Na první otázku odpovídali žáci kladným výčtem osob a na druhou otázku 
záporným výčtem osob. V obou případech byli žáci omezeni výběrem a mohli 
provést u každé otázky maximálně tři výběry. 

Kvantitativní data - charakteristiky vzájemných vztahů a postavení sledovaného 
žáka v kolektivu třídy jsme zaznamenali prostřednictvím sociální matice, 
individuálního sociogramu a výpočtem sociálních indexů. Kvalitativní data jsou 
zapracována do individuálních charakteristik žáka. 

Ze sociometrické matice je pro přehlednost zkonstruován individuální 
sociogram. Při konstrukci sociogramů byl použit grafický systém, který 
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připomíná znázorňování faktorů. Pro větší přehlednost je v matici i grafu 
dotyčný charakterizovaný jedinec barevně od ostatních vždy odlišen žlutou 
barvou. 

 

Pro konstrukci sociogramu byly použity následující symboly: 

Pozitivní volba  

Negativní volba 

Vzájemná pozitivní volba 

Vzájemná negativní volba    

 

Výsledný sociometrický status nám ukáže jaké je postavení žáka v kolektivu 
školní třídy. Status jedince je dán počtem voleb, které jedinec získal, vztaženým 
možnému počtu voleb, tj. N-1, kde N je počet členů ve skupině, p je počet 
obdržených kladných voleb, n je počet obdržených záporných voleb. Nejprve 
vypočítáme pozitivní sociometrický status jako Sv = p . (N – 1)-1. Poté 
negativní sociometrický status jako So = n . (N – 1)-1. Výsledný sociometrický 
status získáme odečtením negativního statusu od pozitivního statusu, tedy 
vzorečkem V= Sv - So. Čím větší výsledná cifra, tím lepší ohodnocení žáka 
(Chráska, 2007, Svoboda, 2012). 

 

Získaná data byla v rámci data managementu systematizována do následujících 
okruhů: 

1) Charakteristika sledovaného žáka – diagnóza, stupeň zrakového postižení, 
diagnostika zrakové vady, rodinná anamnéza, popis integrace v kontextu 
sociálního začlenění žáka v kolektivu. 

2) Analýza sociometrického dotazníku – sociometrická matice, výsledný 
sociometrický status, individuální sociogram, analýza vlastností. 

3) Rozhovor s třídním pedagogem. 

 

ANALÝZA A INTERPRETACE DAT 

 

Proband č. 1 
Diagnóza: Glaukom 
Stupeň zrakového postižení: lehká slabozrakost 
Ročník: 2. 
Počet žáků ve třídě: 17 (7 dívek, 10 chlapců) 
Asistent pedagoga: ne 
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Charakteristika sledované žákyně D1 

Dívka se narodila jako druhé dítě, ve 39. týdnu těhotenství plánovaným 
císařským řezem. Rodina je úplná. Dívka má o dva roky staršího sourozence. 
Návštěvu lékaře iniciovala matka vzhledem k dlouhodobým bolestem hlavy – 
diagnóza byla zjištěna ve 4,5 letech. 

Dívka má předepsanou brýlovou korekci, kterou velmi dobře snáší. Aktuální 
zraková ostrost je na úrovni lehké slabozrakosti. Zrakové vnímání je lehce 
omezeno v oblasti periferie. 

 

Posouzení sociální oblasti 

Adaptace na třídní kolektiv i prostředí proběhla poměrně rychle, menší počet 
žáků ve třídě umožnil učiteli častější aplikaci individuálního přístupu. Rodiče se 
pravidelně dívce věnují, spolupráce s třídní učitelkou je na velmi dobré úrovni. 
Zraková vada dívky je takového rozsahu, že vyžaduje individuální přístup. 
Dívka se snaží co nejméně odlišovat od svých vrstevníků. Dokáže se velice 
rychle přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Spolužáci ji akceptují jako 
rovnocenného partnera a snaží se jí rovněž pomáhat. Pochopili také odlišné 
hodnocení. 

 

Sociometrická analýza 
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Schéma č. 1 – sociometrická matice I 

 

 
Schéma č. 2 – individuální sociogram D1 

 

 
Graf č. 1 – výsledný sociometrický status D1 

 

Ze sociometrické matice je patrné, že žákyně D1 získala celkem sedm voleb od 
svých spolužáků, čtyři volby kladného a tři volby záporného charakteru. V 
porovnání s ostatními spolužáky patřila k žákům s vyššími počty kladných 
voleb. Celkově nejvíce záporných voleb obdrželi dva žáci G1 a I1. 

Individuální sociogram znázorňuje neformální vztahy ve vztahu k žákyni D1. 
Sledovaná žákyně D1 učinila celkem 3 pozitivní výběry, z nichž jeden byl 
vzájemný. Dále provedla 2 negativní výběry, z nichž 1 byl opět vzájemný. 
Směrem k žákyni směřují další 3 neopětované pozitivní výběry a 2 negativní 
výběry. 
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Graf č. 1 ukazuje míru oblíbenosti a atraktivity žáků ve třídě. Sledovaná žákyně 
D1 získala kladný výsledný sociometrický status. Z grafu je patrné, že celkový 
sociometrický status žákyně je srovnatelný s dalšími dvěma žáky (A1 a M1).  Z 
výsledků lze usuzovat, že žákyně je vyrovnaným členem třídní skupiny a je 
spolužáky akceptována. Celkově dosáhla pozitivního statusu. 

Sledovanou žákyni D1 označilo celkem 5 spolužáků jako dívku, která se všemi 
kamarádí, 2 spolužáci označili dívku za spolehlivou. Celkově tedy žákyně byla 
hodnocena pozitivními vlastnostmi, negativní vlastnosti jí spolužáci nepřiřadili. 
Ze sociometrického dotazníku je rovněž patrné, že žákyně není vnímána 
spolužáky jako jedinec, který vyžaduje vysokou míru podpory (v odpovědích 
spolužáků se objevila pouze ve dvou případech). Nejfrekventovaněji se v tomto 
kontextu objevoval spolužák L1, který byl hodnocen jako jedinec, který 
potřebuje ve třídě nějakou formu pomoci. 

 

 

Proband č. 2 
Diagnóza: Nystagmus 
Stupeň zrakového postižení: lehká slabozrakost 
Ročník: 3. 
Počet žáků ve třídě: 13 žáků (8 dívek, 5 chlapců) 
Asistent pedagoga: ne 
 

Charakteristika sledované žákyně B2 

Dívka se narodila jako druhé dítě v 41. týdnu těhotenství. Má dva bratry, 
mladšího a staršího. Žije v úplné rodině. Od 6. měsíce věku sledována z důvodu 
opožďování psychomotorického vývoje. V 1. roce věku dítěte se manifestoval 
strabismus a nystagmus, v roce 2010 operován konvergentní strabismus, v roce 
2012 proběhla reoperace divergentního strabismu.  

 

Posouzení sociální oblasti 

Adaptace na nové školní prostředí proběhla bez problémů. V hodinách nejsou 
třeba zásadní modifikace, dle potřeby pedagog volí zvětšené pracovní materiály. 
Dívka se plně zapojuje do dění ve třídě. Spolužáci udržují s dívkou kamarádské 
vztahy, chtějí s ní sedět v lavici při vyučování. Rádi jí pomáhají. O přestávkách 
si dívka hraje se spolužáky. S chlapci se dovede i škádlit.  
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Sociometrická analýza 

 
Schéma č. 3 – sociometrická matice II 

 

 
Schéma č. 4 – individuální sociogram B2 
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Graf č. 2 – výsledný sociometrický status B2 

 

Sledovaná žákyně získala celkem 7 voleb od svých spolužáků, 5 kladných a dvě 
záporná hodnocení. Ve srovnání s ostatními spolužáky získala spolu s žákem I2 
stejný počet kladných i záporných voleb. Celkově dostali nejvíce kladných 
voleb.  

Neformální vztahy mapuje individuální sociogram B2 - mezi sledovanou žákyní 
a žákem E2 byla zaznamenána vzájemná antipatie.  

Z výsledného sociometrického statusu lze usuzovat, že je sledovaná žákyně 
pravděpodobně ve své skupině dle dosažených výsledků vnímána jako velmi 
oblíbená - dosáhla celkově nejvyššího sociálního statusu. 

V sociometrickém dotazníku získala sledovaná žákyně od svých spolužáků 
velký počet kladných ohodnocení. Ve 3 případech se její jméno objevovalo pod 
vlastností zábavné spolužačky, ve dvou případech jako spolužačky, která se 
všemi kamarádí a v jednom případě jako spolužačky spolehlivé. Jeden spolužák 
označil žákyni jako protivnou. Konkrétně se jednalo o spolužáka E2 (viz 
individuální sociogram B2 a sociometrická matice II). 

V otázce pomoci (viz otázka sociometrického dotazníku č. 4) se jméno 
sledované žákyně objevilo pouze jednou – toto hodnocení provedl žák C2, který 
s dívkou sdílí společnou lavici. Nicméně mezi sledovanou žákyní B2 a 
zmíněným žákem C2 panuje vzájemná sympatie (viz individuální sociogram 
B2). 

 

Proband č. 3 
Diagnóza: glaukom, lehká forma DMO 
Stupeň zrakového postižení: těžká slabozrakost 
Ročník: 4. 
Počet žáků ve třídě: 15 (6 dívek, 9 chlapců) 
Asistent pedagoga: ano 
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Charakteristika sledovaného žáka M3 

Chlapec se narodil předčasně (v 8. měsíci gestace) jako druhé dítě. Má jednoho 
sourozence, o 2 roky staršího. Rodina je úplná.  

Po narození nebyly zaznamenány žádné zásadní zdravotní komplikace. Asi v 6 
měsících věku chlapce začala matka pozorovat odchylky v reakcích v rámci 
vývoje dítěte. Na základě neurologického vyšetření byla diagnostikována 
mozková obrna. Postiženo bylo zejména svalstvo pravé strany těla, okamžitě 
byla zahájena fyzioterapie (cvičena Vojtova metoda). Samostatné bipedální 
lokomoce se podařilo docílit ve 3 letech věku. Ve 3,5 letech zjištěna zraková 
vada – glaukom, zahájena terapie myotiky.   

 

Posouzení sociální oblasti 

Žák M3 navštěvoval běžnou MŠ bez zásadních problémů, byl samostatný 
v sebeobsluze i orientaci v prostředí, sociální kontakty navazoval bez problémů, 
vrstevnickou skupinou byl pozitivně přijímán. V průběhu docházky do MŠ 
absolvoval sledovaný žák i dlouhodobé rehabilitační pobyty s docházkou do MŠ 
při zdravotnickém zařízení, čas trávil v kolektivu, problémy adaptačního 
charakteru nebyly zaznamenány. Adaptace na nové školní prostředí však 
proběhla s mírnými obtížemi. Co se týče navazování vztahů – z počátku byl 
sledovaný žák spíše nesmělý, roztěkaný a nesoustředěný. Po prvotních 
adaptačních obtížích nemá již žák M3 se začleněním do nového prostředí 
problém. 

Dlouhodobé rehabilitační pobyty v ozdravovně byly ukončeny po absolvování 1. 
ročníku ZŠ. Během těchto pobytů se sledovaný žák setkal jak s náznaky tak 
otevřenými projevy jak fyzické tak psychické šikany na své osobě, se kterými 
byl nucen se samostatně vyrovnat. Pravděpodobně díky této zkušenosti je při 
navazování vztahů zjevně opatrnější. V prostředí školní třídy k takovým 
situacím nedocházelo. Spolužáci žáka přijímají, rozumí si spíše s dívkami, ale 
kontakt s nimi sám nenaváže, není iniciátorem komunikace. Zájem projeví až po 
nabídnutí pomoci. O přestávkách sedí většinou v lavici a čte si, o dění ve třídě 
nejeví výrazný zájem. Asistentka pedagoga doporučena žákovi od 2. ročníku na 
hlavní předměty a tělesnou výchovu. Žák sedí v lavici s asistentkou, na ostatní 
předměty seděl celý 2. ročník sám, od třetího ročníku sedí mimo hlavní 
předměty se spolužačkou. Žák v hodinách tělesné výchovy nacvičuje prvky 
prostorové orientace a samostatného pohybu s asistentkou pedagoga. Ve 2. 
ročníku byla fyzická námaha a aktivity výrazně omezeny z důvodu možného 
zhoršení zrakové vady vzhledem k diagnóze. 
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Sociometrická analýza 

 
Schéma č. 5 – sociometrická matice III 

 
Schéma č. 6 – individuální sociogram M3 
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Graf č. 3 – výsledný sociometrický status M3 

 

Z výše prezentované sociometrické matice vyplývá, že žák M3 obdržel celkem 7 
voleb od svých spolužáků, přičmž pouze 2 volby kladného charakteru a 5 voleb 
negativního charakteru. 

Individuální sociogram pak ilustruje charakter neformálních vztahů k žákovi 
M3. Sám žák M3 provedl celkem 3 pozitivní výběry, ale pouze jeden mu byl 
opětován. Dále provedl 2 negativní výběry, které mu byly opětovány v obou 
případech. Směrem k žákovi M3 míří pouze 2 pozitivní volby, jedna pozitivní 
volba je vzájemná. 5 negativních voleb učinili spolužáci vůči sledovanému 
žákovi M3. Pokud se zaměříme na interakci sledovaného žáka M3 a jeho 
spolužáků D3 a H3, vidíme, že žák M3 vůči nim provedl kladnou volbu, ale jeho 
sympatie opětovány nebyly, naopak oba spolužáci vůči němu vystoupili 
s negativním výběrem. Po rozboru sociometrických dotazníků bylo zjištěno, že 
kladné volby vůči žákovi M3 učinili pouze dívky a záporné volby chlapci. 
Z toho lze usuzovat, že žák M3 stojí o zájem chlapců, bohužel se v interakci 
s nimi nedokáže adekvátně prosadit. Celkové výsledky odpovídají pozici 
odmítaného žáka. 

Ze sociometrického statusu M3 je patrné, že žák M3 je v kolektivu negativně 
přijímán stejně jako další tři žáci (N3, F3 a G3). U negativních voleb se 
projevilo rozlišení sympatií podle žáků s určitým typem znevýhodnění, jednalo 
se především o sociálně znevýhodněného žáka a žáka s problémovým chováním. 

Z analýzy sociometrického dotazníku vyplývá celkové hodnocení žáka M3 
negativními vlastnostmi. Tři spolužáci ho označili jako spolužáka osamoceného 
a dva spolužáci dokonce jako žáka protivného, jeden žák hodnotil kladnou 
vlastností (spolehlivost). Celkově ale sledovaný žák M3 dosáhl lepších výsledků 
než žák G3. Na základě položky 4 sociometrického dotazníku můžeme 
konstatovat, že spolužáci vnímají sledovaného žáka M3 jako žáka s potřebou 
podpory. Jeho jméno se v odpovědích objevilo celkem třikrát. Je zajímavé, že 
takto odpovídaly pouze dívky.  
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Proband č. 4 
Diagnóza: achromatopsie, nystagmus, refrakční vada (astigmatismus, 
hypermetropie) 
Stupeň zrakového postižení: těžká slabozrakost 
Ročník: 5. 
Počet žáků ve třídě: 20 (8 dívek, 12 chlapců) 
Asistent pedagoga: ano 
 

Charakteristika sledovaného žáka K4 

Chlapec se narodil jako druhé dítě ve 40. týdnu těhotenství, má starší sestru a 
mladšího bratra. Rodina je úplná. 

Matka pozorovala v 1. roce věku chlapce výrazný nystagmus, chlapec nejevil 
zájem  
o nabízené hračky, venku byla patrná výrazná světloplachost, chlapec odvracel 
zrak, mhouřil oči, byl neklidný a plačtivý. Návštěvu lékaře iniciovala matka. 
Komplexní oftalmologické vyšetření včetně funkčního vyšetření zraku proběhlo 
v Centru zrakových vad v Motole. Chlapci předepsány brýle s barevnými filtry 
pro běžné osvětlení v místnosti s oranžovými skly a brýle s filtry na venkovní 
světlo. 

 

Posouzení sociální oblasti 

Již v MŠ (škola běžného typu) měl chlapec výrazné adaptační obtíže. Bez 
přítomnosti matky nespolupracoval, plakal a vztekal se. Měl potíže zapojit se do 
činností, akceptovat režim a uposlechnout instrukci. Výrazně byla narušena 
schopnost soustředění. Výrazné problémy se manifestovaly v komunikaci 
s dětmi. Při hře se nedokázal adekvátně zapojit, prosazoval svá pravidla. Později 
byl při hře a jiných činnostech samotářský. Do činností se nezapojoval, byla 
nutná výrazná motivace učitelky. V sociální oblasti byl patrný závažný deficit. 
Chlapci byl doporučen odklad školní docházky z důvodu celkové nezralosti. Ke 
konci předškolního období došlo k posunu v oblasti socializace, chlapec si našel 
mezi dětmi kamaráda, chlapce, u kterého byl patrný fyzický handicap.  

Adaptace na nové školní prostředí proběhla výrazně lépe, než tomu bylo 
v mateřské škole. Facilitující roli hrála přítomnost jeho kamaráda z MŠ, se 
kterým seděl v lavici. Zpočátku školní docházky byla zaznamenána zvýšená 
míra fixace na třídní učitelku. 

Chlapci byly upraveny podmínky ke zrakové práci ve škole, i tak chlapec 
selhával. Psychologické vyšetření ukázalo na poruchu koncentrace a pozornosti 
a od 2. ročníku byl SPC doporučen pedagogický asistent téměř na všechny 
hodiny s výjimkou výchov (hudební výchovy, výtvarné výchovy, pracovní 
výchovy). U chlapce není adekvátně podporován rozvoj samostatnosti.  
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Co se týče navazování kontaktů s okolím, jeví se stále spíše samotářsky, kontakt 
s okolím samostatně nevyhledává. Co se týče zapojování do školních 
skupinových či sportovních aktivit, bez podnětu z okolí zůstává spíše pasivní a 
nezapojuje se. Bohužel se v širším kolektivu několikrát stalo, že zaslechl různé 
posměšky a narážky týkající se přímo jeho osoby, které si sledovaný chlapec 
bere velmi osobně a uzavírá se do sebe. Z hlediska navazování kontaktu 
s okolím se v této souvislosti necítí bezpečně a potřebuje delší dobu 
přesvědčovat o „dobrých úmyslech“. Ani mimo školní prostředí nemá moc 
kamarádů, se kterými by mohl sdílet své koníčky či trávit jinak svůj volný čas. 

 

Sociometrická analýza 

 
Schéma č. 7 – sociometrická matice IV 
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Schéma č. 8 – individuální sociogram K4 

 

 
Graf č. 4 – výsledný sociometrický status K4 

 

Ze sociometrické matice je na první pohled zřejmá neoblíbenost sledovaného 
žáka K4. Obdržel nejvyšší skóre v počtu celkově obdržených voleb a také 
v počtu negativních voleb. Žák K4 získal pouze 4 pozitivní volby a 11 voleb 
negativních.   

Z individuálního sociogramu je pak patrná struktura a charakter neformálních 
vztahů ve třídě směrem k žákovi K4. Negativní volby se objevují především 
směrem ke sledovanému žákovi K4, převažují tedy jednosměrné negativní 
výběry nad pozitivními, což odpovídá i jeho sociálnímu statusu v rámci třídního 
kolektivu. Žák K4 že je kolektivem odmítán, získal celkem 11 negativních voleb 
od svých spolužáků, ve třech případech byla negativní volba žákem K4 
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opětována. Žák K4 provedl pouze dvě kladné volby a to směrem k žákovi D4 a 
F4, ti mu svými volbami opětovali sympatie.  

Z grafu ilustrujícího sociometrický status sledovaného žáka je patrný velký 
propad oproti ostatním spolužákům. Žák K4 dosáhl celkově nejnižšího sociální 
statusu v třídním kolektivu. Žáka bychom mohli označit jako žáka neoblíbeného, 
odmítaného a v našem případě i izolovaného. 

Z hlediska přiřčených vlastností byl sledovaný žák označen celkem šestkrát jako 
protivný a 1krát jako nespolehlivý. Žák získal celkově nejvíce záporných 
vlastností. Jeden spolužák jej hodnotil kladně, označil ho jako žáka 
spolehlivého. Kladnou vlastností jej ohodnotil žák C4. Jedná se o žáka, který je 
třídní skupinou ignorován a přehlížen. V otázce potřeby zvýšené podpory se 
sledovaný žák K4 objevil třikrát. 

 

Proband č. 5 
Diagnóza: CVI 
Stupeň zrakového postižení: lehká slabozrakost 
Ročník: 3. 
Počet žáků ve třídě: 25 (13 dívek, 12 chlapců) 
Asistent pedagoga: ne 
 

Charakteristika sledovaného žáka L5 

Chlapec se narodil jako první dítě. Má jednoho sourozence, o 2 roky mladší 
sestru. Rodina je neúplná, rozpadla se v 5 letech žáka. Žák i jeho sestra je v péči 
otce, s matkou se stýká jednou za 14 dní o víkendech.  

Zraková vada byla zjištěna v 5,5 letech, chlapec mhouřil oči při zrakové práci a 
trpěl bolestmi hlavy. Na základě funkčního vyšetření zraku v Centru zrakových 
vad diagnostikovány CVI. 

 

Posouzení sociální oblasti 

Žák navštěvoval předškolní zařízení krátkodobě a spíše nepravidelně. Pobyt 
v mateřské škole byl narušován častými nemocemi žáka. Před zahájením 
povinné školní docházky proběhlo psychologické vyšetření, které ukázalo, že 
sociální dovednosti zůstávaly stále mírně pod úrovní chronologického věku. 
Chlapec byl schopen rozumět sociálním situacím a interakcím, chápat je a, 
orientovat se v nich a nacházet jejich řešení.   

Povinnou školní docházku začal plnit ve věku 6,5let. Adaptace na školní 
prostředí proběhla bez problémů. Na počátku 2. ročníku zjištěny specifické 
poruchy učení (dysgrafie a dyslexie) na bázi zkřížené laterality.  
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Kromě žáka L5 jsou ve třídě integrováni ještě další dva žáci, jeden žák 
s poruchou učení a jeden žák s LMP.  

Žák L5 si ve škole zvykl, dobře navazuje kontakt se spolužáky, kteří respektují 
jeho obtíže. S úzkým okruhem spolužáků dokáže bez problému komunikovat, 
vyhledává spíše klidnější společnost a i v ní je spíše pozorovatelem.  Mezi 
spolužáky si příliš nedokáže prosadit své potřeby. Trvá mu delší dobu, než si 
dokáže říci o pomoc, k novým věcem i lidem přistupuje s obavami.  

 

Sociometrická analýza 

 
Schéma č. 9 - sociometrická matice V 
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Schéma č. 10 – individuální sociogram L5 

 

 
Graf č. 5 – výsledný sociometrický status L5 

 

Žák L5 dle sociometrické matice získal celkem devět voleb od svých spolužáků, 
čtyři volby kladného a pět voleb záporného charakteru. V porovnání s ostatními 
spolužáky patřil k žákům s průměrným počtem kladných voleb, nepatřil však 
k žákům s nejvyššími počty záporných voleb. Celkově nejvíce záporných voleb 
obdrželi dva žáci E5 a F5. Jedná se o žáky s problémovým chováním.  
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Z individuálního sociogramu je patrné, že směrem k žákovi L5 je učiněno 5 
negativních výběrů a 4 pozitivní výběry. Žák L5 dvakrát volil kladně a jednou 
záporně. V sociogramu nalezneme dvě vzájemné sympatie žáka L5 s žákem C5 
a G5, dvě vzájemné antipatie žáka L5 s žákem T5 a X5. Zajímavé výsledky 
přináší vztah žáka L5 a Q5, přičemž žák Q5 vysílá pozitivní volbu vůči 
sledovanému žákovi L5, ten mu však sympatie neopětuje, nýbrž mu vysílá 
negativní hlas.  

Výsledný sociometrický status ukazuje míru oblíbenosti a atraktivity žáků ve 
třídě. Sledovaný žák L5 získal záporný výsledný sociometrický status. Z grafu je 
patrné, že se pohybuje spíše blízko středu grafu. Jeho postavení je sice 
v záporných hodnotách, ale v porovnání s některými spolužáky je ve třídě spíše 
vyrovnaným členem skupiny a jeho sociální pozice by se dala přirovnat 
k postavení přijatelného spolužáka. 

Z analýzy sociometrického dotazníku vyplynuly 4 označení žáka L5 jako 
osamoceného, pouze jeden žák ho označil jako spolehlivého. Porovnáním 
vzájemných voleb a přiřazovaných vlastností jsme zjistili, že s žákem, který 
označil žáka L5 kladnou vlastností, jsou sympatie vzájemné.  

Zvýšená potřeba podpory byla žákovi L5 připisována celkem třikrát.  

 

Proband č. 6 
Diagnóza: pigmentová degenerace 
Stupeň zrakového postižení: těžká slabozrakost 
Ročník: 2. 
Počet žáků ve třídě: 22 (13 dívek, 9 chlapců) 
Asistent pedagoga: ne 
 

Charakteristika sledované žákyně CH6 

Dívka se narodila jako první dítě ve 40. týdnu těhotenství, porod spontánní. Otec 
má vrozenou zrakovou vadu - pigmentovou degeneraci sítnice (praktická 
nevidomost). Z důvodu genetické zátěže ze strany otce byla dívka sledována 
pediatrem a oftalmologem. Celková úroveň zrakového vnímání je v pásmu 
praktické nevidomosti. Z funkčního vyšetření zraku je patrné, že praktická 
využitelnost zachovaných zrakových funkcí je na velmi dobré úrovni.  

 

Posouzení sociální oblasti 

Předškolní zařízení navštěvovala dívka jeden rok, následně nastoupila do 
přípravného ročníku. Adaptace na nové školní prostředí proběhla bez problémů. 
Většina spolužáků se zná z předškolního zařízení. Dívka má ve třídě dokonce 
několik příbuzných. Sedí se sestřenicí v první lavici, což dopomohlo ke 
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snadnější adaptaci. Dívce ochotně všichni spolužáci pomáhají. Sociální kontakty 
dívka navazuje bez problémů, účastní se všech aktivit ve třídě, výraznější 
omezení je patrné pouze v hodinách tělesné výchovy. Sama žákyně CH6 si 
řekne spolužákům o pomoc. 

 

Sociometrická analýza 

 
Schéma č. 11 – sociometrická matice VI 
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Schéma č. 12 – individuální sociogram CH6 

 

 
Graf č. 6 – výsledný sociometrický status CH6 

 

Ze sociometrické matice je zřejmé, že žákyně CH6 získala celkem 5 voleb, 3 
kladné a 2 záporné volby. Z dosažených výsledků vyplývá, že obdržené volby 
jsou spíše vyrovnaného charakteru. 

Z individuálního sociogramu žákyně CH6 je patrný charakter neformálních 
vztahů ve třídě. Objevují se zde 2 pozitivní vzájemné sympatie, dále žákyně 
CH6 provedla 1 další pozitivní volbu a 2 negativní volby. K žákyni CH6 směřují 
dvě negativní volby. Ani jedna z negativních voleb není vzájemná. 
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Postavení žákyně CH6 v kolektivu třídy ilustruje sociometrický status. Žákyně 
CH6 získala celkově pozitivní sociometrický status, nachází se však blízko 
středu grafu, nenachází se na okraji skupiny, ani není přehlíženým členem 
skupiny. Lze usuzovat, že žákyně CH6 je vyrovnaným členem skupiny a 
kolektivem spolužáků je akceptována. 

Čtyři spolužáci v sociometrickém testu označili žákyni CH6 označili jako 
žákyni, která se všemi kamarádí, pouze jeden ji označil jako protivnou. Jednalo 
se o žáka S6, který v sociogramu vyjadřuje k žákyni CH6 antipatie. V otázce 
potřeby zvýšené míry podpory bylo jméno žákyně CH6 poměrně frekventované, 
až 8 spolužáků se domnívá, že žákyně potřebuje vyšší míru podpory a pomoci. 

 

VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH DISKUSE 

Záměrem výzkumného šetření bylo komplexně analyzovat a popsat postavení 
integrovaných žáků se zrakovým postižením ve vrstevnické skupině s akcentem 
na školní třídu. Zaměříme–li se na jednotlivé žáky, je nutno podotknout, že není 
možné paušálně stanovit a obecně říci, že by za daných kritérií výzkumu byly 
dosaženy stejné výsledky. Je nutno brát v potaz stupeň postižení žáka, charakter 
zrakové vady, počet žáků ve třídě, osobnostní, resp. povahové vlastnosti žáka, 
rodinné zázemí, spolupráci s odbornými pracovišti. Nejen tyto aspekty, ale i 
řada dalších determinant může ovlivnit postavení žáka ve vrstevnické skupině, a 
to jak v pozitivní tak negativní rovině. Sledovaní žáci byli v kolektivu třídy 
přijímáni různě, záleželo jak na zájmu obou stran, tak samozřejmě i na 
sociabilitě a sociální aktivitě samotného žáka s postižením. Obecně nelze 
konstatovat, že by zrakové postižení samo o sobě ovlivnilo to, zda žák byl nebo 
nebyl přijímán vrstevnickou skupinou, nicméně zrakové postižení signifikantně 
determinuje socializační proces, zpravidla predikuje nižší sociální zkušenost a 
ovlivňuje sociální roli a status jedince. Tyto aspekty zcela nepopiratelně vstupují 
do celého procesu sociální akceptace, přičemž vrstevnická skupina je jednou 
z prvních referenčních skupin, do nichž chce být jedinec integrován. Z výsledků 
lze konstatovat, že žáci se zrakovým postižením jsou většinou průměrnými 
členy skupiny. Spolužáci je akceptují, v jednom případě byla žákyně se 
zrakovým postižením hodnocena převážně kladně a z hlediska sociální pozice 
označena jako oblíbená. Dva žáci se zrakovým postižením získali a priori 
negativní ohodnocení a stáli tak na okraji skupiny třídního kolektivu, z hlediska 
označení sociální pozice jim můžeme přidělit sociální status odmítaného až 
izolovaného žáka. Všichni žáci mají v kolektivu alespoň jednoho blízkého 
kamaráda, což lze hodnotit jako pozitivní nicméně zcela přirozený jev. 

Zaměřili jsme se rovněž na roli asistenta pedagoga a jeho vliv na sociální pozici 
žáka s postižením ve vrstevnické skupině. Z výsledků výzkumu je patrné, že 
přítomnost asistenta pedagoga u žáka může výrazně ovlivnit jeho postavení ve 
vrstevnické skupině. Může na jednu stranu podpořit žáka v kontaktu s 
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vrstevníky ve skupině, do jisté míry však může působit i jako určitá bariéra mezi 
žákem a jeho spolužáky. Klíčovým prvkem je v tomto kontextu míra podpory 
samostatnosti žáka a podpora aktivního sociálního učení a žádoucích sociálních 
kompetencí. 

Dále jsme vycházeli z předpokladu, že i stupeň zrakového postižení může 
zásadním způsobem ovlivnit postavení žáka v dané vrstevnické skupině. Ve 
většině případů žáci s lehkým zrakovým postižením dosahovali lepších výsledků 
v celkovém postavení ve skupině oproti žákům s těžším zrakovým postižením. 
Nicméně jedna ze sledovaných žákyň i přes těžký stupeň zrakového postižení 
dosáhla výrazněji lepších výsledků ve srovnání se dvěma žáky s těžkou vadou 
zraku s pedagogickým asistentem. Šetření ukázalo, že postavení žáků se 
zrakovým postižením nebylo výrazně vyhraněné, můžeme konstatovat, že žáci 
jsou ve většině případů spolužáky přijímání a akceptováni. Nelze tedy 
jednoznačně určit, zda stupeň zrakového postižení automaticky predikuje 
sociální status žáka ve vrstevnické skupině. 

Na otázku, zda existuje rozdíl v postavení žáků se zrakovým postižením v 
mladším a středním školním věku, jsme se pokusili najít odpověď v rámci 
jednoho z dílčích cílů výzkumu. Ze získaných dat vyplývá, že žák je lépe 
přijímán vrstevníky v nižších ročnících respektive v mladším školním věku, kdy 
ještě vliv skupiny a jejich názorů nebývá výrazný a projevy potvrzování 
kompetencí skupiny jsou teprve v začátcích. Stále jsou ještě důležité názory a 
chování pedagoga ve vztahu k žákovi. Ve středním školním věku se již začínají 
kompetence skupiny diferencovat. Žáci s těžkou vadou zraku ve středním 
školním věku nebyli adekvátně přijati skupinou, možným důvodem mohla být 
nápadná odlišnost ve vzhledu, nedostatečné sociální kompetence a řada dalších 
determinant. Tito žáci se vyskytují na periferii skupiny spolu s dalšími žáky s 
jiným typem znevýhodnění, v našem případě s žáky s poruchami chování, 
poruchami učení, s lehkým mentálním postižením a žáky z odlišného 
sociokulturního prostředí. 

Aby byl obraz sociálního postavení žáků ve vrstevnické skupině co 
nejvěrohodnější a pokud možno komplexní, byla data doplněna i o kvalitativní 
složku reprezentovanou rozhovory s třídními pedagogy integrovaných žáků. Z 
uskutečněných rozhovorů s pedagogy je možné vyvodit následující závěry. 
Pohled pedagogů na integraci, resp. inkluzi je v obecné rovině pozitivní, 
integraci žáků do vrstevnické skupiny podporují a snaží se podmínky nastavit 
dle možností žáka samotného a jeho spolužáků tak, aby klima třídy bylo 
pozitivní a žádný z žáků nebyl ze skupiny vyčleněn. Všichni oslovení 
pedagogové předem informovali své žáky o přítomnosti žáka se zrakovým 
postižením v kolektivu a vhodným způsobem je poučili o problematice 
zrakového postižení a jeho důsledcích. Participující pedagogové mají přehled o 
situaci a dění ve třídě a dokáží se orientovat v její hierarchii. Potvrzují, že žáci 
se zrakovým postižením jsou schopni se adekvátně zapojit do kolektivu, přičemž 
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žáci s těžším zrakovým postižením potřebují vyšší míru podpory ze strany 
pedagoga k navazování sociálních kontaktů se spolužáky. Vše se však odvíjí od 
individuálních dispozic každého žáka. Za zmínku stojí rovněž fakt, že existuje 
významný rozdíl v postavení žáka ve větší skupině ve srovnání s menší 
vrstevnickou skupinou. Na základě našeho šetření lze konstatovat, že to jakým 
způsobem bude žák do skupiny přijat je ovlivněno právě velikostí referenční 
skupiny - žák v menším kolektivu se může snadněji prosadit a častěji zažívat 
pocity úspěchu. Z výzkumného šetření rovněž vyplynulo, že na budoucí 
postavení žáka ve vrstevnické skupině má značný vliv docházka do 
předškolního zařízení, kde získává nezbytné sociální kompetence a jednu 
z prvních sociálních zkušeností s vrstevníky. Jedním z poměrně častých znaků 
socializace dítěte se zrakovým postižením je nižší sociální zkušenost, je tedy 
více než žádoucí aktivně zprostředkovat dítěti kontakt se širším sociálním 
prostředím, mimo jiné v institucionální podobě předškolního zařízení. 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že pro žáka se zrakovým postižením je 
zařazení do třídního kolektivu bezesporu obtížnější než pro jeho intaktní 
spolužáky. V kontextu socializačního vývoje jedince s postižením je nezbytná 
kontinuální podpora samostatnosti, soběstačnosti v aktivitách běžného života a 
v rozvoji sociálních kompetencí v co nejvyšší možné míře tak, aby dítě bylo 
vedeno ke zdravému sebevědomí a sebehodnocení, které se následně odráží v 
interakci se sociálním prostředím.  

 

SHRNUTÍ 

Současná doba klade velký důraz na inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. O tématu inkluze se vedou dlouhé 
diskuze a názory na ni se velmi liší. Nejde však jen o pouhé fyzické vřazení 
dítěte do prostředí intaktní společnosti, ale akcent by měl být rovněž kladen na 
psychosociální aspekty inkluze a její širší konsekvence směrem 
k socializačnímu vývoji. 

Prezentovaný text se pokusil nastínit základní konsekvence sociální dimenze 
integrativního, resp. inkluzivního vzdělávání a umožnit vhled do relativně 
zanedbávané a emergentní oblasti odborného zájmu. Sociální aspekt inkluze by 
měl být reflektován jako klíčový a v rámci socializačního vývoje jedince se 
zrakovým postižením by měla být akcentována jeho role v konsekvencích 
inkluze. Záměrem předchozího textu bylo nastínit základní charakteristiky této 
problematiky a otevřít prostor pro další výzkum aplikačního charakteru.  

 

Tato studie je jedním z výsledků výzkumných aktivit podpořených v rámci projektu: 
IGA_PdF_2016_013 s názvem: „Faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními 
potřebami“. 
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ROZŠÍŘENÍ KOMPETENCÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA – 
TYFLOPEDA V KONTEXTU CELOSPOLEČENSKÝCH 

ZMĚN POSLEDNÍCH DEKÁD 

Veronika Růžičková, Zuzana Kramosilová 
 
Abstrakt: Náš příspěvek se zaměří na představení speciálního pedagoga – 
tyflopeda / oftalmopeda, v kontextu celospolečenských změn posledních 
desetiletí. V rámci příspěvku představíme jak pozici tyflopeda / oftalmopeda 
jako pedagoga, vychovatele, instruktora prostorové orientace a samostatného 
pohybu, pracovníka rané péče i zrakového terapeuta. 
Tento příspěvek vznikl na základě řešení projektu IGA_PdF_2016_013 s 
názvem "Faktory ovlivňující kvalitu života lidí se speciálními potřebami". 
Klíčová slova: Speciální pedagog – tyfloped, zrakový terapeut, instruktor 
prostorové orientace a samostatného pohybu, osoba se zrakovým postižením. 
 
Abstract: Our paper will focus on the performance special education teacher 
people with visual impairments in the context of the social changes of recent 
decades. As a contribution to introduce the position of special education teacher 
of people with visual impairments as a teacher, educator, instructor spatial 
orientation and independent movement, worker early care and low vision 
therapist. 
Keywords: Special education needs of persons with visual impairment, low 
vision therapist, instructor of spatial orientation and independent movement, a 
person with visual impairment. 
 

ÚVOD 

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením se měnila v průběhu 
posledních staletí, a stejně tak jako se měnil cíl a závěr této disciplíny, tak se 
měnil i pohled na náplň práce jedince, který s osobami se zrakovým postižením 
pracoval, poskytoval jim zázemí, učil je, vychovával či plnil jejich přání. 
Pedagog osob se zrakovým postižením byl v minulosti jedinec, který dokázal 
naplnit jednu či více složek jejich života natolik, že rozvíjel jednu či více oblastí, 
dovedností nebo znalostí osoby se zrakovým postižením.  Ať již začneme v Číně 
u skupiny nevidomých hudebníků, ve Francii v hospitalu pro osleplé Křižáky, či 
u Bernouliho, Haüyeho, tak uvidíme, že prvotní snahy speciálního pedagoga 
bylo možno rozdělit do dvou oblastí – zajistit základní potřeby / vzdělat a 
vychovat. A takový úděl speciálních pedagogů – tyflopedů je možné pozorovat 
až do poloviny dvacátého století. Na tyflopeda / oftalmopeda bylo ještě 
v minulém století pohlíženo především jako na pedagoga či vychovatele. Až 
poslední desetiletí 20. století a na počátku století 21. se tento pohled díky 

161



 

 

celospolečenským změnám posunul i k jiným oblastem života osob s těžkým 
zrakovým postižením. Tuto problematiku reflektuje např. i Kroupová (2016). 

Speciální pedagogy – tyflopedy můžeme v současnosti nalézt ve vícero 
odvětvích nejen v rámci edukačního procesu, ale také v rámci sociální práce či 
dokonce zdravotnictví a v každé této pozici mají svou nezastupitelnou roli.  

 

Speciální pedagog – tyfloped v rámci rezortu školství 

Resort školství byl první, ve kterém se pedagogové začali nejen objevovat, ale 
také prosazovat a vzdělávat tak, aby dosáhli co nejvyššího možného poznání 
života osoby se zrakovým postižením a v tomto ji pak mohli vést, směřovat, 
působit na ni či jej upravovat. 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých 
zákonů, v pozdějším znění stanovuje v §18 jaké nejnižší dosažené či ideální 
vzdělání má mít speciální pedagog. Tento zákon také zmiňuje v §20, jaké 
dosažené vzdělání má mít asistent pedagoga, který je v současnosti vlivem 
moderních vzdělávacích trendů nedílnou součástí edukačního procesu. 

Speciální pedagog je tedy podle výše zmíněného paragrafu č. 18, jedinec, který: 
„získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 
akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd: 

� zaměřené na speciální pedagogiku, 
� zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů 

základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 
střední školy nebo na přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem k 
rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo 

� studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné 
kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou. 

V případě, že chce speciální pedagog pracovat s dětmi a žáky se zrakovým 
postižením, musí mít dosažené vysokoškolské vzdělání se státní závěrečnou 
zkouškou z tyflopedie / oftalmopedie / pedagogiky osob se zrakovým 
postižením.  

Kromě pedagoga vyučujícího, vzdělávajícího a výchovně působícího 
v mateřské, základní či střední škole je možné do resortu školství, mládeže a 
tělovýchovy zařadit profesi, jejíž základy byly položeny v sedmdesátých letech 
minulého století – instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu.  

Osoba, která chce získat osvědčení k výkonu povolání Instruktora prostorové 
orientace a samostatného pohybu, jej získává podle § 9 odst. 1 písm. f) Vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších 
předpisů. Odstavec č. 2 §9 této právní normy říká, že studium musí být v délce 
trvání nejméně 250 vyučovacích hodin a je ukončeno obhajobou závěrečné 
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písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení 
získává absolvent osvědčení. K přijetí do vzdělávacího kurzu, je nutné, aby 
jedinec absolvoval studium speciální pedagogiky – tyflopedie / oftalmopedie a 
vykonal přijímací zkoušky, jejichž náplň stanoví daná vzdělávací instituce, která 
má daný kurz akreditován. V náplni tohoto předmětu poté můžeme nalézt jak 
výuku teoretického základu (oftalomologie, speciální pedagogika osob se 
zrakovým postižením, prostorová orientace, atp), tak také praktických 
dovedností, jako je průvodcovství, chůze s bílou holí, plánování tras, jejich 
realizace a následný rozbor a zpětná vazba. Kurz většinou probíhá jako 
kombinovaná forma vysokoškolského vzdělávání, kdy v současnosti je možné 
jej absolvovat na PdF UP v Olomouci a připravuje se jeho akreditace na PedF 
KU v Praze. 

Instruktoři prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým 
postižením svou činnost poté provádějí jak na základních školách, případně na 
školách středních, nebo ve speciálněpedagogických centrech. Zároveň však 
jejich činnost spadá také pod další resort – resort neziskový, kde pracují v rámci 
neziskových nestátních organizací (u nás nejčastěji SONS / resp. Tyfloservisy o. 
p. s, případně Kafira, atp.), stejně tak však může instruktor prostorové orientace 
a samostatného pohybu pracovat v resortu sociálním, kde provádí jednu ze 
služeb sociálního poradenství – službu průvodcovskou a předčitatelskou. Když 
jsme napsali, že může tuto činnosti provádět, je zřejmé, že také nemusí, neboť 
tuto činnost velmi často provádějí dobrovolníci daných oblastí (viz níže). 

 

Speciální pedagog – tyfloped v rámci rezortu sociálních věcí 

Na výše uvedených řádcích je zřejmé, že i rezort sociálních věcí poskytuje 
prostor pro uplatnění pedagoga – tyflopeda. Speciální pedagog se poté může 
uplatnit podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, podle §42 v rámci průvodcovských a předčitatelských 
služeb, jak už bylo výše zmíněno: 

„(1) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby 
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim 
osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako 
součást jiných služeb. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.“ 
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V rámci služeb sociální prevence, nalezneme další možné uplatnění tyflopeda / 
oftalmopeda,  a to v rámci § 54 - Raná péče, kdy tento konstatuje, že:  

„(1) Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, 
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem 
na jeho specifické potřeby. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.“ 

Prostřednictvím služeb rané péče poté pracovníci Středisek rané péče nejen 
poskytují podporu rodině, ale především podle odst. 2 písm. a také provádějí 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti u dítěte. Tyto služby poté nabízí jak 
prostřednictvím instruktorů zrakové stimulace a poradkyň rané péče. Pro obě 
pozice raná péče vypisuje své vlastní kurzy a pracovníky/ ce si tak zaškolí a 
zároveň provede obtížným obdobím začleňování se do kolektivu. Na pozici 
pracovníka rané péče nebývá vždy obsazen pracovník, který má státní 
závěrečnou zkoušku z tyflopedie, ale bývá to jak speciální pedagog, tak 
v některých případech i sociální pracovník. 

Poslední z pozicí, kterou může a musí zastávat speciální pedagog – tyfloped / 
oftalmoped je práce nezdravotnického pracovníka ve zdravotnictví. 

 

Speciální pedagog – tyfloped v rezortu zdravotnictví 

Výše jmenovaná pozice – pozice Zrakového terapeuta je relativně nejnovější, 
kterou může zastávat speciální pedagog. Jedná se o nově vzniklou profesi dle 
zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů: 

� náplň činnosti je diagnostická, léčebná, rehabilitační, preventivní a 
dispenzární péče v oboru zraková terapie 

� tento odborník může pracovat samostatně anebo ve spolupráci s lékařem. 
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Zrakový terapeut musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru speciální 
pedagogika se zaměřením na osoby se zrakovým postižením oftalmopedie nebo 
tyflopedie, dále pak:  

� postgraduálním studium Speciální pedagogiky se zaměřením na zrakovou 
terapii nebo Speciální pedagogiky se zaměřením na rozvoj zraku (do roku 
2008) nebo s kvalifikačním kurzem Zrakový terapeut 

� 5 let praxe v oboru. 

Zrakový terapeut poté pracuje s:  

� skupinou malých dětí v preverbálním věku, 

� skupinou dětí, které nikdy mluvit nebudou či nespolupracující (př. 
přecitlivělí), 

� skupinou multihandicapovaných dětí, 

� skupinou s nízkým vízem, kde běžný optotyp nestačí, 

� skupinou dospělých klientů po vážné operaci mozku, po CMP, zánětech, 
nádorech, traumatech,  atd. 

 

ZÁVĚR 

Speciální pedagog – tyfloped / oftalmoped je osoba, která osobám se zrakovým 
poskytuje služby v oblasti výchovně vzdělávací, tak také sociální, zdravotní, či 
v rámci volnočasových aktivit. Role speciálního pedagoga se v průběhu let 
měnila od čistě pedagogického – učitelského povolání, či vychovatele, přes 
pracovníka v sociálních službách, až po partnera lékaře oftalmologa.  

Tyfloped / oftalmoped v rámci resortu školství poskytuje v kooperaci s rodiči, 
ředitelem zařízení či spolu navzájem (v případě spolupráce s SPC) výchovně – 
vzdělávací služby jak v mateřské škole, tak také na základní, či střední, případně 
ve speciálněpedagogickém centru. Naproti tomu v rámci poskytování služeb 
v resortu sociálních služeb většinou působí speciální pedagog, případně sociální 
pracovník, ale ne vždy má vysokoškolské vzdělání se zaměřením na osoby se 
zrakovým postižením, na rozdíl od pracovníků ve školství. A kombinací obou 
požadavků je pozice zrakového terapeuta, který jakožto pracovník ve 
zdravotnictví, který propojuje funkce zdravotnického personálu se speciálním 
pedagogem, musí mít nejen práci ve zdravotnickém zařízení, tak také 
speciálněpedagogické – tyflopedické / oftalmopedické vzdělání. 

Domníváme se, že při pohledu na náš příspěvek je zřejmé, že role speciálního 
pedagoga – tyflopeda / oftalmopeda je nejen rozmanitá, ale odpovídá a mění se 
s ohledem na potřeby společnosti, a to jak laické, tak i odborné. 
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SUMMARY 

For people with visual impairments assist in their educational process, in the 
development of personality disturbance due to of visual impairment special 
education of persons with visual impairments. Among the nominated teachers 
that we presented we can be included - special educators - teachers, educators, 
assistants; instructors of spatial orientation and independent mobility, low vision 
therapists and professionals in early care. 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Den Personen mit Sehbehinderungen helfen in ihrem Bildungsprozesse, in der 
Entwicklung von Persönlichkeitsstörung, die entstehen als Folge der 
Sehbehinderung, spezielle Ausbildung von Menschen mit Sehbehinderungen. 
Unter den nominierten Lehrer, die wir präsentierten, können wir diese nennen - 
Heilpädagogen - Lehrer, Erzieher, Assistenten; Instruktoren der Orientierung 
und unabhängige Mobilität, Sehschwäche Therapeuten und Fachleute in der 
Frühe Hilfe. 
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INTEGRÁCIA DETÍ IMIGRANTOV V RÁMCI SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 

Monika Šulovská, Lucia Čičová 

 

 

Abstrakt: Príspevok prináša výskumnú analýzu súčasnej platnej legislatívy a  
publikácií mimovládnych inštitúcií zaoberajúcich sa danou problematikou. 
Upozorňujeme v ňom na nízku podporu štátu, čím sa nevytvárajú adekvátne 
podmienky pre vzdelávanie týchto detí, ktoré by reflektovali ich špecifické 
potreby. Príspevok zároveň poukazuje na ukazovatele úspešnosti integrácie detí 
imigrantov. Vedecká štúdia prezentuje čiastkové výsledky projektu KEGA č. 
033UK-4/2014 Podpora inovácií a vytvárania inkluzívneho prostredia vo 
vysokoškolskom vzdelávaní študentov so zdravotným znevýhodnením - princípy, 
ciele, metódy, nástroje, podmienky. 

Kľúčové slová: integračná politika, imigrant, cudzinec, inštitúcie. 

Abstract: This paper reports a research analysis of the current legislation and 
publications of non-governmental institutions in a particular field. We note in it 
to a low state support, which does not create adequate conditions for the 
education of these children, which would address their specific needs. 
Contribution shows the indicators of successful integration of children of 
immigrants. Scientific study presents the partial results of the project KEGA no. 
033UK-4/2014 The support of innovation and creating inclusive environment at 
university studies of disabled students  - the principles, the goals, the methods, 
the tools, the conditions. 

Keywords: integration policy, migrant, foreigner, institutions. 

 

 

INTEGRAČNÝ MODEL EDUKÁCIE  

V princípe sa pod integráciou imigrantov podľa Bargerovej et al. (2008, s. 14) 
rozumie „začleňovanie cudzincov do spoločenských štruktúr prijímajúceho štátu 
a ich individuálna i skupinová akceptácia“. Autori ďalej vymedzujú integráciu 
imigrantov ako obojstranný proces založený na vzájomnom rešpektovaní práv a 
povinností imigrantov a majoritnej spoločnosti. Ide o proces dlhodobý, 
multidimenzionálny a dynamický, ktorého hlavným zámerom je sebestačnosť 
imigrantov. Pukančík (2006) upozorňuje, že integrácia je možná iba v 
multikultúrnej spoločnosti, pre ktorú všetky prejavy minoritnej sú rovnako 
hodnotné ako v majoritnej spoločnosti. Ak má byť úspešná vyžaduje si 
tolerantný a často aktívny prístup lokálnej komunity. Z daného pohľadu lepšie 
predpoklady úspešnej integrácie ponúkajú väčšie mestá na základe pracovných 
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príležitostí, rôznorodej populácie a väčšou možnosťou sociálnych kontaktov. 
Zásadný význam pre integračný proces pripisuje Hlinčíková et al. (2014, s. 12) 
samospráve a miestnym inštitúciám, ktoré „spoluvytvárajú rámec na integračný 
proces – majú schopnosť cudzincov priamo priťahovať a ovplyvňovať štruktúru 
a charakter migrantskej populácie.“  

Základným pilierom riešenia otázky integrácie imigrantov v rámci SR je 
dokument Integračná politika SR 2014, ktorému predchádzala Koncepcia 
integrácie cudzincov v SR z roku 2009. K problematike edukácie uvádza, že 
„vzdelávanie umožňuje všetkým obyvateľom krajiny stať sa jej plnohodnotnou 
súčasťou, pomáha v rozvíjaní vedomostí a zručností potrebných na uplatnenie sa 
na trhu práce, ako aj hodnôt a postojov umožňujúcich aktívnu súčasť na 
občianskom, sociálnom a kultúrnom živote“ (Integračná politika SR, 2014, s. 
24). 

Integračná politika SR (2014) vymedzuje tri základné cieľové skupiny 
vzdelávania: 

� občania SR, 
� deti cudzincov, 
� dospelí cudzinci. 

Z hľadiska charakteru príspevku je pre nás dôležitá práve cieľová skupina – deti 
cudzincov. Medzi deti cudzincov Integračná politika SR (2014) zaraďuje deti, 
ktoré sa narodili v krajine pôvodu svojich rodičov, v inej krajine alebo tzv. 
druhú generáciu cudzincov, to znamená deti, ktoré sa síce narodili na Slovensku, 
ale ich rodičia nie.  

Špecifickú skupinu tvoria maloletí cudzinci bez sprievodu alebo inak aj 
odlúčené deti, ktoré sa nachádzajú mimo územia svojej vlasti bez rodičov či 
svojich zákonných opatrovníkov. Najčastejšou príčinou ich odchodu z rodnej 
krajiny je pravdepodobne porušovanie ľudských práv, vojnový konflikt, strach z 
prenasledovania, ale taktiež môže ísť o obete zneužívania a obchodovania. Ich 
práva sú chránené Dohovorom o právach dieťaťa (Pukančík, 2006; IOM, 
UNHCR, 2009). 

Slovenská republika sa prikláňa k integračnému modelu edukácie detí 
imigrantov (Integračná politika SR, 2014). Napriek tomu sa stretávame 
s neochotou škôl prijímať tieto deti. Ako uvádza Rušinová (2014, s.4) školy 
„nevytvárajú adekvátne podmienky pre ich vzdelávanie a nereflektujú ich 
špecifické potreby. Dôvodom je predovšetkým nízka podpora štátu pre 
vytváranie inkluzívneho prostredia na školách.“ 

Stupeň úspešnosti integrácie detí imigrantov do edukačného procesu môžeme 
podľa   Bargerovej et al. (2008) hodnotiť na základe stanovených ukazovateľov:  

� dostupnosť vzdelávania pre imigrantov,  

� školská dochádzka a výsledky detí imigrantov, 
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� participácia detí imigrantov v predškolských zariadeniach, 

� uznávanie úrovne vzdelania zručností z krajiny pôvodu. 

Povinná školská dochádzka platí rovnako aj pre deti imigrantov. Jej dĺžku 
upravuje Zákon č. 245/2008 Z. z. (§ 19, ods. 2) na desať rokov do 16. roku veku 
dieťaťa. V súlade so školským zákonom sa stanovuje povinnosť prijať deti 
imigrantov do školy v spádovej oblasti. V kompetencii riaditeľa prijímajúcej 
školy je na základe zistenia úrovne doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho 
jazyka, rozhodnutie o zaradení dieťaťa do príslušného ročníka najneskôr do 
troch mesiacov. Podľa § 146, ods. 4 tento zákon umožňuje zaradiť dieťa do 
príslušného ročníka aj na základe veku na jeden školský rok. 

Správne zaradenie dieťaťa imigranta do príslušného ročníka zohráva dôležitú 
úlohu v sociálnom kontexte jeho vývinu. V praxi sú zvyčajne tieto deti z dôvodu 
neovládania vyučovacieho jazyka zaraďované do nižších ročníkov, ktoré 
nezodpovedajú ich veku a mentálnym schopnostiam (Punčochár, Bernátková, 
2011). Rovesnícka skupina má pritom významnú funkciu v živote dieťaťa. 
Uspokojuje jeho sociálne a citové potreby, poskytuje mu priestor na učenie, 
socializáciu, je zdrojom sociálnych väzieb, ktoré determinujú rozvoj jeho 
osobnosti (Janurová, Tarcsiová, 2015) . 

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do ročníka by mal byť vek dieťaťa bez 
ohľadu na úroveň znalosti vyučovacieho jazyka. Pri riešení otázky jazykovej 
bariéry je vhodnejšie voliť preto vyrovnávacie prostriedky, ako je pedagogický 
asistent, individuálne doučovanie, individuálny vzdelávací plán (Dráľ et al., 
2011). Ako autor ďalej uvádza, je rovnako potrebné brať do úvahy aj viaceré 
aspekty pri výbere najvhodnejšej triedy pre začlenenie dieťaťa ako je počet 
žiakov v triede, prítomnosť žiakov inej ako slovenskej národnosti alebo 
kultúrneho pôvodu, prítomnosť detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími 
potrebami, profilácia triedy, vzťahy v triednom kolektíve, ochota a pripravenosť 
triedneho učiteľa.  

 

INŠTITÚCIE ZAOBERAJÚCE SA INTEGRÁCIOU DETÍ 
IMIGRANTOV V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Jednotlivé politiky vo vzťahu k migrácii, a tým i k deťom imigrantom, 
nadobúdajú pôsobnosť prostredníctvom štátnych, ale aj mimovládnych a 
medzinárodných inštitúcií, ktoré riešia jej konkrétne problémy. Migrácia je 
fenomén, ktorý zasahuje do viacerých oblastí spoločnosti, čím predpokladá 
kooperáciu viacerých inštitúcií. Integračná politika SR (2014, s. 5) uvádza, že 
realizácia „integračnej politiky vychádza z koordinovanej spolupráce štátnych 
orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, samosprávy ako aj samotných 
komunít cudzincov a predpokladá zapojenie mimovládnych a iných organizácií 
pôsobiacich v oblasti integrácie cudzincov.“ 
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Pre lepšie pochopenie systému inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou 
migrácie uvádzame na Obr. 1 a 2 schémy vytvorené kolektívom autoriek 
Guličová et al. (2010). 

 

 
Obrázok 1 Systém štátnych inštitúcií a ministerstiev zaoberajúcich sa 
problematikou migrácie na území SR (spracované zo zdroja: Guličová et al., 
2012) 

 

Kľúčovými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou edukácie detí 
imigrantov v rámci SR sú Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum 
etnicity a kultúry. Za posledné obdobie realizovali mnoho významných 
výskumov a uverejnili niekoľko publikácií, ktoré sú pre daný obor veľkým 
prínosom.  

Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie v SR, 
ktorej cieľom je aktívne prispieť k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie 
a občianskej spoločnosti. Od svojho založenia v roku 1991 sa systematicky 
zaoberá problematikou ľudských práv, holokaustu, interkultúrneho vzdelávania 
a inklúzií rómskych komunít. V poslednom období sa orientuje aj na fenomén 
kultúrnej rozmanitosti. V rámci strategického plánu vypracovala tri nosné piliere 
celkovej aktivity nadácie, a to programy: rozmanitosť, inklúzia a pamäť. V 
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programe rozmanitosť sa venuje projektom týkajúcich sa migrácie, rôznorodosti 
etník a multikulturalite. Každoročne organizuje festival „fjúžn“, tzv. týždeň 
nových menšín s cieľom zvýšiť povedomie o migrácií na Slovensku. 
Prevádzkuje informačno-vzdelávací portál www.multikulti.sk, ktorý sa 
zameriava na mapovanie rozmanitosti a publikovanie článkov o 
multikulturalizme a multikultúrnom vzdelávaní (Dráľ et al.,2011). 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (ďalej len „CVEK“) je nezávislá 
mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2005 a sídli v Bratislave. Jej 
snahou je prostredníctvom výskumných, analytických a vzdelávacích aktivít 
prispieť k vytváraniu spravodlivej a súdržnej spoločnosti. Aktivity sa tematicky 
zameriavajú predovšetkým na oblasť vzdelávania, etnické, jazykové a 
národnostné menšiny. Vo svojej výskumnej činnosti sa CVEK opiera o 
poznatky humanitných a spoločenských vied. Vychádza z interdisciplinárneho 
prístupu. Zaoberá sa publikačnou činnosťou, organizovaním rôznych 
konferencií, školení, seminárov, vypracovávaním odborných stanovísk ako 
i konzultačnej činnosti (Dráľ et al., 2011).  

 
Obrázok 2  Systém ostatných inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou 
migrácie na území SR (spracované zo zdroja: Guličová et al., 2012) 

 

Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s CVEKom vypracovala tri na seba 
nadväzujúce projekty, ktoré boli financované z Európskeho fondu pre integráciu 
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štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému. 
Projekty sa realizovali zmapovaním terénu a vypracovaním seminárov s deťmi 
cudzincov a ich pedagógov v duchu vytvorenia materiálu, ktorý ponúka riešenia 
problematiky edukácie detí imigrantov na Slovensku. Posledný projekt 
predstavoval študijnú cestu do Veľkej Británie, kde sa slovenskí pedagógovia 
mohli oboznámiť s priebehom edukácie detí imigrantov na jej území. 
Výsledkom sú nasledujúce publikácie dostupné na portáloch CVEK a nového 
školstva: 

� Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: potreby a riešenia, 
� Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: príklady dobrej praxe, 
� Vzdelávanie detí cudzincov. Inšpirácie pre inkluzívne vzdelávanie 

z anglických škôl. 
V SR však absentujú ďalšie vzdelávacie programy pre pedagógov detí 
imigrantov. Nadácia Milana Šimečka rovnako ako CVEK nedisponujú 
finančnými prostriedkami, aby mohli tieto programy organizovať. Zo strany 
štátu nie je v tejto sfére vypracovaná žiadna podpora. 

 

ZÁVER 

Pre deti imigrantov je edukačný proces hlavným činiteľom ich integrácie. 
Základným atribútom jej úspechu je schopnosť adekvátnej komunikácie. 
Jazyková bariéra predstavuje jeden z hlavných problémov, ktorý so sebou 
prináša špecifické požiadavky pre všetkých zúčastnených. Schopnosť používať 
jazyk v písomnej podobe je rovnako dôležitým aspektom ako ústna 
komunikácia. Rozvíja stratégie učenia a pre dieťa predstavuje cestu, ktorá mu 
dáva možnosť sebavyjadrenia a sebarealizácie. Problematike edukácie detí 
imigrantov v SR sa aj napriek výskumným zisteniam a odporúčaniam 
mimovládnych organizácií, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, nevenuje 
adekvátna pozornosť. Potreba vytvorenia vhodných podmienok pre úspešnú 
adaptáciu do majoritnej spoločnosti je nevyhnutným krokom, ktorý si vyžaduje 
riešenie zo strany štátu.  
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VÝSKUMNÁ ANALÝZA PÍSOMNÉHO PREJAVU DETÍ 
IMIGRANTOV  

Monika Šulovská, Lucia Čičová 

 

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá problematikou edukácie detí imigrantov v rámci 
základných škôl v Slovenskej republike a ich písomným prejavom vzhľadom na 
ich etnickú rôznorodosť. Zaoberá sa analýzou písomného prejavu detí 
imigrantov vzhľadom na špecifické odlišnosti vyplývajúce z grafického 
a gramatického aspektu jazyka ich krajiny. Podpornú dokumentáciu tvoria 
prípadové štúdie a slohové práce detí imigrantov. Cieľom štúdie je analýza 
grafickej stránky písomného prejavu detí imigrantov a ich následná komparácia 
z hľadiska krajín pôvodu. Vedecká štúdia prezentuje čiastkové výsledky 
projektu KEGA č. 033UK-4/2014 Podpora inovácií a vytvárania inkluzívneho 
prostredia vo vysokoškolskom vzdelávaní študentov so zdravotným 
znevýhodnením - princípy, ciele, metódy, nástroje, podmienky. 

Kľúčové slová: jazyková bariéra, špecifické edukačné potreby, písomný prejav  

Abstract: This paper deals with the issues of education of immigrant children 
with in primary schools of Slovak Republic and their writing skills with regard 
to their ethnic diversity. Scientific study deals with the analysis of writing skills 
of immigrant children due to specific differences deriving from the graphic and 
grammatical aspects of the language of their country of origin. Supporting 
documentation includes case studies and essays of immigrant children. The aim 
of the work is the analysis of the graphic aspect of writing skills of immigrant 
children and their subsequent comparison in terms of countries of their origin. 
Scientific study presents the partial results of the project KEGA no. 033UK-
4/2014 The support of innovation and creating inclusive environment at 
university studies of disabled students  - the principles, the goals, the methods, 
the tools, the conditions. 

Keywords: language barrier, specific educational needs, writing skills  

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Jednou z hlavných príčin problémov detí imigrantov v procese edukácie je 
jazyková bariéra. Neovládanie vyučovacieho jazyka stavia dieťa do výrazne 
znevýhodnenej pozície. Problematike vyučovania slovenského jazyka sa venuje 
pozornosť predovšetkým – dospelým imigrantom a v rámci štátnych jazykových 
kurzov. V oblasti skúmania (aj písomného) prejavu detí imigrantov sme 
neevidovali žiadne realizované výskumy. Záujem o problematiku edukácie detí 
imigrantov sa sústreďuje predovšetkým na ich adaptáciu do nového prostredia a 
vymedzenie špecifických potrieb v oblasti edukácie. Keďže slovenský jazyk je 
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pre deti imigrantov novým a cudzím jazykom, vychádzame z prístupu 
osvojovania si slovenčiny ako cudzieho jazyka. Podľa Wode (2003) osvojovanie 
si nového jazyka výrazne ovplyvňuje interferencia – jazykový transfer, keď 
dieťa prenáša nadobudnuté poznatky zo svojho materinského jazyka a uplatňuje 
ich v novom cudzom jazyku. Každý jazyk má svoju štruktúru a systém kategórií, 
ktorý výrazne ovplyvňuje spôsob rozmýšľania a učenia. Podobnosť alebo 
odlišnosť materinského jazyka dieťaťa so slovenským jazykom môže do určitej 
miery uľahčiť jeho osvojovanie. Ďalším z faktorov je podľa Dráľ et al. (2011) aj 
typ fonetického alebo znakového písma, ktoré dieťa ovláda.  

V deskriptívnom výskume sme sa zamerali na opísanie grafickej stránky 
písomného prejavu detí imigrantov a vytýčenie najčastejších chýb, ktoré deti 
robili v ortografickej, morfologickej a syntagmatickej oblasti slovenského 
jazyka. V relačnom výskume sme sa zaoberali otázkami existujúcich vzťahov 
medzi chybami, ktoré deti robia v osvojovaní si slovenského jazyka v súvislosti 
s ich materinským jazykom. Pokúsili sme sa zhodnotiť, či sa v slohových 
prácach prejavia okolnosti ich príchodu na Slovensko a ich kultúrne odlišnosti. 

 

CIEĽ VÝSKUMU A VÝSKUMNÉ OTÁZKY 

Hlavným cieľom nášho výskumu bola analýza písomného prejavu detí 
imigrantov vzdelávajúcich sa na základných školách po grafickej stránke a ich 
zhodnotenie z hľadiska krajín pôvodu. Následne sme stanovili ďalšie ciele, ktoré 
sa nám javili z hľadiska témy zaujímavé a prínosné. Pokúsili sme sa definovať, 
ktoré z rovín (ortografia, morfológia, syntax) slovenského jazyka sú pre deti 
z iných krajín najväčším problémom, ako môže rozdielne kultúrne prostredie či 
okolnosti príchodu ovplyvniť ich postoje a edukačný proces. Na základe 
stanovených výskumných problémov a cieľov sme určili nasledovné výskumné 
otázky:  

VO1: Ovplyvňuje typ písma materinského jazyka (arabské, kórejské písmo, 
azbuka) grafickú stránku latinky v písomnom prejave detí imigrantov? 

VO2: Ktorá z jazykových rovín (morfológia, syntax) slovenského jazyka je pre 
detí imigrantov problematickejšia? 

VO3: Ako si deti dokázali osvojiť flexiu (skloňovanie a časovanie) slovenského 
jazyka? 

VO4: V ktorých oblastiach sa prejavovala interferencia v písomných prejavoch 
detí imigrantov? 

VO5: Prejavili sa v slohových prácach kultúrne osobitosti dieťaťa, okolnosti 
jeho príchodu na Slovensko? 
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METÓDY VÝSKUMU 

Vo vzťahu k téme sme si vybrali kvalitatívny typ výskumnej činnosti. Zamerali 
sme sa na získanie komplexnejších informácií o deťoch imigrantov, čo nám 
umožnilo bližšie sa zoznámiť s dieťaťom a priebehom jeho edukácie, ako aj 
obohatiť poznatky z dostupnej literatúry o autentické príbehy týchto detí. 
Vytvorili sme tak prípadové štúdie, v ktorých sme využívali kvalitatívnu metódu 
priameho individuálneho pološtruktúrovaného interview.  Pri analýze 
písomného prejavu slohových prác na tému „Tri zázračné oriešky“ sme si 
zvolili metódu analýzy výsledkov činnosti žiaka, metódu komparácie a metódu 
syntézy. Pri hodnotení sme vychádzali z dosiahnutých vedomostí dieťaťa. 
Písomný prejav detí sme analyzovali v nasledujúcich oblastiach:  

� Grafická stránka písomného prejavu – keďže deti vo svojom rodnom 
jazyku používali iný typ písma, zaujímalo nás, do akej miery sa im 
podarilo osvojiť si latinku. Rovnako či ich typ písma materinského jazyka 
má vplyv na ich písomný prejav. V tomto bode sme sa analyticky pokúsili 
zhodnotiť ich grafický prejav a načrtnúť možné súvislostí medzi 
jednotlivými typmi písma jazykov.  

� Obsahová stránka písomného prejavu – slohovej práce – v obsahovej 
stránke slohovej práce sme sa zamerali na hľadanie súvislosti medzi 
príčinami odchodu z ich rodnej krajiny a kultúrnymi odlišnosťami na 
základe jednotlivých výpovedí v rámci prípadových štúdií a vyslovených 
želaní v slohových prácach detí. 

� Ortografická, morfologická, syntagmatická stránka písomného prejavu – 
orientovali sme sa na tie aspekty slovenského jazyka, ktoré by mali 
z hľadiska odlišnosti jazykovej štruktúry spôsobovať deťom problémy 
v písomnom prejave. Slovenčina je flektívny jazyk, ktorý je bohatý na 
ohýbanie slovných druhov (skloňovanie a časovanie), v tomto smere sme 
sa pokúsili zhodnotiť, ako majú deti osvojenú flexiu. Či volia správne 
vzory pri skloňovaní, dokážu rozlíšiť kategóriu životnosti a neživotnosti,  
dokážu vybrať k príslušným pádom gramaticky správnu predložkovú 
väzbu a nakoľko vedia používať základnú vetnú skladbu – syntax. 

 

VÝBER PARTICIPANTOV  

Participantov predstavovali deti (chlapci, dievčatá) imigrantov s platným 
pobytom, ktorí sa vzdelávajú na slovenských základných školách. Informácie 
o školách, ktoré tieto deti navštevujú, sme získali z Ústavu informácií a prognóz 
školstva. Pracovali sme s deťmi imigrantov arabskej, kórejskej, vietnamskej a 
ukrajinskej národnosti. Výskumu sa zúčastnilo 5 detí z troch základných škôl 
druhého stupňa. Prehľad bližších informácií o participantoch uvádzame 
v tabuľke č.1. Mená deti sú na základe žiadosti rodičov pozmenené. 
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Tabuľka 1  Popis participantov 

Dieťa Krajina 
pôvodu 

Ročník Materinský 
jazyk, typ 
písma 

Príchod 
v školskom 
roku 

Príchod na 
Slovensko 

Poznámky 

Sarah 
(dievča) 

Sýria 9. 
ročník 

arabský, 
arabské 

2012/2013 
(zaradená 
do 6. 
ročníka) 

2012 
vojnový 
konflikt 

Po slovensky 
nevedela, 
neovládala 
latinku, 
slovenčinu sa 
učí 4. rok. 

Chalid 
(chlapec) 

Saudská 
Arábia 

7. 
ročník 

arabský, 
arabské 

2011/2012 
(zaradený 
do 3. 
ročníka) 

2011 
práca otca 

Po slovensky 
nevedel, 
neovládal 
latinku, 
slovenčinu sa 
učí 5. rok. 

Hjon-So 
(dievča) 

Vietnam 5. 
ročník 

vietnamský,  
písmo je 
založené na 
latinke 

2014/2015 
(zaradená 
do 3. 
ročníka) 

2014 
práca 
rodičov 

Po slovensky 
nevedela, 
latinku 
ovládala, 
preložená do 5. 
ročníka. 
Slovenčinu sa 
učí necelé 2 
roky. 

Anastasia 
(dievča) 

Ukrajina 6. 
ročník 

ukrajinský, 
ukrajinská 
azbuka 

2015/2016 
(zaradená 
podľa 
veku) 

2015 
vojnový 
konflikt, 
úmrtie otca 
vo vojne 

Po slovensky 
nevedela, 
neovládala 
latinku, 
slovenčinu sa 
učí 10 
mesiacov. 

Peoing-
Suk 
(chlapec) 

Južná 
Kórea 

5. 
ročník 

kórejský,  
hangul 
 

2010/2011 
(zaradený 
podľa 
veku) 

2010 
práca 
rodičov 

Nevedel po 
slovensky,  
neovládal 
latinku, 
opakoval 1. 
ročník. 

 

PRIEBEH VÝSKUMU 

V počiatočnej fáze nášho výskumu sme sa zamerali na získanie informácií a 
poznatkov o danej problematike z dostupných zdrojov (publikácie, články, 
výskumné práce, internetové zdroje), ktoré sme následne v priebehu výskumu 
rozširovali o rozhovory s odborníkmi v danej oblasti (Nadácia Milana Šimečku, 
Studia Academica Slovaca Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 
pedagógovia kórejského, arabského, ukrajinského a slovenského jazyka). 
Spoluprácu sa nám podarilo nadviazať s tromi základnými školami. Počas celej 
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realizácie nášho výskumu nám vychádzali v ústrety a snažili sa nám poskytnúť 
čo najviac informácií o danej problematike. Výskum sme realizovali v období 
od začiatku novembra do polovice marca v dvoch fázach. Najskôr sme poprosili 
vedenie škôl o pomoc pri realizácii slohových prác. Deťom sme rozdali 
predtlačené hárky a vysvetlili im, čo od nich požadujeme. Slohové práce písali 
v domácom prostredí, aby mohli byť kontrolované rodičmi. Rovnako sme 
poprosili o možnosť prekopírovať si, ako ukážku, niektoré stránky z ich 
školských zošitov. Druhá fáza pozostávala z prípadových štúdií, ktoré sme 
realizovali osobnými stretnutiami  s vyučujúcimi pedagógmi detí, samotnými 
deťmi imigrantov a ich spolužiakmi.  

 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU 

V tejto časti sa zameriame na interpretáciu výsledkov výskumu v kontexte 
komparácie písomného prejavu detí s akcentom na krajinu ich pôvodu. Písomný 
prejav detí nehodnotíme na základe stanovených vedomostí, ktoré by v rámci 
slovenského jazyka mali v príslušnom ročníku ovládať, zameriavame sa na 
vytýčené oblasti výskumu. 

GRAFICKÁ STRÁNKA PÍSOMNÉHO PREJAVU – v grafickej stránke 
písomného prejavu sme sa zamerali na analýzu kvalitatívnych znakov písma detí 
imigrantov. Položili sme si otázku, či môže typ písma materinského jazyka 
ovplyvniť grafickú stránku latinky v písomnom prejave. Aj keď našu vzorku 
tvoria žiaci druhého stupňa, podobne ako na prvom stupni, je potrebné dbať na 
úhľadnosť a čitateľnosť písma u detí aj vo vyšších ročníkoch základnej školy 
(Šupšáková, 1998). Osobitý rukopis dieťaťa sa formuje a vyvíja „počas celej 
školskej dochádzky a ustaľuje sa v 14. až 15. roku veku dieťaťa (Šupšáková, 
1998, s. 94).“ V prácach detí sme sa stretli s používaním tlačenej aj písanej 
podoby grafém. Jedine dieťa z Južnej Kórei používalo písanú podobu latinky. 
V tomto prípade si myslíme, že môžeme vychádzať zo skutočnosti, že dieťa 
latinkou píše už šiesty rok od prvého ročníka (prvý ročník opakoval) a má ju 
dostatočne zautomatizovanú. U detí arabskej národnosti „Sarah“ a „Chalid“ 
môžeme predpokladať, že preferujú tlačenú podobu písma nielen pre lepšiu 
čitateľnosť, ale aj preto, že v arabskom písme sa nedodržiava jednoťažnosť ako 
v latinke. U vietnamského dieťaťa „Hjon-Son“ sme postrehli tendenciu používať 
písomnú podobu grafémy „O“ bez hornej slučky, čo by mohlo súhlasiť 
s vietnamskou podobou danej grafémy. Možné však je, že používa tlačenú 
podobu danej grafémy. V písomnom prejave detí sme sledovali aj zámeny 
grafém, ktoré v ich jazyku majú inú fonému ako v slovenčine. Podľa Dráľa et al. 
(2011) môže mať dieťa ťažkosti rozoznať v počutom slove hlásku, ktorú 
nepozná a následne ju zapísať. V tomto bode sme pozorovali odchýlky 
u ukrajinského dievčaťa „Anastasie“ v práci, ktorej výrazne rezonuje negatívny 
transfer východiskového jazyka. Tu je však potrebné uviesť, že žiačka je na 
Slovensku necelý rok a predpokladáme, že okrem jazykovej bariéry sú prítomné 
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aj iné špecifiká dotýkajúce sa osobnosti dieťaťa. Zamieňanie grafém sme 
postrehli v písomnom prejave arabského chlapca „Chalid“. Jeho práca bola 
veľmi krátka, a tak nemôžeme túto oblasť objektívne posúdiť. Opierame sa 
o výpoveď jeho učiteľky: „Problémy pretrvávajú v SJ – pravopis písania i/ý, 
zamieňanie písmen, nesprávne tvary písmen, prípony slov, spodobovanie 
písmen.“  

Podľa Dráľa et al.(2011, s. 57) deti, ktoré sa „učili písať napríklad arabsky 
(sprava doľava), majú problém s písmenami, ktoré sú v latinke zrkadlové.“  

Veľkosť písmen sa pohybovala v rôznych hodnotách. Za normoveľkosť sa pre 
štvrtý ročník pokladá veľkosť strednej výšky písma 4 až 3 mm. V štvrtom 
ročníku klesá na 3 mm a v dospelosti na 2 a pol až 2 mm. Vo vyšších ročníkoch 
je tendencia písmo zmenšovať dôsledkom zautomatizovania písma 
a rýchlejšieho tempa písania (Šupšáková, 1996). Daným kritériám zodpovedal 
písomný prejav iba u vietnamského dieťaťa. Porovnaním s arabskými deťmi má 
písmo úhľadnejšie a jednoliatejšie, avšak tu môžeme vychádzať aj z toho, že 
vietnamčina používa latinku na rozdiel od arabského písma. Podobne musíme 
brať do úvahy aj čas ako dlho deti používajú latinku. Problémovou oblasťou 
bolo pre všetky deti dodržanie liniatúry. Správny sklon písma malo iba dieťa 
z Južnej Kórei. V prácach sa prelínal kolmý, vejárovitý a rozvrátený sklon 
písma. Celková úprava a čitateľnosť prác je slabšia. Podoba písma sa 
prirodzeným vývojom dieťaťa môže meniť, mení sa aj jeho úhľadnosť a 
čitateľnosť. Porovnaním písomného prejavu detí v rodnom jazyku a slovenčine 
(latinkou) môžeme u dieťaťa zo Sýrie pozorovať krajší písomný prejav 
v arabskom písme, ktoré používa podstatne dlhšie ako latinku. Písomný prejav 
dieťaťa zo Saudskej Arábie je na jeho vek (7. ročník) z nášho pohľadu veľmi 
slabý, keďže latinku sa učil od tretieho ročníka. Predpokladali sme kvalitu jeho 
písma na vyššej úrovni. Horší písomný prejav pozorujeme aj v jeho rodnom 
jazyku. Z písomných prác oslovených detí môžeme konštatovať, že ich rukopis 
sa stále formuje. Aj napriek tomu, že na Slovensku žijú dlhšie časové obdobie 
naďalej pretrvávajú ťažkosti v ich písomnom prejave. 

OBSAHOVÁ STRÁNKA PÍSOMNÉHO PREJAVU – túto oblasť pokladáme za 
veľmi zaujímavú. Učitelia často krát nepoznajú okolnosti za akých deti 
imigrantov opustili svoju krajinu a pozadie ich rodinného zázemia. Myslíme si, 
že prostredníctvom slohových prác, ale aj kresby ako určitého diagnostického 
nástroja, by sa mohli pootvoriť tieto dvierka a nahliadnuť do osobného života 
dieťaťa, a tým možno aj objasniť niektoré špecifiká v ich edukácii (stagnuje vo 
výučbe, nevytvára si sociálne kontakty, uzatvára sa do seba, infantilné 
správanie). K tejto oblasti sme si položili dve otázky a to, či sa v prácach 
prejavili kultúrne osobitosti dieťaťa a okolnosti jeho príchodu na Slovensko a či 
z hľadiska štylistiky dokázali dodržiavať znaky vybraného slohového postupu. 
Na základe získaných informácií z osobných stretnutí s deťmi a z obsahovej 
stránky slohových prác sme sa pokúsili nahliadnuť ako veľmi môžu ovplyvniť 
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tieto skutočnosti edukačný proces dieťaťa. Rozdiely môžeme pozorovať aj 
v prácach detí arabského pôvodu. Dieťa zo Sýrie „Sarah“ opustila svoju krajinu 
kvôli vojenským nepokojom. Táto skutočnosť rezonuje v celej jej práci a 
v usporiadaní jej hodnotového rebríčka. Zatiaľ čo dieťa zo Saudskej Arábie 
„Chalid“ na Slovensko prišiel s matkou za otcom, ktorý tu už pracoval. Jeho 
želania sa dotýkajú iba jeho osoby. Napriek tomu, že „Chalid“ je na Slovensku 
dlhšie jeho práca je veľmi slabá, respektíve obsahuje iba strohé vymenovanie 
želaní, zatiaľ čo „Sarah“ napísala sloh na jednu stranu. Na druhej strane môžeme 
vychádzať z potenciálne existujúcich problémov ako je nedostatočná domáca 
príprava, nezáujem o učenie, vekové rozdiely, individualita osobnosti dieťaťa. 

V prípade ukrajinského dievčaťa „Anastasia“ môžeme v celej práci vidieť 
smutné rozpoloženie dieťaťa. Z rozhovoru s dieťaťom predpokladáme, že 
jedným z dôvodov opustenia ich krajiny mohla byť aj smrť otca. Táto 
skutočnosť sa prelína v práci dieťaťa. Škola disponovala iba informáciou, že 
dieťa prišlo na Slovensko s matkou za príbuznými. Dôkladným poznaním 
východiskovej situácie dieťaťa môžu školy predísť mnohým problémom, ktoré 
ovplyvňujú jeho edukáciu. Lepšie sa pripraviť na všetky prekážky a ťažkosti, 
ako aj zamedziť pomerne častej tendencii kedy sa neúspechy dieťaťa vysvetľujú 
ako problém spočívajúci v ňom (Dráľ et al, 2011). Z rozhovoru s jej triednou 
učiteľkou vieme, že dieťa v procese osvojovania si slovenského jazyka stagnuje 
a má infantilné správanie. Predpokladáme, že jednou z možností prečo 
nenapreduje môžu byť aj jeho negatívne skúsenosti.  

Vplyv rodinného a kultúrneho zázemia môžeme sledovať aj v práci dieťaťa z 
Vietnamu „Hjon-So“, ktorá prišla na Slovensko iba minulý školský rok. Jej 
práca je veľmi pekná a rozsahom sa vyrovná práci dieťaťa zo Sýrie „Sarah“ 
navštevujúcu deviaty ročník. Svoje želania orientovala na vzdelanie. 
Z charakteru práce môžeme vidieť blízky vzťah k starým rodičom. Z výpovede 
dieťaťa vieme, že jej starí rodičia veľmi chýbajú.  

Práca dieťaťa z Južnej Kórei je chudobná ako na rozsah, tak aj na obsah. Aj 
napriek tomu má určitú hĺbku. Z osobného stretnutia vieme, že chlapec je veľmi 
dobrým futbalistom a v práci napísal, že chce byť ako Ronaldo. Potvrdila nám to 
aj jeho kórejská pani učiteľka, ktorá nám preložila začiatok písomnej práce 
z jeho rodného jazyka, nakoľko sme požiadali všetky deti o vyjadrenia aj v ich 
materinskej reči v rozsahu jednej až dvoch viet. Z uvedeného môžeme vidieť, 
aké jednoduché a pritom krásne želania vyslovil „chcel by som loptu, chcel by 
som záhradu“. Ako jediný zo všetkých detí si želal ešte dva oriešky navyše, 
ktoré by mohol darovať rodičom. Predpokladáme, že aj toto želanie by mohlo 
mať hlbší význam. Môže naznačovať rodinné problémy, odlišnosti v kultúre 
alebo milé emotívne želanie. 

GRAMATICKÁ STRÁNKA PÍSOMNÉHO PREJAVU – pri analýze 
gramatickej stránky jednotlivých písomných prejavov sme sa pokúsili vytýčiť 
chyby v morfologickej a syntagmatickej rovine. V rámci ortografie najväčší 
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problém robila všetkým deťom okrem vietnamského dievčaťa „Hjon – So“ 
kvantita – rozlišovanie dlhých monoftongov. Predpokladáme, že deti majú 
problémy v osvojovaní si fonetického princípu slovenského jazyka, keďže ich 
východiskový jazyk nedisponuje rovnakým inventárom hlások ako slovenčina. 
Arabský jazyk pozná iba tri dlhé hlásky, tým deti tejto národnosti môžu mať 
problémy rozoznávať jednotlivé hlásky a rozlišovať ich dĺžku. „Chalid“ 
nezaznačil ani jeden dĺžeň a „Sarah“ zo 44 slov obsahujúcich dlhú samohlásku, 
správne napísala iba 21. Podobne ani deti ukrajinskej a  kórejskej národnosti 
v práci neoznačovali vôbec kvantitu. Ďalším problémom v oblasti ortografie 
bolo rozlišovanie malých a veľkých písmen, kde chybovali deti arabskej 
národnosti. Uvedené môže súvisieť so skutočnosťou, že arabčina nerozlišuje 
malé a veľké písmená. U sýrskeho dievčaťa  „Sarah“ sme postrehli problémy pri 
delení slov na konci riadku. Vzhľadom na to, že je deviatačka, by túto oblasť 
slovenského pravopisu mala mať zvládnutú. Domnievame sa, že nemá osvojené 
základné učivo. S používaním joty a ypsilonu mali problémy iba „Chalid“ zo 
Saudskej Arábie a Anastasia“ z Ukrajiny. Aj napriek tomu, že písomný prejav 
„Chalida“ je veľmi krátky obsahuje mnoho gramatických chýb. Nakoľko mu 
neboli určené žiadne poruchy sluchu a reči predpokladáme, že jeho gramatické 
nedostatky vyplývajú z nedostatočného osvojenia alebo nepochopenia 
gramatických pravidiel, prípadne z nedostatočného upevnenia učiva. V práci 
„Anastasie“ rezonuje silný vplyv gramatických pravidiel ukrajinského jazyka – 
negatívny transfer. V oblasti osvojenia flexie, môžeme vidieť, že najväčšie 
problémy malo vietnamské dievča „Hjon – So“. Vietnamčina podľa Pokorného 
(2010) patrí medzi polysyntetické typy jazyka, teda jazyky, v ktorých sa slová 
skladajú z viacerých morfém na rozdiel od slovenčiny, ktorej slová sa skladajú 
pomocou polyfunkčných predpôn a prípon. Táto rozdielnosť sa prejavuje v tom, 
že vietnamčina neohýba slová, teda nepozná flexiu. V písomnom prejave 
môžeme vidieť, že nevie používať správne predložkové väzby. Problémy má 
zrejme v osvojovaní si prepozícii, čo môže byť spôsobené už spomínanou 
absenciou flexie v danom jazyku. Podľa Pekarovičovej (2004, s. 80) „problém 
pre cudzinca predstavuje systém primárnych predložiek, ktoré sú 
mnohovýznamové, môžu teda vyjadrovať niekoľko vzťahov a môžu sa spájať 
s jedným alebo viacerými pádmi.“ 

V kategórii menného rodu mali problémy deti z Vietnamu a Južnej Kórei. 
V oblasti kategórie pádu chybovali aj deti arabskej národnosti a to konkrétne 
dieťa „Sarah“ v používaní pádov datív, inštrumentál a „Chalid“ genitív. 
Podobne aj tu, môžeme vidieť súvislosť s východiskovým jazykom. Arabský 
jazyk pozná pády nominatív, akuzatív a genitív. S využitím správnych 
predložiek viažucich sa na príslušné pády malo najväčšie problémy vietnamské 
dievča „Hjon – So“ a sýrske dievča „Sarah“. Musíme mať na zreteli aj rozsah 
práce, vek a čas ako dlho sa slovenský jazyk deti učia. Aj keď najviac chybovalo 
v oblasti flexie vietnamské dievča „Hjon – So“ môžeme jej prácu vzhľadom na 
vyššie spomenuté ukazovatele hodnotiť na rovnakej úrovni ako u ukrajinského 
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dievčaťa „Sarah“. Deti chybovali aj v kategórii verba. U vietnamského dievčaťa 
bolo problémom ponechávanie verba v neurčitku, čo môže byť negatívnym 
transferom z východiskového jazyka (nepoužívajú gramatické vyjadrenie času). 
Vo vietnamčine neexistujú privlastňovacie zámena. Ich funkciu vykonávajú 
osobné zámená, ktoré stoja za podstatným menom, túto oblasť si „Hjon – So“ 
osvojila. Jedným z ukazovateľov, ktorý môžeme pozorovať v celom jej 
písomnom prejave je, že nevypúšťa osobné zámená, čo je typické pre 
vietnamský jazyk. Ako uvádza Pekarovičová (2004, s. 91) podmet v slovenčine 
„nemusí byť vždy explicitne vyjadrený, ako napr. v nemčine alebo angličtine. 
Preto cudzinci z týchto jazykových oblastí často nadmerne používajú 
v komunikácii osobné zámená ja hovorím, ty rozumieš.“ V rámci syntaxe 
základná vetná skladba podmet + prísudok, nerobila deťom problémy. Podobne 
sme nepostrehli ani prenášanie princípu postavenia slovných druhov vo vete 
z východiskového jazyka. V arabskom jazyku sa privlastňovacie prononima 
pripája za podstatné meno. V tomto smere si postavenie privlastňovacieho 
zámena  „Sarah“ zo Sýrie osvojila správne. Na začiatku výskumu nás zaujímalo, 
ktorá z rovín (morfológia alebo syntax) je pre deti imigrantov najviac 
problematická. Z výsledkov našej analýzy môžeme konštatovať, že náročnejšia 
je pre deti morfologická rovina jazyka. V rámci otázok osvojenia flexie a 
správneho použitia predložiek viažucich sa na príslušne pády, sa domnievame, 
že miera osvojenia tejto oblasti morfológie vyplýva aj z odlišnosti gramatického 
systému východiskového jazyka.  

Našou poslednou otázkou, ktorú sme si položili v oblasti morfologickej roviny 
bola: V ktorých oblastiach sa prejavovala interferencia v písomných prejavoch 
detí imigrantov? Z uvedenej interpretácie výsledkov výskumu môžeme vidieť, 
že interferencia sa dotýkala tých oblastí, ktoré deti v rámci svojho jazyka nemali 
osvojené. U vietnamského dievčaťa bol negatívny transfer prítomný 
predovšetkým v oblasti používania flexie a nevypúšťania osobného zámena. U 
detí arabskej, kórejskej a ukrajinskej národnosti absentovalo predovšetkým 
používanie kvantity. Najvýraznejší prejav interferencie môžeme pozorovať 
v práci ukrajinského dievčaťa „Anastasia“. Dievča má slabú orientáciu 
v morfológii slovenského jazyka. Najvýraznejšie problémy má v nesprávnom 
používaní kategórie rodu, rozlišovaní znelých a neznelých hlások, určovaní 
hranice medzi jednotlivými slovami – spájaní slov a kvantite.  

 

ZÁVERY VÝSKUMU A ODPORÚČANIA PRE PRAX 

Vývoj počtu imigrantov a ich detí má narastajúci charakter, čo znamená aj 
zvyšujúci počet týchto detí na našich školách. Vzhľadom k tomu, že jazyková 
bariéra je jedným z hlavných a prvotných problémov v adaptácii dieťaťa 
v novom prostredí, pokladáme za potrebné, aby pedagógovia mali poznatky 
o jazykovom systéme detí imigrantov, ktoré vyučujú. Tieto vedomosti im môžu 
pomôcť identifikovať a pochopiť opakujúce sa chyby v písomnom prejave. 
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Podobne im môžu pomôcť aj pri výbere konkrétnych cvičení na posilnenie 
problémových oblastí. Na základe uvedeného odporúčame zaradiť cvičenia 
orientované na tie oblasti rovín jazykového systému, ktoré môžu ovplyvniť 
úspešné osvojovanie si slovenčiny: 

� pri deťoch, ktorých jazyk má iné označenie pre fonému a grafému, čo 
predstavuje absenciu princípu rovnakého významu, zaradiť také úlohy a 
cvičenia, ktoré by podporovali sluchovú diferenciáciu, rozlišovanie a 
upevňovanie používania dlhých a krátkych monoftongov (arabské deti), 

� motivovať deti k zdokonaľovaniu písomného prejavu formou zábavných 
didaktických hier zameraných na technickú aj obsahovú stránku 
písomného prejavu, 

� u detí vietnamskej národnosti zamerať sa predovšetkým na dôsledný 
výklad a cvičenia v oblasti používania flexie, 

� venovať zvýšenú pozornosť výkladu a precvičovaniu používania 
predložiek viažucich sa na príslušne pády, 

� predĺžiť dvojročné obdobie osvojovania slovenského jazyka. 
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THE LEVEL OF LIFE SKILLS AND THE EMPLOYMENT OF 
PEOPLE WITH MORE SEVERE INTELLECTUAL 
DISABILITIES IN THE OPEN LABOUR MARKET 

  Danuta Wolska 

 

Abstract: Praca zawodowa, dostosowana do możliwości osób z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną może sprzyjać nie tylko usprawnianiu 
fizycznemu, ale także kształtowaniu nawyków ruchowych i doskonaleniu 
sprawności manualnej. Rozwija również sprawność fizyczną i społeczną oraz 
pozwala realizować takie potrzeby jak: niezależność, aktywność, możliwość 
nawiązania kontaktów z ludźmi, rozwija odpowiedzialność oraz samokontrolę 
(J. Kirenko, M. Parchomiuk, 2008, s. 62). Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują, że aby osoba  z głębszą niepełnosprawnością mogła ją dobrze 
wykonywać musi w biegu życia opanować umiejętności życiowe z zakresu 
samoobsługi, podejmowania decyzji, budowania własnego systemu wartości, 
radzenia sobie ze stresem, zarabiania na życie oraz umiejętności interpersonalne 
związane z komunikowaniem.  

Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, praca, 
umiejętności życiowe. 

  
Abstract: Paid employment, adapted to the capabilities of people with more 
severe intellectual disabilities, can not only contribute to their physical fitness 
but also shape their motor habits and improve their manual dexterity. It also 
develops physical and social fitness and allows to fulfil such needs as: 
independence, activity, ability to establish contacts with other people; it also 
develops responsibility and self-control (J. Kirenko, M. Parchomiuk, 2008, p. 
62). The results of the studies conducted indicate that in order for a person with 
more severe disability to be able to cope well with the work they must in the 
course of life master life skills in the scope of self-care, making decisions, 
building their own system of values, coping with stress, earning a living as well 
as interpersonal skills related to communication.  
Keywords: a person with intellectual disability, work, life skills. 

 

J. Kysučan (2008), Ś. Vašek (2008) and A. Vančová (2010) emphasise that 
among the various types of activity through which a disabled person adapts to 
the society the, employment is of crucial significance. Its impact on man is very 
big. It is manifested for example by the occurrence and development of needs 
that have a social character. In the course of paid employment, man’s 
personality is being shaped under the influence of varied situational stimuli. 
These are inter alia: a definite string of activities, a precisely defined system of 
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values, a system of patterns,  a system of behavioural standards. These shape not 
only certain established behavioural patterns but also certain patterns of 
thinking.  

According to Z. Gajdzica (2008, p. 125), the situation of people with intellectual 
disabilities in Poland has been constantly changing in the recent years. Over the 
last twenty years, employment offers for people with intellectual disabilities 
have changed significantly. Even though the system of support and assistance 
for disabled people strongly emphasises the importance of professional activity 
in their lives, the employment and education indicators in this population 
considerably deviate from the European average. According to M. Trojańska 
(2012, p. 189), two factors, education and professional activity, play the key role 
in shaping the psychological and socio-economic well-being of man. For 
disabled people, professional activity compensates in a sense their limitations 
resulting from the disabilities and protects them from marginalisation. The 
degree and kind of disability are important categories affecting a disabled 
individual’s professional activity. Difficulties in securing and maintaining paid 
employment are primarily experienced by people with a more severe degree of 
disability. It is in the first place this group that is the target of the EU projects 
accomplished in recent years in order to provide preparation for taking up 
employment in the open labour market. 

A rather common phenomenon nowadays is classifying people with intellectual 
disabilities as unable to work while at the same time recommending them to 
participate in social and professional rehabilitation programmes offered by 
occupational therapy workshops. The knowing and intentional action of 
preventing this group of people from taking up professional activity is also 
related to the issue of a social benefit called ‘social disability pension’, which is 
granted to some of them. A condition of being granted this benefit is to be 
unable to work and professionally inactive. Each attempt at taking up paid 
employment involves the loss of this benefit, which is an essential and regular 
component of income for a lot of people with mental disabilities and commonly 
also for the families they live in. J. Kysučan (2008, p. 75) points out that 
working out readiness to take up professional activity for people with 
intellectual disabilities is not simple. Apart from the level of mental 
development, a lot of other factors have to be taken into account, for example 
emotionality, the degree of deprivation, the level of aspirations, the sense of 
success and failure, the approach to work, interests or compensation abilities. An 
important role is also played by the approach of the surrounding social 
environment, for instance the family, school or workplace. Good relationships 
within the work environment can be very helpful in rehabilitation of a mentally 
disabled individual who begins their professional career. It is through 
experiences at work and thanks to the collaboration with the social environment 
surrounding them that they acquire new skills and habits to be continued in the 
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work environment. W. Antosz (2014) observes that the global changes in culture 
work to the benefit of the disabled. According to this author, fear of work stems 
from very poor competencies of the intellectually disabled, who are not taught 
life skills or work culture in their environments – at school, therapy workshops 
or home. Also the social climate is of great importance in accomplishing 
professional activity of intellectually disabled people. In addition to a rather 
narrow group of those concerned themselves, who are strongly motivated, and 
the professionals supporting them, occasionally also family members and some 
employers, there are also a lot of people with a negative attitude towards this 
form of activity. 

Finding appropriate occupations for intellectually disabled people is very 
difficult. Their development and functioning are characterised by stereotyped 
actions; therefore, such occupations should be searched for in which such 
actions predominate. By way of example, there are some people with intellectual 
disabilities, unable to read who have been working at the Pedagogical Library in 
Krakow for several years with digitisation of books. That which seems 
monotonous and stereotypical to healthy people, provides the intellectually 
disabled with mental stability and self-confidence, strengthens their perfect 
motor stereotype and often leads to acquiring some manual skills. Therefore, 
when preparing an intellectually disabled person for an occupation, it is 
necessary to take into consideration their capabilities and interests. If an activity 
has been chosen inappropriately, it will undermine the entire development and 
considerably impede the process of achieving a higher quality of life. 

M. Garbat (2008) considers creating and maintaining sheltered employment 
opportunities as the most important method of employment activation. He 
justifies this with the argument that disabled individuals may need a modified 
programme that will combine elements of sheltered employment with the 
regular work environment. Supported employment should be available if the 
disabled person is in the position to meet its requirements. And those people 
with disabilities that cannot take up employment in the open labour market 
should be employed in a sheltered environment, at occupational therapy 
workshops or employment activation enterprises so that they might maintain 
their vocational skill and develop their functional, social and vocational abilities 
neglecting the aspect of productivity. 

An example of this type of support is the Christian Association of Disabled 
People, Their Families and Friends ‘Bonfire’ in Krakow, which as part of the 
statutory activity runs occupational therapy workshops, community self-help 
homes, a support centre for adults with severe multiple disabilities, the Social 
Enterprise ‘Bonfire’ and accomplishes supported employment projects as a 
result of which approx. 300 disabled individuals are currently employed in the 
open labour market. 
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In recent years, supported employment has been becoming a system tool 
supporting  efficient inclusion of disabled people into the open labour market, in 
Poland and worldwide. It includes assistance and support from a work trainer in 
introducing a disabled individual into the open labour market and staying in that 
market. Its role is on the one hand to support a disabled employee in fulfilling 
their tasks in accordance with the employer’s expectations, and on the other 
hand to serve the employer as a counsellor for solving potential problems related 
to employing a disabled individual. Employment is the crowning of an often 
very long process of vocational rehabilitation of the disabled person, comprising 
evaluation of their vocational capabilities, preparation to work and acquiring 
lasting employment. T. Majewski (2011, p. 9) thinks that this process is 
particularly difficult in the case of people with more severe intellectual 
disabilities as such people need support and assistance in all aspects of 
vocational rehabilitation, beginning with preparation and acquiring a job to 
social and vocational adaptation at the workplace in the initial period of 
employment.  

According to E. Giermanowska (2007, pp. 67-68), the path to taking up 
employment in the open labour market by the beneficiary is quite long in the 
Polish model of vocational rehabilitation. Most commonly it is routed through 
an Occupational Therapy Workshop where the objective of the rehabilitation is 
training the basic life skills necessary in taking up employment, though an 
Employment Activation Enterprise and then – a Shielded Employment 
Enterprise, where through social rehabilitation the disabled person should reach 
readiness to take up employment in the open labour market. This model should 
not neglect the practical trainings that disabled people receive at schools in the 
course of their vocational education. As demonstrated by research results, for 
many beneficiaries of supported employment projects it was the only vocational 
experience that influenced their view of work and their motivation for 
undertaking employment. 

K. Salita (2008) confirms the fact that those who find it most difficult to find 
employment are people with mental disabilities. People with more severe mental 
disabilities typically finish a special school for the disabled and then wait for a 
vacancy at an occupational therapy workshop or an employment activation 
enterprise remaining during this time inactive at their family home or at a social 
welfare home. 

In supported employment, the ability to generalise the acquired skills is not 
needed by the disabled person as they learn exactly what is necessary for them. 
The support is available for the purpose of creating appropriate conditions for 
the employed person at their workplace. Such support is gradually withdrawn 
while the supported person is acquiring more and more fluency in performing 
their work. Consequently, independence in performing work should go hand in 
hand with the concerned person’s life skills as well as with correct performance 
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of tasks at the workplace. In order to undertake employment, the individual must 
have a certain range of skills that they have mastered in the course of life. A 
skill means readiness to act consciously based on appropriate knowledge and 
motor command of the respective elements of activities. A given person can 
adapt the mastered skill to the changing conditions. A skill simply means 
readiness and ability to act deliberately including the choice and application of 
the most appropriate methods and taking into consideration the definite 
conditions that ensure appropriate results of this action; it means proven 
possibility to deliberately perform a certain specific kind of actions (Wiatrowski 
2005, p. 116). This skill can be the effect of knowledge, experience and practical 
abilities that occur in a particular context and in a particular moment. Such an 
approach may be of essential importance in developing life skills that are 
indispensable for people with more severe intellectual disabilities in adopting 
social roles in adult life and getting ready to undertake paid employment. By 
focussing on their knowledge and experience, it is possible to work out an 
individual training programme for them while providing training of the practical 
skills. Practical skills are the abilities to exert impact on objects and to change 
the reality.  

Achieving such a level of life skills that is sufficient for people with more severe 
intellectual disabilities to take up tasks related to professional activation is 
difficult. This is due to the essence of intellectual disability: the American 
Psychiatric Association defines intellectual disability as ‘significantly 
subaverage intellectual functioning (an IQ of approximately 70 or below) with 
onset before age 18 years and concurrent deficits or impairments in adaptive 
functioning’ (Carson R., Butcher J.N., Mineka S. 2003, p.1106).        M. Zima-
Parjaszewska (2015) makes reference to the World Health Organisation and 
remarks that disability is a limitation or lack of ability to perform a specific 
activity in the scope that is deemed normal for a human being. Impairment 
means a disadvantageous to the person concerned situation that may result from 
limitation or disability, preventing fulfilment of social roles deemed normal for 
the given person. In the new edition of the DSM (V – 2013), intellectual 
disability is classified among neurodevelopmental disorders. The adaptive 
functioning of a person with such a diagnosis relates to three areas that 
determine coping with the tasks performed on a daily basis: 

� the conceptual domain, which includes abilities and skills in the scope of 
language, reading, writing, mathematics, reasoning, knowledge and 
memory. 

� the social domain, which refers to the social functioning, feeling, 
empathy, communication as well as abilities to establish and maintain 
social contacts. 
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� the practical domain, which refers to self-help and self-care, the ability of 
managing money, free time, responsibility at work (A. Żyta 1/2014, p. 
23).  

The term intellectual disability concerns disorders that occurred in the early 
developmental period (before the age of 18) and are manifested by intellectual 
functioning significantly below the average (scores of approx. 70 or below in 
individually administered IQ tests). It includes concurrent deficits in intellectual 
functions and adaptive deficits in the following areas: 

� social skills;  

� practical skills; 

� self-direction (D. Wolska 2015). 

Defining intellectual disability with emphasis on life skills is of particular 
importance in the context of the perception of intellectually disabled people. It 
determines the manner of planning and organising actions aimed at providing 
assistance, support or rehabilitation. Many authors indicate the necessity of 
including a training in life skills that should be shaped in the course of the whole 
life in the education of therapy of people with intellectual disabilities. A. Misra 
(1992) thinks that the reason of the poor development of life skills in people 
with intellectual disability lies in the manner of teaching them. Therapists 
concentrate on teaching single skills and devote less time and attention to their 
applications in various situations in life. This causes that the disabled individual 
is only able to take advantage of the given life skill when the situation and 
environment allow repeating it; they are, however, unable to use it in new 
circumstances. 

Our own studies conducted in 2010-2014 enabled us to distinguish life skills that 
are crucial for fulfilling social roles in adult life by people with more severe 
intellectual disabilities, with special consideration of the role of an employee (D. 
Wolska 2015). I have distinguished: interpersonal skills related to 
communication; skills related to decision-making and responsibility; skills 
related to building self-consciousness, and self-care; skills related to building 
one’s own system of values and self-direction; skills related to coping with 
stress and skills related to earning a living. 

In order to prove that life skills possessed by people with more severe 
intellectual disabilities are to a large extent decisive with regard to the 
possibility of undertaking employment by them, I compared the level thereof in 
three groups: 100 beneficiaries who after completing participation in the 
supported employment projects successfully gained and maintained employment 
(Group I), 100 beneficiaries who participated in the projects but are out of work 
(Group II) and 100 people who are taking part in the therapy offered by the 
Activity Centres (Group III). 
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Table 1 Descriptive statistics of life skills of beneficiaries who are in 
employment after completing participation in the projects (Group I) 

Life skills – Group I Arithmetic mean  Standard 
deviation  

I. interpersonal skills related to 
communication 

8.76 1.04 

II. skills related to decision-making and 
responsibility 

9.65 0.54 

III. skills related to self-care 9.29 0.87 

IV. skills related to building one’s own 
system of values 

9.75 0.58 

V. skills related to coping with stress 3.96 0.70 

VI. skills related to earning a living 8.70 1.04 

 

The level of life skills in people with intellectual disabilities who took up 
employment after completing participation in the projects indicates high skills 
related to building one’s own system of values and to decision-making and 
responsibility. Also skills related to self-care and interpersonal skills related to 
communication are on a high level. The subjects are also characterised by high 
skills related to earning a living. These are probably the result of the 
participation in the projects as they include inter alia skills related to having job 
interviews, knowledge of the employee’s and employer’s rights and obligations 
as well as indicating an adequate work that the subject might perform. The 
lowest skills are presented by the working beneficiaries of the projects within 
the skills related to coping with stress. In order for them to maintain 
employment, the beneficiaries’ work trainers must help them work on their skills 
related to coping in difficult situations, on agreeing with other employees and 
abstaining from talking badly about others. This may be crucial for the further 
employment. 

Not all beneficiaries sought employment after completing participation in the 
projects. Some made the decision to stay at the Occupational Therapy 
Workshops as they thought that they were not yet ready to take up employment; 
others did not accept the conditions of work. There were also those who could 
not find any employment because of various limitations related to the employer, 
place of work or insufficient life skills.  
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Table 2  Descriptive statistics of life skills of beneficiaries who are out of work 
after completing participation in the projects (Group II) 

Life skills – Group II Arithmetic 
mean  

Standard 
deviation  

I. interpersonal skills related to 
communication 

6.58 1.51 

II. skills related to decision-making and 
responsibility 

7.99 1.31 

III. skills related to self-care 7.36 1.87 
IV. skills related to building one’s own 

system of values 
8.58 1.44 

V. skills related to coping with stress 2.95 0.73 
VI. skills related to earning a living 5.91 1.28 

 

The investigated group of beneficiaries of supported employment projects 
presents a high level of high life skills related to building one’s own system of 
values, skills related to decision-making and responsibility and skills related to 
self-care. Only skills related to coping with stress are very low. This might be 
the reason why people with intellectual disabilities in this group of subjects 
decide not to seek employment. 

The studies covered a group of 100 participants of Occupational Therapy 
Workshops who never participated in preparations to take up employment 
outside the activity centre. The reason thereof was most frequently the lack of 
locally available supported employment opportunities. 

Table 3  Descriptive statistics of life skills of people with intellectual disabilities 
who did not participate in the supported employment projects (Group III) 

Life skills – Group III Arithmetic mean  Standard 
deviation  

I. interpersonal skills related to 
communication 

6.55 1.94 

II. skills related to decision-making and 
responsibility 

7.18 2.38 

III. skills related to self-care 5.30 2.70 
IV. skills related to building one’s own 

system of values 
8.13 1.82 

V. skills related to coping with stress 3.34 1.09 
VI. skills related to earning a living 3.53 1.94 
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In the investigated group of disabled people, there occur low skills related to 
coping with stress and skills related to earning a living. Therapist providing the 
occupational therapy probably devote too little time to developing these skills as 
they presuppose that the activity centre participants will not take up employment 
in the open labour market. The highest level of life skills in the investigated 
population concerns skills related to building one’s own system of values and 
skills related to decision-making and responsibility. In the investigated group of 
people with more severe intellectual disabilities, there is a large potential of life 
skills that goes completely unnoticed by the environment. In the course of 
conducting the study at one of the workshops, my question if the therapists made 
any attempts at searching for employment in the immediate environment was 
answered, There are no jobs for the healthy so who would take on a disabled 
one? 

Our own research indicates that the level of life skills in the scope of 
interpersonal skills related to communication, skills related to decision-making 
and responsibility, skills related to self-care, skills related to building one’s own 
system of values and self-direction, skills related to coping with stress and skills 
related to earning a living is crucial in determining whether or not intellectually 
disabled adults undertake paid employment. This is a necessary prerequisite for 
them to achieve independence in the scope that is available to them. 

The system of special education in Poland deliberately adopted this model of 
education many years ago because the life skills of the adult subjects with 
intellectual disabilities are high. However, more work should be devoted to 
shaping the skills related to coping with stress as these were low in all subjects. 

Vančová (2005) emphasises that people with more severe intellectual disabilities 
are able to achieve a certain degree of independence in to a varying extent 
develop their life skills. Therefore, they require different kinds of support in 
adult life. Some have problems with understanding and using the language and 
their ultimate skills in this scope are limited. Others have low skills in the scope 
of self-direction. Some are able to grasp the rudiments of reading, writing and 
calculating under the guidance of qualified teachers. The level of mastering life 
skills by people with more severe intellectual disabilities affects outcome 
concerning their occupational activity in adult life. 

 

RESUME 

 J. Lewandowski (2000, p. 75) indicates that disabled people treat employment 
as one of the most important roles and tasks in life. Occupational activity 
enables them to achieve more economic independence, enriches the forms of 
social participation, helps in achieving the sense of social validity, allows to 
prevent isolation and social exclusion. It also provides opportunities for social 
contacts, overcoming difficulties in communication and positively affects the 
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sense of their own worthiness. In the course of employment, a disabled person 
activates their abilities, skills and habits, increasing this way their resistance to 
difficult situations resulting from the working process and alleviates the fear of 
new tasks. Paid employment enables such a person to accept their disability and 
indirectly affects also the shaping of a new employee identity, indispensable to 
be included in the professional and social life (R. Kijak 2013, p. 39). Gaining 
and maintaining employment is only possible when the person concerned has 
the possibility of mastering the skills of the daily life that will enable them to be 
recognised in the work environment. Therefore, the shaping of life skills 
necessary to take up employment activity is becoming the primary task for 
teachers, therapists and parents in the course of the entire life of a person with 
more severe intellectual disability. 
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ADAPTACJA SPOŁECZNA DOROSŁYCH OSÓB ZE 
SPEKTRUM AUTYZMU 

Danuta Wolska,  Andrzej Wolski 

 

Abstract: Adaptacja społeczna najczęściej ujmowana jest jako wynik dążenia 
człowieka do  do uzyskania równowagi między nim a środowiskiem 
społecznym.  B. Cytowska (2012, s.10) adaptację społeczną rozumie 
procesualnie, gdyż trwa przez cale życie, polega na ciągłej interakcji między 
człowiekiem a otoczeniem społecznym i przyrodniczym, na budowaniu 
doświadczeń umożliwiających rozwój i doskonalenie. Rozwój adaptacji 
społecznej u osób z autyzmem jest ogromnym wyzwaniem dla terapeutów oraz  
rodziców. W artykule postaramy się ukazać jej główne predykatory i ich 
znaczenie w przygotowaniu do dorosłego życia osoby z autyzmem. 

Słowa kluczowe: adaptacja społeczna, dorosłość, osoba ze spektrum autyzmu. 

 

Abstract: Social adaptation is usually defined as a result of striving for a 
balance between a person and the social environment. Social adaptation is 
understood by B. Cytowska (2012, p.10) as a process, because it takes the whole 
life. It is defined as a continuous interaction between man and the social and 
natural environment, it is an experience-based process that enables the 
development and improvement. The development of social adaptation in people 
with autism is a huge challenge for therapists and parents.In this article we aim 
to show its main predictors and their importance in the preparation for adult life 
of people with autism. 

Keywords: social adaptation, adulthood, a person with autism spectrum 
disorders. 

 

Dorosłość to nie tylko fakt metrykalny, to proces rozwojowy, związany  
z osiąganiem kolejnych poziomów dojrzałości – biologicznej i społecznej oraz 
uczuciowej. Być dorosłym oznacza „zdobyć mądrość i umiejętności, 
pozwalające nam otrzymać to, co chcemy, w granicach nakładanych na nas 
przez rzeczywistość uszczuplonych sił, ograniczonej wolności” (J. Viorst, 1996, 
s. 176). To również czas dużych zmian w życiu człowieka, prowadzących do 
osiągnięcia osobistej niezależności oraz wzrostu możliwości decydowania o 
sobie.  

Stawanie się dorosłym to powolny i stopniowy proces. Człowiek, wkraczając w 
tę fazę ma już za sobą gwałtowne zmiany prowadzące do dojrzałości w sferze 
biologicznej i społecznej. Sprawność intelektualna i fizyczna umożliwia mu 
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samodzielne podejmowanie i wypełnianie nowych zadań i ról społecznych (B. 
Harwas-Napierała, J. Trempała, 2004). 

Obecnie wiadomo już, żeby osoba z autyzmem mogła realizować w pełni siebie 
w roli dorosłego musi być do tego przygotowywana w biegu całego życia. 
Przygotowanie to musi być szczególnie intensywne w ostatnich latach edukacji, 
aby wejście osoby z autyzmem w dorosłe życie nie było traumatycznym 
przeżyciem dla niej i dla jej bliskich. W okresie dorosłości realizowane są też 
zadania wpływające na rozwój społeczny i całą osobowość młodego człowieka. 
Wynika to z poszerzenia się środowiska, w którym dana osoba działa (praca, 
dom). Większość badaczy jest zgodna co do faktu, iż prawidłowa adaptacja 
społeczna decyduje o tym, czy dorośli z autyzmem są zatrudnieni, mają 
przyjaciół i żyją niezależnie. 

W literaturze opracowania dotyczące okresu wczesnej dorosłości często 
ograniczają się do przedstawienia indywidualnych ścieżek życia określonych 
osób. Dostępne opracowania naukowe podkreślają, że jest to szczytowy okres 
rozwoju fizycznego i psychicznego. Często jednak jest on zakłócony przez 
niewłaściwy styl życia oraz nieumiejętne rozwiązywanie konfliktów, które 
wynikają z wielości podejmowanych ról związanych z pracą zawodową i z 
życiem rodzinnym. W przypadku osób z autyzmem dodatkowe trudności wiążą 
się z podstawowymi zaburzeniami wynikającymi ze spektrum autyzmu lub 
brakiem wypracowania gotowości do podjęcia zadań rozwojowych w tej fazie 
życia. O ile rola ucznia i zadania z nią związane są znane osobie z autyzmem i 
potrafi je realizować, o tyle dorosłość jest dla nich często obszarem zupełnie 
nowym, nieznanym. 

Zespół badaczy: Biskup-Fitzpatrick L, Minshew N.J., Eack S.M. (2013) dokonał 
przeglądu 1217 badań opublikowanych w latach 1950 – 2001 a odnoszących się 
do życia dorosłego osób z ASD. Jedynie 13 prac spełniało kryteria badawcze. 
Pozostałe to pojedyncze studia przypadków, badania bez randomizacji oraz 
prace ukierunkowane na analizę zachowania i szkolenia społeczne. Te nieliczne 
badania wskazują, że osoby z autyzmem napotykają na liczne trudności w 
stawaniu się dorosłym. Brakuje naukowego potwierdzenia, które oddziaływania 
psychospołeczne są skuteczne we wspieraniu osób z autyzmem w dorosłości. 
Wiadomo jednak, że bez przygotowania do podjęcia zadań rozwojowych w tej 
fazie życia osoba z autyzmem nie poradzi sobie w nowej rzeczywistości. Może 
to spowodować wzrost zachowań depresyjnych oraz agresywnych po 
zakończeniu edukacji szkolnej. Bowiem w tym okresie w rozwoju umysłowym 
zachodzą zmiany jakościowe, które wynikają z konieczności rozwiązywania 
problemów życia codziennego. Decydującą rolę w ich rozwiązywaniu 
odgrywają umiejętności adaptacyjne człowieka. W życiu dorosłej osoby z 
autyzmem często decydują o tym, czy samodzielnie uniesie ona trud 
codziennego życia: zawodowego i rodzinnego. 
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CZ. i M. Kupisiewicz (2009) podają, że adaptacja społeczna polega na 

zaprowadzaniu harmonii między potrzebami i dążeniami jednostki a wymogami 

i oczekiwaniami jej środowiska. Jest to proces przystosowywania się osoby lub 
grupy do określonych warunków środowiska społecznego. Polega na 
nieustannej interakcji zachodzącej między osobą a środowiskiem, w której 
wyniku dochodzi do przekształcania własnej struktury podmiotu zgodnie z 
wymaganiami otoczenia, a także do przekształcania otoczenia i dopasowywania 
go do struktury wewnętrznej podmiotu. Najczęściej w literaturze wyróżnia się 
kilka etapów adaptacji: 

� reorientacja psychologiczna – uczenie się nowych wzorów i stosowanie 
ich w praktyce; 

� tolerancja – szacunek dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń; 

� asymilacja – całkowite przystosowanie się jednostki lub zbiorowości do 
istniejących warunków. 

Osiągnięty poziom adaptacji społecznej przez człowieka zależy od jego 
inteligencji i znajomości własnych możliwości, osiągniętego poziomu 
uspołecznienia, samodzielności i odpowiedzialności oraz przynależności do 
określonych grup społecznych. Dzięki osiągniętej adaptacji społecznej człowiek 
zaspokaja swoje naturalne potrzeby i jest lepiej przygotowany do życia 
w społeczeństwie (R. Smólski, M. Smólski E. H. Stadtmüller 1999). 
Adaptacji społecznej człowieka niepełnosprawnego towarzyszą oddziaływania, 
które mają ułatwić jej przebieg – to nauczanie, wychowanie i terapia. Adaptacja 
osób niepełnosprawnych nie jest łatwa, natomiast w przypadku osób z 
autyzmem stanowi wyzwanie dla rodziców, terapeutów, opiekunów. 

Niektórzy pedagodzy i rodzice zakładają, że osoby ze spektrum autyzmu, które 
mają wysoki potencjał intelektualny powinny samoistnie opanować 
umiejętności związane z adaptacją społeczną i nie trzeba poświęcać czasu na ich 
wypracowanie. Przegląd literatury przedstawiony poniżej oraz nasze własne, 
wieloletnie doświadczenie z pracy z osobami z autyzmem wskazują, że jest to 
błędne myślenie, które może spowodować ogromne trudności adaptacyjne u 
osób dorosłych z autyzmem, nawet wtedy, gdy posiadają dużą wiedzę 
akademicką i wysoki potencjał intelektualny. M. Sarris (2012) zwraca uwagę, że 
często rodzice i nauczyciele dzieci z autyzmem większą uwagę skupiają na tym, 
by uczeń opanował wiedzę szkolną i prawidłowe zachowania, zaś mniejszą 
wagę przywiązują do rozwoju adaptacji społecznej, niezbędnej w codziennym, 
dorosłym życiu. Autorka podkreśla, że proste umiejętności nabyte w biegu życia 
przez osobę z autyzmem, takie jak: codzienna toaleta, przygotowanie prostych 
posiłków, samodzielne przemieszczanie się, robienie zakupów stają się 
priorytetowe dla prawidłowego rozwoju społecznego w fazie dorosłości a ich 
brak może dramatycznie zmniejszyć szansę na osiągnięcie indywidualnej 
niezależności w dorosłości. 
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Badania A.W. Duncan (2015) przeprowadzone wśród 417 osób z autyzmem w 
normie intelektualnej wskazują, że połowa z badanej populacji miała niski 
poziom umiejętności adaptacyjnych z zakresu dotyczącego codziennego 
funkcjonowania a ¼ badanych miała je na poziomie typowym dla osób z lekkim 
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Badania zespołu 
A.W. Duncan dotyczyły umiejętności życia codziennego z zakresu higieny 
osobistej, samoobsługi, przygotowania posiłków, wykonywania prac 
porządkowych oraz nawiązywania relacji w najbliższym środowiska. Według 
Autorki opanowanie tych umiejętności przed wejściem w fazę dorosłości jest 
konieczne, gdyż są one podzbiorem zachowań adaptacyjnych obejmujących 
komunikowanie i umiejętności społeczne, które pozwolą im w dorosłości podjąć 
samodzielne życie i realizować zadania rozwojowe.  
P. Gerhardt, I. Lainer (2011) pracując z osobami autystycznymi zauważył, że 
kiedy proponuje rodzicom skupienie uwagi na prawidłowym rozwoju 
umiejętności życia codziennego to uważają, że nie wierzy on w możliwości 
poznawcze ich dziecka i rezygnuje ze stymulacji ich rozwoju. A przecież 
umiejętność np. przejścia przez ruchliwą ulicę w dużym mieście jest niezwykle 
złożonym zadaniem, wymaga od osoby autystycznej umiejętności 
podejmowania decyzji, umiejętności motorycznych, prawidłowej percepcji 
wzrokowej. Opanowanie tej umiejętności pozwoli osobie autystycznej w 
przyszłości na wykorzystanie  zdobytej  wiedzy akademickiej i na podjęcie 
pracy. 

E.O. Van Bergeijk (2013) podkreśla, że niezwykle ważne jest włączanie osoby z 
autyzmem w realizację prostych prac domowych: na początku rodzice powinni 
wypracować nawyk codziennego umieszczania przez dziecko brudnych ubrań w 
koszu. Następnie uczymy je segregowania ich według kolorów przed 
umieszczeniem w pralce. Kolejny etap to opanowanie przez młodego człowieka 
umiejętności obsługiwania pralki, wieszania prania i prasowanie. Autor 
podkreśla, że jeśli uczeń w szkole opanuje te umiejętności a w domu rodzice ich 
nie wzmacniają i sami robią pranie to wkrótce one zanikną. P. Gerhardt, I. 
Lainer (2011) opisując osoby z autyzmem biorące udział w badaniach 
dotyczących poziomu umiejętności życia codziennego opisywał grupę wysoko 
funkcjonujących uczniów, która spędzała większość dnia grając w gry 
komputerowe, zapominając o higienie osobistej, kąpieli, przygotowaniu 
posiłków i relacjach interpersonalnych. Natomiast w badanej populacji były 
osoby z niższym potencjałem intelektualnym, u których w biegu życia 
wypracowano powyższe umiejętności i dzięki temu dobrze funkcjonowały w 
najbliższym środowisku i były aktywne zawodowo. 

Trend ten dostrzeżony został też w badaniach J.L. Taylor, N.A. Henninger 
(2015). Usługi możliwe do wykorzystania w ostatnich latach nauki a mające 
znaczący wpływ na adaptacje społeczną trafiają w znaczącej części do osób 
niżej funkcjonujących. Szczególnie do osób z poważnymi deficytami w 
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komunikowaniu, o nasilonych objawach autystycznych, z mniejszymi 
umiejętnościami społecznymi, niższymi możliwościami poznawczymi oraz 
nawarstwiającymi się zaburzeniami psychicznymi. Częściej z tych usług 
korzystały też te osoby, których rodzice przeżywają  duży stres a związany z 
posiadaniem dziecka z nasilonymi objawami autyzmu. Natomiast osoby wyżej 
funkcjonujące miały tendencje do niewykorzystywania proponowanych usług. 
Konsekwencją tego jest fakt, ze w dorosłości grupa osób lepiej funkcjonujących 
w rzeczywistości w mniejszym stopniu radziła sobie z adaptacją społeczną. 
Poziom funkcjonowania społecznego uzależniony jest od: nasilenia objawów 
autyzmu, współwystępujących deficytów poznawczych, występowania 
zachowań trudnych, zachowań adaptacyjnych oraz zaspokojenia potrzeb w 
proponowanych i wykorzystywanych usługach wsparcia. Mundy i współ. (2009) 
przeprowadzili badania longitudinalne 20 osób z autyzmem dotyczące różnych 
sfer adaptacji społecznej w biegu ich życia, aby wyznaczyć predykatory 
kompetencji społecznych dorosłych osób z autyzmem. Ocena objęła: poziom 
niezależnego funkcjonowania, umiejętności z zakresu adaptacji społecznej i 
objawy autyzmu. Osobami oceniającymi byli rodzice dorosłych osób z 
autyzmem. Według autorów osiągnięty poziom adaptacji społecznej wyznacza 
zakres, w jakim dorosła osoba z autyzmem funkcjonuje w życiu rodzinnym i 
zawodowym. Uzyskane wyniki badań wskazują na powiązanie funkcjonowania 
społecznego z umiejętnościami językowymi badanych. Natomiast nie występuje 
korelacja pomiędzy poziomem adaptacji społecznej a potencjałem 
intelektualnym osoby autystycznej. Jedynie kompetencje językowe są silnym 
predykatorem adaptacji społecznej. McGovern i Sigman (2005) uważają, ze 
wysoki poziom umiejętności życiowych dotyczących dnia codziennego jest 
gwarancją na poprawę ogólnego funkcjonowania osoby z autyzmem. To kolejna 
wskazówka dla osób prowadzących terapię  z osobami z autyzmem, by położyć 
nacisk na rozwój kompetencji językowych i umiejętności życiowych, gdyż to 
decyduje o niezależnym funkcjonowaniu w dorosłym życiu. 

Jest to zgodne z wynikami  badań przeprowadzonych przez A.C. Woodman i 
inni (2016), które wskazują, że intensywna i ukierunkowana praca nad 
kluczowymi obszarami funkcjonowania osoby ze spektrum autyzmu: 
zachowania problemowe, objawy autyzmu i umiejętności dnia codziennego ma 
trwały wpływ na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Stąd cele terapeutyczne 
realizowane w szkole jak i domu winny być spójne i uwzględniać rozwój wyżej 
wymienionych umiejętności. 

Rodzice, jako osoby odpowiedzialne za swoje dorosłe dzieci, rozważają ich 
przyszłość w różnych kategoriach. Ojcowie są bardziej optymistycznie 
nastawieni, natomiast matki mają więcej wątpliwości, co związane jest z 
większym doświadczeniem uczucia niepewności i bezradności. E. Pisula (2012) 
wskazuje, że „Rodzice boją się o przyszłość swoich autystycznych dzieci każde 
z nich chciałoby, aby ich dzieci były zdrowe i „normalne”, żeby zachowywały 
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się zwyczajnie. Za normalność rodzice uważają udział w zwyczajnych 
aktywnościach społecznych, istnienie rodzinnych rytuałów-zwyczajów, a także 
silne związki emocjonalne między członkami rodziny”. Rodzice zwracają 
również uwagę na fakt ogromnego poświęcenia i wysiłku jaki wkładają we 
wspieraniu  dziecka w funkcjonowaniu w szkole, domu i społeczności lokalnej 
oraz na ogromny trud bycia rodzicem dzieci z autyzmem, wynikające  
z bezsilności, i niewiedzy co do przyczyn nietypowego zachowania dziecka, a 
także nieradzeniem sobie z problemami w zachowaniu dziecka. 

W osobowości młodych ludzi pojawiają się zmiany odnoszące się do 
podtrzymywania i dopełniania poczucia własnej tożsamości, niezależności w 
podejmowaniu decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Aby sprostać 
wezwaniom dorosłości trzeba osiągnąć pewien poziom dojrzałości, na który 
składa się: 

� stan osiągnięcia dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, 

� rozwinięty system wartości, 

� realistyczne pojęcie własnej osoby, 

� obiektywne ocenianie zdolności do realizacji marzeń i ideałów, 

� planowanie i umiejętne radzenie sobie z problemami życiowymi. 

Jeśli osoba z autyzmem nie jest w stanie realizować wyżej wymienionych zadań, 
bo nie była przygotowywana do ich realizacji w biegu całego swego życia, 
wejście jej w dorosłość nie jest możliwe. 

Prawidłowa adaptacja społeczna pozwala osobie dorosłej z autyzmem znaleźć 
swoje miejsce nie tylko w środowisku rodzinnym ale również w środowisku 
pracy. Z Raportu opracowanego przez Fundację Synapsis (M. Jankowska i inni, 
2014) wynika, że wykształcenie wyższe posiadało 5,0% badanych autystów, 
szkołę policealną ukończyło 6,0%, średnią 20,0%, zasadniczą szkołę zawodową 
lub szkołę przysposabiającą do pracy 24,0%, gimnazjum 13,0%, szkołę 
podstawową 14,0%, wykształcenie niepełne podstawowe 8,0%, inne 10,0%. 
Badaniami objęto osoby z autyzmem po 25 roku życia. Uczniowie z autyzmem, 
którzy zakończyli edukację, niezależnie od poziomu ukończonej szkoły, 
całkowicie „znikają” z horyzontu społecznego. Taka sytuacja jest nie tylko w 
Polsce, również też w krajach zachodnich np. USA. Badania przeprowadzone 
przez J. L. Taylor i jej współpracowników (2014) wskazują, iż młodzież z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu wydaje się szczególnie narażona na utratę 
struktury przy przejściu od okresu dojrzewania do dorosłości. Przechodząc z 
edukacji, gdzie jest wysoka dotacja, tracą uprawnienia do wielu (a czasem 
wszystkich) świadczeń. Świat usług dla dorosłych jest niedofinansowany, 
kolejki do specjalistycznych ośrodków są długie co powoduje zahamowanie 
uzyskania niezależności w dorosłości. Połowa osób po ukończeniu szkoły nie 
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ma żadnych możliwości zawodowych lub uzyskania wsparcia w dziennych 
ośrodkach. 

Dalsze badania przeprowadzone przez zespół pod kierunkiem J.L. Taylor 
(2014a) wskazują, że zatrudnienie może mieć wpływ terapeutyczny i poprawiać 
jakość życia osób z autyzmem, a także sprzyjać rozwojowi poprzez stymulację 
poznawczą i społeczną. Przebywanie w środowisku pracy pomaga zniwelować 
objawy autyzmu u osób dorosłych, jak ograniczone zainteresowania, 
powtarzalność zachowań, zaburzenia w komunikacji z otoczeniem czy trudności 
w interakcjach społecznych. P. Howlin i inni (2004), D. W. Dew, G. W. Alan 
(2007) wskazują, że około 90% osób ze spektrum autyzmu pozostaje 
bezrobotna. Pracę zdobywają i utrzymują osoby z potencjałem intelektualnym 
powyżej 70 oraz posiadające umiejętności komunikacyjne. 

Adaptacja społeczna wpływa także na poziom osiągniętej autonomii. Jednym z 
jej przejawów jest możliwość podjęcia trudu samodzielnego zamieszkania przez 
osobę z autyzmem, W Polsce dane dotyczące osób z autyzmem są następujące: 
„17,0% jest w palcówkach pomocy społecznej, 8,0% jest w placówkach stałych 
rehabilitacji społecznej i zawodowej, 11,0% pozostaje pod opieką okresowych 
(projektowych) placówek rehabilitacji społecznej i zawodowej, 4,0% osób jest 
zatrudnionych na chronionym rynku pracy, a 1,0% - na otwartym rynku pracy” ( 
Raport 2014, s. 245).  Niemal 60,0% osób w wieku powyżej 25  roku życia nie 
pracuje i nie korzysta z żadnej placówki, pozostają w domu rodzinnym. Są to 
wyniki alarmujące. Z przytoczonych badań wynika, że w przedziale wiekowym 
25-40 lat wzrasta gwałtownie nasilenie zachowań agresywnych i 
autoagresywnych. Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół badawczy pod 
kierunkiem J.L. Taylor (2014) wskazują, że mniej zachowań problemowych 
prezentują osoby, które posiadały większe zasoby samoobsługowe. Do 
podobnych wniosków doszli wcześniej L.E. Smith i inni (2012). Ponadto 
zbadali oni, że poprawa w obrębie objawów autystycznych i w zachowaniu swój 
szczyt ma ok. 20 r. ż. Spowolnienie następuje, kiedy osoba kończy edukacje a 
średnio okres poprawy kończy się w momencie osiągnięcia 30 r. ż. 
Spowolnienie to lub całkowite zahamowanie w znaczący sposób wpływa na 
umiejętności życia codziennego. Gerhardt i Holmes (1997) stwierdzili, że 
poziom zachowań adaptacyjnych u osób z autyzmem  nie jest związany z 
poziomem intelektualnym. Ten wzór rozbieżności pomiędzy funkcjonowaniem 
intelektualnym a aspektami dorosłych zachowań adaptacyjnych może być ważną 
przeszkodą do osiągnięcia kamieni milowych dla dorosłych (np. niezależność 
mieszkaniowa dla których zachowanie adaptacyjne jest ważne.  
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PODSUMOWANIE 

Dorosłe osoby z autyzmem wielu zadań życiowych przypisanych dorosłości nie 
są w stanie podjąć, wiele ról życiowych nie staje się ich udziałem. Stanowi to 
element cierpienia dla nich i dla ich rodzin. Konieczne jest podjęcie działań, 
które zmienią na lepsze tą trudną sytuację. Terapeuci, prowadząc edukację 
osoby z autyzmem powinni, w biegu ich całego życia, nacisk położyć na 
kształtowanie umiejętności z zakresu adaptacji społecznej niezbędnych w 
dorosłości, które staną się podstawą realizacji wybranych zadań rozwojowych 
przewidzianych dla tej fazy życia. Uczenie wspólnej uwagi, komentowanie   
wykonywanych zadań, uczenie się dobrych manier i uczestnictwo w 
obowiązkach domowych – wszystko to jest częścią procesu stawania się 
społecznie odpowiedzialną osobą. Przez sformułowanie jasnych oczekiwań i 
ustanowienie codziennych zajęć, które ma wykonać dziecko, rodzice kształtują 
osobę, jaką cenić będzie społeczeństwo jak i pracodawcy w jej dorosłym życiu. 

 

SUMMARY 

Adults with autism are not able to take up many of life tasks assigned to 
adulthood, they cannot take part in many of life roles. 

This is an element of suffering for them and their families. It is necessary to take 
actions that would change this difficult situation for the better. Therapists who 
supervise education of people with autism should, in the course of their whole 
life, emphasize on the development of skills in the field of social adaptation 
which are necessary in adulthood and which will become the basis for the 
implementation of selected developmental tasks ascribed to this phase of life. 

Learning of common awareness, commenting on tasks, learning good manners 
and participation in household duties – all these are a part of the process of 
becoming a socially responsible person. 

By formulating clear expectations and establishing daily activities for a child, 
parents shape the person that society and employers will appreciate in a person's 
adult life. 
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VPLYV KOMUNIKAČNÉHO PROSTREDIA NA PÍSOMNÉ 
VYJADROVANIE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 

 Katarína Hybenová 

 

Abstrakt: Najnovšie výsledky štúdii zaoberajúcich sa písomnou komunikáciou 
a písomným prejavom žiakov so sluchovým postihnutím ukazujú, že situácia sa 
v tomto smere prudko mení a mnohé doteraz platné závery z danej oblasti už 
neplatia. Príspevok je súčasťou projektu zamiereného  práve na písomný prejav 
žiakov so sluchovým postihnutím, ktorí sú vzdelávaní v integrovanom prostredí 
bežných škôl a ponúka čiastkové výsledky písomných prejavov, ktoré sa viažu 
na rozličné komunikačné prostredie, a to z hľadiska komunikácie žiaka, 
z hľadiska komunikácie rodičov žiaka a komunikácie žiaka doma (nakoľko na 
základe týchto troch aspektov žiaci nevyužívali vždy rovnakú formu 
komunikácie v škole a doma, čo sa následne ukázalo aj vo výsledkoch 
písomného vyjadrovania). Výsledky sú popisované na vzorke 66 žiakov bežných 
základných a stredných škôl z celého Slovenska. 

Kľúčové slová: písomné vyjadrovanie, tri výskumné nástroje, strata sluchu, 
komunikačné prostredie, žiak, rozličné premenné 

 

Abstract:The latest results of studies of written communication writing skills of 
students with hearing impairment shows that the situation in this respect is 
changing rapidly. Until now, many valid conclusions from that area are no 
longer valid. Paper is part of a national project aimed to written speech of deaf 
students who are educated in an integrated conditions of regular schools and it 
offers partial results of writing that are bounded to different communication 
environment in terms of communication of students,  communication of their 
parents and communication at home (it was obvious that on the basis of that 
three aspects students do not use always the same form of communication what 
was proved even in the results of the written language). The results are discussed 
on a sample of 66 mainstream primary school students and secondary school 
students in Slovakia. 

Key words: Written language, three research tools, hearing impairment, 
communication surroundment, student, different variables 

 

Príspevok prezentuje čiastkové výsledky grantovej úlohy: VEGA č. 1/0653/14: Hodnotenie 
obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov so stratou sluchu, vzdelávaných v 
odlišných vzdelávacích prostrediach venuje práve tejto problematike. 
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ÚVOD 

S rozvojom informačných technológii, s dôrazom na získavanie kompetencií vo 
výchovno-vzdelávacom procese a s potrebou nadobúdania funkčnej gramotnosti, 
ktorej prirodzenou súčasťou je už aj e-gramotnosť, písomná forma jazyka tvorí 
základný predpoklad úspešnej komunikácie, vzdelávania a ďalšieho uplatnenia 
všetkých žiakov, pričom dôraz kladieme práve na žiakov so sluchovým 
postihnutím. Na Slovensku sa doteraz realizovalo iba niekoľko výskumov 
(Gaňo, 1965, Faithová, 1995) zameraných práve na problematiku písomného 
prejavu žiakov so sluchovým postihnutím, ich výsledky sú však iba parciálne a 
realizované na úzkej skupine participantov, pričom rozdiel medzi výskumami je 
niekoľko desaťročí a využité boli rozličné výskumné metódy. 

Nami realizovaný výskum sa zameriava na špecifiká písomného prejavu žiakov 
so sluchovým postihnutím, ktorí sú vzdelávaní v bežných základných 
a stredných školách na Slovensku. Predpokladáme, že analyzované výsledky 
výskumu odhalia špecifiká nie len pri komparácii písomných prác s prácami 
počujúcich žiakov súvisiacich so stratou sluchu, ale takisto aj pri komparácii 
prác v rámci jednotlivých charakteristík žiakov so sluchovým postihnutím. 
Výskum sa nezameriava primárne na otázku, či žiaci so SP robia vo svojich 
písomných prejavoch chyby, ale na to, aký charakter tieto chyby majú a ako 
žiaci so sluchovým postihnutím píšu. 

 

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ A CIEĽ VÝSKUMU 

V našich podmienkach sa doteraz nerealizoval výskum, ktorý by bol zameraný 
jednoznačne iba na písomné vyjadrovanie tejto skupiny žiakov zohľadňujúc pri 
tom rozličné charakteristiky žiakov (vzdelávacie prostredie, formy komunikácie, 
používanie kompenzačné pomôcky, sluchový status rodičov a i.). Doteraz platné 
výsledky Gaňa (1965) sa ale ukazujú v mnohých smeroch ako neaktuálne. 
Napriek tomu že už aj v minulosti tu bol pokus o popísanie písomnej formy 
jazyk tejto skupiny osôb (Faithová, 1995, Beľáková, 2011, Macúchová, 2011, 
Sukeľová, 2011), výsledky týchto štúdii nie je možné zovšeobecniť, nakoľko: 

� Išlo iba o parciálne výsledky a najmä žiakov so škôl pre sluchovo 
postihnutých 

� Medzi jednotlivými štúdiami je rozdiel aj niekoľko desaťročí (1965, 
1995, 2011) 

� Nebol použitý rovnaký metodologický nástroj 

� Výskumná vzorka nebola komplexná 

� Absentovali výsledky kontrolnej skupiny 

Napriek tomu, že na základe viacerých zahraničných štúdií sme zistili, že vo 
svete neexistuje jednotný výskumný nástroj, ktorý by hodnotil písomné 
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vyjadrovanie SP (Tarcsiová, Dobišová, Priesterová, 2014, Priesterová, 2015b), 
z čiastkových výsledkov mnohých zahraničných štúdií je jasne vidieť 
problematiku tejto oblasti. Písomný prejav 17 - 18 ročných nepočujúcich 
študentov, je na úrovni 8 – 10 ročných počujúcich žiakov (Marscharek et. al, 
2002, Paul, 1998, 2001). Quigley a Paul (in Wilbur, 2000) ďalej zistili, že 
bežná úroveň čitateľských zručností a písomného vyjadrovania 18-ročných 
nepočujúcich neprekračuje úroveň 9-10 ročných počujúcich detí. Nepočujúci 
majú najväčšie problémy s gramatikou (morfológiou a syntaxou), vrátane 
vynechaní, substitúcií a pridaní rôznych morfém (Marschark et.al.,.2002, 
Yoshinaga-Itano, Snyder, Myrberry, 1996, Musselman-Szanto, 1998). 

Nami realizovaný výskum mal za cieľ popísať formálnu stránku písomného 
prejavu žiakov so sluchovým postihnutím v 5.-9. ročníku základnej školy a v 1.-
4. (prípadne 5.) ročníku strednej školy v rozličných vzdelávacích prostrediach, 
t.j. v bežných školách a aj v školách pre žiakov so sluchovým postihnutím. 

V nadväznosti na špecifikovanie osobitostí v písomnom prejave žiakov so 
sluchovým postihnutím sme si v rámci hlavného cieľa prirodzene stanovili aj 
ciele parciálne. Grantový výskum prezentuje aktuálne výsledky 126 
ukazovateľov písomného prejavu na základe 15 charakteristík žiakov, ktorí sú 
vzdelávaní v rozličných vzdelávacích prostrediach.  

V aktuálnom príspevku sú prezentované výsledky na základe charakteristík 
komunikačného prostredia žiakov vzdelávaných v integrovaných podmienkach. 

 

CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNEJ VZORKY 

Projekt VEGA je zameraný na tri skupiny respondentov: 

1. žiaci špeciálnych škôl pre sluchovo postihnutých (5.-9. ročník ZŠ a 1.- 
4.(5) ročník SŠ), 

2. žiaci vzdelávaní v integrovaných podmienkach (5.-9. ročník ZŠ a 1.-4. 
ročník SŠ), 

3. kontrolná skupina, ktorú tvoria počujúci žiaci (spolužiaci žiakov so SP). 

 

V tomto príspevku uvádzame vybrané výsledky druhej skupiny žiakov, čiže 
žiakov vzdelávaných v integrovaných podmienkach bežných škôl na území 
celého Slovenska. Výskumný súbor pozostáva zo 66 žiakov, z toho 23 žiakov 
stredných škôl (1- 4., resp. 5. ročník) a 43 žiakov zo základných škôl (5- 9. 
ročník).  

Podmienkou práce s výskumným súborom bol súhlas vedenia škôl, zákonných 
zástupcov žiakov a zároveň žiaci nemohli mať diagnostikované žiadne iné 
pridružené postihnutie okrem sluchového postihnutia. Tabuľka č. 1 znázorňuje 
podrobnejšie charakteristiky výskumnej vzorky. 
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Tabuľka 1 Charakteristiky výskumnej vzorky 

 Spolu Typ 
školy  

 Pohlavie  Vek 

ZŠ SŠ chlapci dievčatá ≤13 14-
16 

17-19 ≥20 

Bežné 
školy  

66 43 23 33 33 22 27 16 1 

 

Výskumná vzorka bola popisovaná z hľadiska viacerých charakteristík. Jednou z 
nich bol sluchový status žiaka, ktorý je uvedený v tabuľke č. 2. Jedná sa 
o informáciu, ktorú sme v dotazníku získavali priamo od žiakov. Nejedná sa 
teda o lekárske informácie a diagnózu, ale jedná sa o vlastné hodnotenie straty 
sluchu, z ktorého vyplýva, že až 45% žiakov výskumného súboru je bilaterálne 
nedoslýchavých. Druhú najväčšiu skupinu tvorili bilaterálne nepočujúci (20%).  
Žiaci s ľahkou stratou sluchu tvorili iba 5% všetkých respondentov. Bližšie 
charakteristiky týkajúce sa rozdelenia a početnosti žiakov znázorňuje tabuľka č. 
2 a graf č. 1. 

 

Tabuľka 2 Rozdelenie žiakov reprezentatívneho súboru podľa sluchového 
statusu žiaka 

Sluchový 
status žiaka 

2NP 1NP NP/N
D 

2ND 1ND ĽSS Spol
u 

n= 13 
(20%) 

9 (14%) 1 
(1%) 

30 
(45%) 

10 
(15%) 

3 
(5%) 

66 
(100
%) 

Legenda: 2NP – bilaterálne  nepočujúci , 1NP  unilaterálne  nepočujúci , 
NP/ND – nepočujúci na jedno ucho, nedoslýchavý na jedno ucho, 2ND –  
bilaterálne nedoslýchavý , 1ND –  unilaterálne nedoslýchavý , ĽSS – ľahká 
strata sluchu 
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Graf  1 Výskumná vzorka vzhľadom na sluchový status žiaka 

 

(Vo vzorke sa nachádza aj jedna žiačka, ktorá je na jedno ucho 
nedoslýchavá a na druhé ucho nepočujúca. Pochádza z počujúceho 
prostredia, doma aj v škole komunikuje hovoreným jazykom a používa 
jeden načúvací aparát.) 

Pre nami prezentované výsledky sú dôležité charakteristiky týkajúce 
komunikačného prostredia žiaka.  

 

 
Graf 2 Výskumná vzorka vzhľadom na komunikáciu žiaka 

Legenda: HJ – hovorený jazyk, HJPJ – kombinácia hovoreného 
a posunkového jazyka, INE – iné formy komunikácie 

 

Z hľadiska komunikácie žiaka až 50 žiakov (t.j.76%) komunikuje 
hovoreným jazykom, 13 žiakov (t.j. 20%) komunikuje kombináciou 
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posunkového a hovoreného jazyka a traja žiaci (t.j.4%) uviedli, že 
komunikujú inými formami komunikácie. Šokujúcou informáciou pre nás 
bolo, že títo žiaci uviedli, že sa doma dorozumievajú „domácimi 
posunkami“ a „rukami, nohami“. Je zrejmé, že v našej vzorke prevládajú 
žiaci, ktorí komunikujú len hovoreným jazykom, čo korešponduje so 
stupňom straty sluchu (viď vyššie) a zároveň aj zodpovedá  rodinnému 
prostrediu z ktorého pochádzajú (počujúci rodičia). Bližší popis vzhľadom 
na sluchový status rodičov a komunikáciu rodičov v posunkovom jazyku 
uvádzame v grafe č. 8 a č. 9. 

 

 
Graf  3 Výskumná vzorka vzhľadom na sluchový status rodičov žiaka 

Graf 4 Výskumná vzorka vzhľadom na komunikáciu rodičov  
v posunkovom jazyku 

Legenda: 2POC – obaja rodičia sú počujúci, POC/SP – jeden rodič je 
počujúci, jeden rodič má sluchové postihnutie, 2NP – obaja rodičia sú 
nepočujúci, NP/ND – jeden rodič je nepočujúci, jeden rodič je 
nedoslýchavý, 1 – obaja rodičia komunikujú v posunkovom jazyku, 2 – iba 
matka komunikuje v posunkovom jazyku, 3 – iba otec komunikuje 
v posunkovom jazyku, 4 – rodičia neovládajú posunkový jazyk 

 

Z tabuľky 3 ďalej vyplýva, že väčšina žiakov - 56 žiakov (t.j. 85%) má 
počujúcich rodičov. Štyria žiaci (t.j. 6%) uviedli, že jeden rodič je počujúci 
a druhý má sluchové postihnutie. Rovnako štyria žiaci uviedli, že jeden 
z  rodičov je nepočujúci a druhý je nedoslýchavý. Iba dvaja žiaci majú dvoch 
nepočujúcich rodičov. Výskumná vzorka z pohľadu straty sluchu rodičov 
korešponduje zo všeobecne známymi informáciami, že až cca 90% detí zo 
stratou sluchu má počujúcich rodičov. Až 85% rodičov našich participantov (t.j. 
56) komunikuje iba hovoreným jazykom. Vzhľadom na ich počet 
predpokladáme, že sa jedná o počujúcich rodičov. Iba 9% všetkých rodičov (t.j. 
6) komunikuje posunkovým jazykom. Dvaja žiaci (t.j. 3%) uviedli, že 
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posunkovým jazykom doma komunikuje iba matka a rovnako dvaja žiaci 
uviedli, že posunkovým jazykom doma komunikuje iba otec.  

 

Tabuľka 3  Rozdelenie žiakov reprezentatívneho súboru podľa spôsobu 
komunikácie žiaka doma 

Komunikácia doma PJ HJ HJ/PJ INE Spolu 

n= 2 (3%) 56 (85%) 6 (9%) 2 (3%) 66 
(100%) 

Legenda: PJ – v posunkovom jazyku, HJ – v hovorenom jazyku, HJ/PJ – 
v hovorenom aj posunkovom jazyku, INE – využívajú iné komunikačné 
formy 

 

 
Graf  5 Výskumná vzorka vzhľadom na komunikáciu žiaka v domácom 

prostredí 

Legenda: PJ – v posunkovom jazyku, HJ – v hovorenom jazyku, HJ/PJ – 
v hovorenom aj posunkovom jazyku, INE – využívajú iné komunikačné 
formy 

 

Opäť, z grafu 5 vyplýva, že 85% všetkých participantov doma komunikuje 
hovoreným jazykom. Vzhľadom k predchádzajúcim dvom charakteristikám ide 
pravdepodobne o žiakov dvoch počujúcich rodičov, ktorí neovládajú posunkový 
jazyk. 9% žiakov (t.j. 6 žiakov) doma komunikuje kombináciou hovoreného 
a posunkového jazyka. Posunkovým jazykom doma komunikujú iba dvaja žiaci 
(t.j. 3%). Rovnako dvaja žiaci (3%) doma komunikujú inými formami 
komunikácie ako hovoreným, alebo posunkovým jazykom. Pod inými formami 
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žiaci uviedli gestá, domáce posunky a komunikáciu „rukami a nohami“. Tieto 
údaje sú v zhode so sluchovým statusom rodičov a zároveň s ovládanými 
formami komunikácie  uvádzanými vyššie. 

 

METODOLÓGIA 

Zber dát  sa realizoval na aktuálne dostupnej vzorke žiakov 5.- 9.ročníka 
bežných základných a 1.-4., resp. 5. ročníka stredných škôl, pričom informácie 
nám boli poskytnuté z Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ).  Písomné 
práce sa realizovali na základe týchto zadaní: 

1. Stanovená téma: „Chytil si zlatú rybku. Ak ju pustíš, splní Ti tri želania. 
Napíš želania a zdôvodní, prečo práve tieto si želáš.“ 

2. Na základe krátkeho videa (cca 2 min), ktoré je bez auditívnych 
informácií a líši sa u žiakov základnej školy a žiakov  strednej školy. 

3. Na základe voľnej témy, ktorú si žiak zvolil sám.  

Pri príprave metodiky výskumu sme vychádzali z metaanalýzy výskumných 
nástrojov, ktoré sa využívajú v takýchto výskumoch vo svete (Tarcsiová, 
Priesterová, Dobišová, 2014), pričom veľmi zaujímavá je aj komparácia 
získaných výsledkov vzhľadom na zadanie úlohy. Žiakom nebol pri písaní 
obmedzený čas, zaznamenal sa ale čas, koľko reálne prácu realizovali, všetci 
dostali rovnakú inštruktáž.  

Zber údajov sa realizoval v priestoroch konkrétnej školy, v termínoch 
stanovených poverenými pracovníkmi školy od októbra roku 2014 do marca 
roku 2015.  

Kritériá a ukazovatele kvantitatívnej analýzy písomných prác boli vypracované 
Mgr. Máriou Dziviakovou, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF 
UK, ktorá je členkou riešiteľského tímu projektu VEGA č. 1/0653/14 
a vychádzali sme z jednotlivých jazykových rovín. 

Metódy, organizácia, spôsob zberu údajov, charakteristika celej výskumnej 
vzorky a kritériá hodnotenia sú podrobne uvedené v príspevku s názvom 
Metódy a organizácia výskumu v grantovej úlohe: VEGA č. 1/0653/14: 
Hodnotenie obsahovej a  formálnej stránky písomného prejavu žiakov so stratou 
sluchu, vzdelávaných v odlišných vzdelávacích prostrediach (Tarcsiová, 
Priesterová, 2016).  
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VYBRANÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Ako sme vyššie uviedli, v predloženom príspevku uvádzame iba vybrané 
výsledky výskumu, ktoré sa viažu na komunikáciu žiaka a jeho 
komunikačné prostredie. Z nazbieraných dát sme získali matematicko-
štatistickým spracovaním údajov veľké množstvo výsledkov, ktoré sme na 
základe viacerých charakteristík žiaka a ukazovateľov interpretovali 
s výskumným tímom vo viacerých publikáciách (Priesterová, 2016a, 
2016b, 2016c, 2015 b, 2015c , Priesterová, Tarcsiová, 2015, Tarcsiová, 
2016).  Graf 6 poukazuje na priemerný počet slov vzhľadom na 
komunikáciu žiaka.  

 

 
Graf  6 Priemerný počet slov vzhľadom na komunikáciu žiaka 

Legenda: HJ – hovorený jazyk, HJPJ – kombinácia hovoreného a 
posunkového jazyka, INE – iné formy komunikácie  

 

Pri zohľadnení komunikácie žiaka sa ukazujú výsledky, ktoré hovoria 
o tom, že žiaci, ktorí komunikujú hovoreným jazykom, alebo kombináciou 
hovoreného a posunkového jazyka, píšu vyšší počet slov, ako žiaci 
komunikujúci inými komunikačnými formami (viď graf č. X). Priemerný 
počet slov žiakov komunikujúcich hovoreným aj posunkovým jazykom je 
115,82. Len o 2,99 slov menej písali žiaci komunikujúci hovoreným 
jazykom (t.j.112,83 slov). Na vzorke troch žiakov, ktorí komunikujú inak 
ako hovoreným, alebo posunkovým jazykom vyplýva priemerný počet slov 
8,33, čo tvorí iba 3% v celkovom počte slov. Vzhľadom na nízky počet 
žiakov v tejto skupine tento údaj nemá pre nás výpovednú hodnotu.  
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Žiaci komunikujúci hovoreným jazykom písali najväčší počet slov v opise 
videa, žiaci komunikujúci hovoreným aj posunkovým jazykom najviac slov 
písali vo voľnej téme. Z výsledkov sme zistili, že žiaci, ktorí komunikujú iba 
hovoreným jazykom píšu približne rovnaké množstvo slov ako žiaci 
komunikujúci hovoreným aj posunkovým jazykom. Žiaci využívajúci iba 
hovorený jazyk ale píšu menej správne napísaných slov (89%), ako žiaci 
komunikujúci oboma jazykmi (94%). Alarmujúci je výsledok skupiny žiakov, 
ktorí komunikujú podľa svojich slov „rukami a nohami, odčítaním z pier, 
domácimi posunkami, a jednoduchými gestami“. Títo žiaci písali v priemere iba 
8,33 slov, z toho iba 55% slov aj správne. Pri porovnaní výsledkov na základe 
komunikácie žiakov doma, dvaja žiaci, ktorí uviedli že doma komunikujú inak 
ako hovoreným, resp. posunkovým jazykom, nenapísali nič ani v jednom 
výskumnom nástroji. Percentuálny podiel slov u žiakov komunikujúcich 
hovoreným, alebo posunkovým jazykom v porovnaní s podielom slov žiakov, 
korí doma komunikujú hovoreným aj posunkovým jazykom bol opäť veľmi 
vyrovnaný. Podrobnejšia analýza týchto prác nám môže poskytnúť viac 
informácií aj po stránke syntaktickej. Na základe výsledkov by sme mohli zistiť, 
či sa tam vyskytuje interferencia posunkového jazyka.  

Ukazuje sa, že žiaci, ktorí komunikujú hovoreným aj posunkovým jazykom 
dosahujú v celkovom počte slov rovnaké výsledky ako žiaci komunikujúci iba 
hovoreným jazykom. Z pohľadu komunikácie doma skupina žiakov, ktorí 
komunikujú hovoreným aj posunkovým jazykom, dokonca dosahuje najlepšie 
výsledky v počte slov aj v počte správne napísaných slov. Žiaci komunikujúci 
doma iba posunkovým jazykom (predpokladáme, že ide o žiakov nepočujúcich 
rodičov) píšu o 36,98% menej slov ako žiaci, ktorí doma komunikujú 
hovoreným jazykom. Je možné konštatovať, že žiaci, ktorí ovládajú hovorený 
jazyk (v kombinácii s posunkovým jazykom, resp. bez) píšu vyšší počet slov ako 
žiaci, ktorí iba posunkujú. Žiaci, ktorí ani jeden jazyk neovládajú, dosahujú 
diametrálne slabšie výsledky v počet slov a aj v ich správnosti. 
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 Graf  7 Priemerný počet slov vzhľadom na komunikáciu rodičov 

v posunkovom jazyku 

Legenda: 1 – obaja rodičia posunkujú, 2 – posunkuje iba matka, 3 – posunkuje 
iba otec, 4 – rodičia neovládajú posunkový jazyk 

 

Vzhľadom na komunikáciu rodičov v posunkovom jazyku (graf 7)  najviac slov 
písali žiaci rodičov, ktorí obaja posunkujú - 154,56 slov (graf č. 32).  Je to 
o 44,11% viac slov ako napísali žiaci rodičov, ktorí neposunkujú vôbec.  

Žiaci, u ktorých doma posunkuje iba otec, písali o 51,04% menej slov ako žiaci 
posunkujúcich rodičov a o 29,45% menej slov ako žiaci, ktorých rodičia vôbec 
neposunkujú. V tomto ukazovateli je jednoznačne možné konštatovať, že žiaci 
rodičov, ktorí komunikujú rovnakým jazykom (hovoreným, resp. posunkovým) 
píšu v písomných prácach výrazne vyšší počet slov ako žiaci, u ktorých rodičia 
komunikujú každý iným jazykom. 

Ďalším ukazovateľom je správnosť a zrozumiteľnosť slov. Z tabuľky 4 je možné 
pozorovať rozdielnu početnosť správne napísaných slov, ale nie zrozumiteľne 
napísaných slov. Žiaci s týmto faktorom nemali taký problém, ako sme 
predpokladali. 
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Tabuľka 4 Podiel správne a zrozumiteľne napísaných slov vzhľadom na 
komunikáciu rodičov v posunkovom jazyku 

Rodičia a komunikácia v PJ Áno, obaja Iba matka Iba otec Ani jeden rodič 

Podiel správnych slov 95% 95% 96% 89% 

Podiel zrozumiteľných slov 100% 100% 100% 96% 

 

Z výsledkov vyplýva, že žiaci rodičov, u ktorých neposunkuje ani jeden rodič, 
píšu menej zrozumiteľných slov a aj menej slov správne (tabuľka 4). Žiaci 
posunkujúcich rodičov v počte správne aj zrozumiteľne napísaných slov dosiahli 
lepšie výsledky. Všetky štyri skupiny písali najväčší počet slov vo voľnej téme. 
Výsledky sú však iba informatívneho charakteru a nie je možné zovšeobecniť, 
nakoľko vo výskumnom súbore až 56 žiakov uviedlo, že ani jeden rodič 
neposunkuje, 6 žiakov uviedlo, že posunkujú obaja rodičia a iba 4 žiaci uviedli, 
že posunkový jazyk ovláda iba jeden rodič. Predpokladáme, že danú 
problematiku je možné skúmať na základe podrobnejšej analýzy a s využitím 
početnejšej  výskumnej vzorky. 

 

 
Graf 8 Priemerný počet viet vzhľadom na komunikáciu žiaka 

Graf 9 Priemerný počet viet vzhľadom na komunikáciu doma 

Legenda: 1 – obaja rodičia komunikujú v posunkovom jazyku, 2 – iba 
matka komunikuje v posunkovom jazyku, 3 – iba otec komunikuje 
v posunkovom jazyku, 4 – rodičia neovládajú posunkový jazyk, PJ – 
v posunkovom jazyku, HJ – v hovorenom jazyku, HJ/PJ – v hovorenom aj 
posunkovom jazyku, INE – využívajú iné komunikačné formy 
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Vo výskumnej vzorke nemáme žiakov, ktorí sa v bežnej komunikácii 
dorozumievajú iba posunkovým jazykom. Žiaci, ktorí uviedli, že komunikujú 
hovoreným jazykom, písali 9,11 viet, t.j. o 7,70% menej viet ako žiaci, ktorí 
komunikujú kombináciou hovoreného a posunkového jazyka (9,87 viet). Počet 
ich správne napísaných viet (79%) bol ale nižší ako u žiakov komunikujúcich 
hovoreným jazykom (82%).  

Najmenej viet, t.j. 1,33, písali žiaci, ktorí uviedli, že komunikujú inou formou 
komunikácie ako hovoreným, alebo posunkovým jazykom. Ich počet viet (1,33) 
je o 84,40% menej ako u žiakov s hovoreným jazykom a o 86,50% menej ako 
u žiakov komunikujúcich kombináciou hovoreného a posunkového jazyka. Tieto 
výsledky sa potvrdzujú aj vzhľadom na komunikáciu žiakov doma. Žiaci, ktorí 
uviedli, že doma komunikujú „rukami a nohami, domácimi gestami 
a odzeraním“, t.j. inak ako hovoreným, resp. posunkovým jazykom,  nenapísali 
ani jednu vetu a odovzdali prázdne papiere.  

Najlepšie výsledky v počte viet (t.j. 13,89) dosiahli žiaci, ktorí doma 
komunikujú kombináciou hovoreného a posunkového jazyka. Títo žiaci zároveň 
napísali o 56,95% viac viet ako žiaci doma komunikujúci iba hovoreným 
jazykom (8,85 viet) a až o 208, 67% viac ako žiaci, ktorí doma iba posunkujú. 
Napriek tomu, že žiaci ktorí doma iba posunkujú, napísali celkove najmenší 
počet viet, ich počet správne napísaných slov bol najvyšší (85%). 

 

 
Graf 10 Priemerný počet súvetí vzhľadom na komunikáciu žiaka 

Graf 11 Priemerný počet súvetí vzhľadom na komunikáciu žiaka doma 

Legenda: PJ – v posunkovom jazyku, HJ – v hovorenom jazyku, HJ/PJ – 
v hovorenom aj posunkovom jazyku, INE – využívajú iné komunikačné 
formy 
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Žiaci, ktorí komunikujúci kombináciou hovoreného a posunkového jazyka písali 
priemerne 6,15 súvetí. Podobný výsledok dosiahli aj žiaci komunikujúci iba 
hovoreným jazykom (5,59) viet. Počty súvetí daných skupín sa zhodujú aj 
vzhľadom na výskumný nástroj, pričom najviac súvetí písali vo voľnej téme. 
Pomer jednoduchých a zložených súvetí bol taktiež vyrovnaný. Žiaci bežne 
komunikujúci inou formou jazyka ako HJ/PJ napísali iba 0,11 súvetí na jeden 
text. Žiaci, ktorí ani doma nekomunikujú hovoreným, resp. posunkovým 
jazykom, nenapísali ani jedno súvetie. Z výsledkov sa javí, že žiaci 
komunikujúci hovoreným aj posunkovým jazykom píšu o niečo vyšší počet 
súvetí (o 10,02%) ako žiaci komunikujúci hovoreným jazykom. Podiel správne 
napísaných súvetí (77,07%) je u nich ale o 10% nižší ako u žiakov s hovoreným 
jazykom (86,68%). 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Na základe analýzy a spracovania čiastkových výsledkov je možné vo viacerých 
aspektoch pozorovať rozdielnosti medzi jednotlivými skupinami žiakov. 
V našich výsledkoch – týkajúcich sa rozdielneho komunikačného prostredia, je 
zjavné, že spôsob komunikácie žiaka, spôsob komunikácie rodičov žiaka 
a domácej komunikácie – má vplyv aj na ich písomné vyjadrovanie.  

Z pohľadu komunikácie doma skupina žiakov, ktorí komunikujú hovoreným aj 
posunkovým jazykom, dokonca dosahuje najlepšie výsledky v počte slov aj 
v počte správne napísaných slov. Je možné konštatovať, že žiaci ktorí ovládajú 
hovorený jazyk (v kombinácii s posunkovým jazykom, resp. bez) píšu vyšší 
počet slov ako žiaci, ktorí iba posunkujú. Žiaci, ktorí ani jeden jazyk neovládajú 
dosahujú diametrálne slabšie výsledky v počet slov a aj v ich správnosti. . 
Zároveň väčší počet viet píšu žiaci dvoch hovoriacich, resp. dvoch 
posunkujúcich rodičov. 

Žiaci, ktorí komunikujú hovoreným jazykom, alebo kombináciou hovoreného 
a posunkového jazyka píšu vyšší počet slov ako žiaci komunikujúci inými 
komunikačnými formami. Žiaci, ktorí komunikujú iba hovoreným jazykom píšu 
pomerne rovnaké množstvo slov ako žiaci komunikujúci hovoreným aj 
posunkovým jazykom, ale zároveň píšu menej správne napísaných slov (89%) 
ako žiaci komunikujúci oboma jazykmi (hovoreným aj posunkovým) (94%). 
Alarmujúci je výsledok skupiny žiakov, ktorí komunikujú podľa svojich slov 
„rukami a nohami, odčítaním z pier, domácimi posunkami, a jednoduchými 
gestami“. Títo žiaci písali iba 55% slov aj správne. Výsledky sa potvrdili aj 
v analýze viet, kedy žiaci komunikujúci iba hovoreným jazykom písali menej 
viet ako žiaci komunikujúci kombináciou hovoreného a posunkového jazyka, ale 
s vyšším podielom správne napísaných viet. Žiaci, ktorí uviedli, že doma 
komunikujú „rukami a nohami, domácimi gestami a odzeraním“, t.j. inak ako 
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hovoreným, resp. posunkovým jazykom,  nenapísali ani jednu vetu a odovzdali 
prázdne papiere.  

Aj vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé skupiny rodičov neboli početne 
vyvážené, je možné predpokladať, že daná skutočnosť je vhodným podnetom 
pre ďalšie skúmanie a získanie podrobnejších výsledkov zameraných práve na 
preferovaný spôsob komunikácie žiaka, preferovaných spôsob komunikácie 
rodičov žiaka, komunikácie žiaka v škole a doma, môžu priniesť ďalšie 
zaujímavé závery, ako daná skutočnosť ovplyvňuje písomnú stránku jazyka 
žiakov so sluchovým postihnutím, a to nie len žiakov integrovaných, ale aj 
z prostredia škôl pre sluchovo postihnutých.  
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ÚROVEŇ ZRAKOVÉ PAMĚTI U DĚTÍ A ŽÁKŮ SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Kateřina Hádková, Miroslava Kotvová, Zoja Šedivá 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá dílčími výsledky výzkumného projektu 
zaměřeného na sledování úrovně zrakové paměti, a s ní související zrakové 
pozornosti, u dětí a žáků se sluchovým postižením ve věkové kategorii 6 – 8 let. 
Pro možnost komparace se skupinou slyšících dětí a žáků stejného věkového 
rozmezí byly zvoleny čtyři subtesty zaměřené na aktuální stav zrakové paměti a 
pozornosti, jež jsou součástí dvou standardizovaných testů. Následná analýza 
získaných dat sloužila k ověření hypotézy o vlivu kompenzačního mechanismu 
při zpracování zrakových vjemů u osob se sluchovým postižením na úrovni 
CNS. Analýza získaných dat měla ověřit, zda skupina dětí a žáků se sluchovým 
postižením bude vykazovat oproti skupině slyšících vrstevníků lepší výsledky 
týkající se zrakové paměti a pozornosti. 

Klíčová slova: Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, kompenzační 
mechanismus CNS, pozornost, zraková paměť, žák se sluchovým postižením, 
WISC,  

Abstract: This contribution deals with partial results of a research project aimed 
at monitoring the level of visual memory, and the associated visual attention of 
children and pupils with hearing impairment in the age group of 6-8 years. There 
were selected four subtests focused on the current state of visual memory and 
attention, which are part of two standardized tests, for the possibility of 
comparison with a group of hearing children and pupils of the same age range. 
Subsequent analysis of the data was used to verify the hypothesis about the 
influence of compensation mechanism in the processing of visual perception for 
people with hearing disabilities at level of CNS. The data analysis should verify 
whether a group of children and pupils with hearing impairment will have better 
results of the visual memory and attention in a comparison with a group of 
hearing peers. 

Key words: Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, a compensation 
mechanism CNS, attention,visual memory, hearing impaired pupil, WISC. 

 

Významnou roli pro rozvoj člověka představují jeho smysly. Jsou důležité 
zejména z hlediska získávání a zpracování informací, jejich ukládání do 
krátkodobé či dlouhodobé paměti, následné vybavování a jejich používání pro 
nabývání praktických zkušeností, dále i pro schopnost jedince komunikovat s 
okolím a navazovat kontakty  Ve vnímání podnětů v oblasti vizuální má oko 
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jako smyslový orgán, který zpracovává zrakové podněty vyskytující v okolí 
jedince, téměř nezastupitelnou roli. Tyto podněty jsou důležité také z hlediska 
orientace člověka  v prostředí, z hlediska příjmu a zpracování informací 
důležitých pro veškeré aktivity jím samostatně vykonávané.  Toto konstatování 
lze podpořit i publikovanými údaji, které hovoří o tom, že zrakem člověk 
přijímá asi 80 – 90% z celkového objemu informací, které ho obklopují 
(Květoňová-Švecová, In: Vítková et al., 1999, s. 28)  

Zrakové ústrojí člověka je tvořeno v periferní části okem s pomocnými orgány 
(slzným a okohybným ústrojím), které je spojeno zrakovým nervem se 
zrakovým centrem mozkové kůry uloženým v týlním mozkovém laloku. Na 
přiměřené reakci na vizuální vjemy se pak podílí spojení tohoto centra s dalšími 
centry a oblastmi cortexu. Již na úrovni zrakové dráhy dochází ke zpracování 
přijaté vizuální informace, a ta je přeměněna na určitý vjemový obsah, jež se 
ukládá do paměti člověka. Důležité z tohoto pohledu je rozlišení pojmů „vidění“ 
a „vizuální vnímání“. Zatímco v prvním případě jde o zobrazení vnímaných 
objektů na úrovni sítnice (Madlener In: Vítková et al., 1999, s.46), pod pojmem 
„vizuální vnímání“ lze chápat informace zpracované na základě podnětů  
přenesených zrakovým nervem a zpracovaných na úrovni CNS v oblasti 
korového zrakového centra 

Analogicky lze popsat zpracování zvukových vjemů přijímaných člověkem 
prostřednictvím dalšího smyslového orgánu, který je řazen mezi lidské smysly 
distanční, a to sluchového analyzátoru. Ten je tvořen v periferní části ušním 
boltcem, dále pak soustavou středoušních kůstek uložených ve středoušní dutině 
a Cortiho ústrojím ve vnitřní části ucha. Zvukové podněty přicházející v podobě 
mechanického vlnění jsou zachyceny a činností vláskových buněk v Cortiho 
ústrojí přeměněny na nervové vzruchy, jež jsou přenášeny dále sluchovým 
nervem do sluchového centra na úrovni CNS nacházejícího se ve spánkovém 
mozkovém laloku. Tyto podněty tvoří zhruba 60% veškerých přijímaných 
informací (Lejska, 2003, s. 10). Přestože podíl akustických informací je ve 
srovnání s množstvím informací přijímaných vizuálním vnímáním menší, 
představuje zhoršení sluchové funkce, případně její chybění, citelný zásah do 
rozvoje osobnosti jedince, do jeho možnosti komunikovat s okolím a 
bezproblémově se zapojit do běžných každodenních aktivit většinové 
společnosti jedinců slyšících.  

Proces vnímání jako celek má vliv na kognitivní vývoj člověka, na jeho 
prožívání, na kvalitu jeho zkušeností, znalostí a na jeho schopnost komunikace s 
okolím. Z tohoto důvodu je snahou odborníků, zejména pak speciálních 
pedagogů, včas odhalit sníženou výkonnost nebo dokonce nefunkčnost 
některého ze smyslových orgánů a zahájit bezprostředně poté rehabilitaci. V 
rámci rehabilitace je zhoršená výkonnost smyslového orgánu často řešena 
stimulací jeho činnosti v podobě cvičení zaměřených na posilování jeho 
oslabené funkce a zároveň je paralelně rozvíjena funkčnost jiného, 
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nepostiženého smyslu, který může jeho nefunkčnost částečně, posléze i zcela, 
kompenzovat. 

Lze téměř s jistotou předpokládat, že s těmito teoretickými východisky 
„pracovali“ vychovatelé a učitelé již v období renesančního humanismu, v němž 
se do popředí zájmu celé společnosti dostal člověk samotný a jeho existence ve 
světě. Hledaly možnosti rozvoje jeho osobnosti z pohledu výchovy a vzdělávání. 
V případě osob se sluchovým postižením byly již v tomto období voleny dva 
základní, avšak zcela odlišné, výchovné  a vzdělávací přístupy, které se během 
staletí dále rozvíjely a byly postupně modifikovány dle aktuální úrovně a potřeb 
společnosti.  První z nich vycházel z přesvědčení o nutnosti posilování zbytků 
sluchu u konkrétní osoby se sluchovým postižením za současného rozvíjení 
mluveného jazyka pomocí odezírání. V současnosti tento přístup nazýváme 
přístupem audioorálním, orálním či orálním a auditivním (srov. Pitnerová, 2014, 
Horáková, 2012, Langer, Souralová 2013). Druhý přístup akceptoval přirozenou 
potřebu osob s těžkým postižením sluchu používat jiný, alternativní 
komunikační systém založený přenosu informace pomocí vizuálně motorického 
kódu. Tudíž dával důraz zejména na využití funkčního zraku a zrakového 
vnímání jako smyslu, který nejlépe může kompenzovat nefunkční či 
nedostatečně funkční sluchové vnímání. Znakový jazyk používaný pro 
komunikaci s a mezi osobami neslyšícími tento předpoklad splňoval a splňuje. 
Často je označován jako primární jazyk této skupiny osob. 

Berouce v úvahu oba dva v historii, i v současné době, v modifikované formě 
aplikované  vzdělávací přístupy, lze předpokládat, že oba tyto přístupy, i přes 
svoji odlišnost, ve svém důsledku stimulují  zrakové vnímání na úrovni 
zpracování přijímaných podnětů v oblasti CNS. Při rozvoji komunikace 
prostřednictvím mluvené řeči často osoba se sluchovým postižením využívá pro 
doplnění a přesnější dekódování zvukové informace odezírání, při kterém 
pomocí zraku sleduje zejména pohyby úst a mimiku obličeje mluvčího. V 
případě, že se jedná o osobu s těžším sluchovým postižením či osobu neslyšící 
komunikující znakovým, eventuálně znakovaným jazykem, pak sama podstata 
používaného komunikačního kódu je založena na příjmu informací zrakem. Tato 
osoba komunikující vizuálně-motorickým kódem sleduje zrakem směr, pohyby 
a tvary rukou, zároveň mimiku obličeje, pohyby hlavy a horní části trupu 
komunikačního partnera. Je důležité uvědomit si, že u každé osoby se 
sluchovým postižením bez ohledu na komunikační systém, jež upřednostňuje, je 
důležitá bezchybná funkce zrakového analyzátoru. Proto by při zahájení 
rehabilitace, a to především u malého dítěte s diagnostikovanou vadou sluchu, 
měla být nejprve vyšetřena funkce zraku, a následně poté zahájena speciálně 
pedagogická intervence, jejíž součástí jsou cvičení zaměřená na rozvoj zrakové 
percepce a diferenciace, na schopnost prostorového vnímání a prostorové 
orientace a na odhad vzdálenosti (Strnadová, 2008). 
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Jedním z dílčích cílů probíhajícího výzkumného projektu realizovaného za 
podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze je sledování úrovně 
zrakové paměti a pozornosti u dětí se sluchovým postižením a komparace 
získaných výsledků se skupinou slyšících dětí a žáků stejného věkového 
rozmezí.  

Východiskem pro stanovení tohoto cíle byl předpoklad, že deficit sluchové 
funkce bude představovat významný stimul z hlediska zpracování zrakových 
podnětů a jejich uložení do paměti. Cílem bylo zjistit, na jaké úrovni je zraková 
paměť a s ní úzce související zraková pozornost u dětí a žáků se sluchovým 
postižením pomocí čtyř cíleně vybraných dílčích testů, které jsou součástí dvou 
standardizovaných testů. Řešitelský tým se zaměřil na ověření výzkumného 
předpokladu, který počítal s lepšími dosaženými výkony ve vybraných testech u 
dětí se sluchovým postižením ve srovnání s výkony zaznamenanými u kontrolní 
skupiny dětí a žáků slyšících ve stejném věkovém rozmezí. Tento předpoklad 
vycházel z výše uvedených teoretických poznatků. Zároveň bylo v plánu 
komparovat závěry tohoto výzkumného šetření s výsledky a závěry některých 
výzkumných studií publikovaných v zahraničí sledujících rovněž úroveň 
zrakové pozornosti či zrakové paměti u osob se sluchovým postižením. Většina 
těchto výzkumů (srov. Codina, Buckley, Port, Pascalis, 2010, Rettenbach, 
Diller, Sirretenau, 1999) zaznamenávala u dětí a žáků se sluchovým postižením 
v oblasti zrakového vnímání, zejména pak zrakové pozornosti, horší výsledky ve 
srovnání se skupinou stejně starých slyšících dětí a žáků. K vyrovnání výkonů 
obou sledovaných skupin docházelo podle uvedených zahraničních výzkumů až 
v průběhu období puberty a adolescence. Teprve až při dosažení dospělosti se 
zaznamenané výkony zlepšily ve prospěch osob se sluchovým postižením. 

Výzkumné šetření realizované v rozmezí posledních dvou let bylo zaměřeno na 
skupinu dětí a žáků se sluchovým postižením ve věku 6 – 8 let navštěvující 
mateřskou nebo základní školu pro sluchově postižené. V rámci šetření byla 
oslovena polovina z celkového počtu mateřských a základních škol pro sluchově 
postižené v ČR. Spolupráci se podařilo navázat s celkem šesti školnímu 
zařízeními, jejichž vedení bylo ochotné podpořit tento výzkumný projekt. S 
vybranými 26 žáky a dětmi byly provedeny předem připravené testy. Ve 
spolupráci s psycholožkou byl zadán a následně vyhodnocen v první fázi 
Ravenův test barevných progresivních matic. Jde o neverbální test postihující 
tzv. G faktor /faktor všeobecné mentální kapacity), jehož výsledné skóre 
vyjádřené v přepočtu jako velikost inteligenčního kvocientu (IQ) sloužilo pouze 
jako pomocný diagnostický nástroj pro identifikaci dětí a žáků s rozumovými 
schopnostmi v pásmu podprůměru (IQ menší než 85) a jejich vyřazení ze vzorku 
testovaných dětí pro možné zkreslení výsledků dané přidruženým mentálním 
postižením. Každému vyšetřovanému dítěti zvlášť byly předloženy čtyři vybrané 
subtesty, které mělo postupně jako jednotlivé úkoly splnit. Vše probíhalo pod 
dohledem výzkumníka a dítě pracovalo samostatně podle podle předem 
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předvedených či případně slovně nebo ve znakovém jazyce objasněných 
instrukcí.  

První zadaný úkol představoval jeden vybraný subtest z WISC, který hodnotil 
schopnost probanda soustředit se na zadaný úkol spočívající v dokreslování 
různých grafických symbolů do řady geometrických tvarů (ve verzi určené pro 
děti do 8 let) podle klíče uvedeného na záznamovém archu. Splnění úkolu bylo 
limitováno časem. Byla sledována správnost provedení a rychlost a také rozsah 
doplněných obrazců.  Na splnění tohoto úkolu se podílí zejména vizuální 
percepce, schopnost rozlišovat detaily, paměť na sukcesivní vizuální podněty, 
schopnost disociace pozornosti a úroveň psychomotorického tempa.  

Druhým úkolem dítěte bylo po krátkém zácviku dokreslit pomocí tužky či pera 
chybějící detail na řadě několika obrázků. Šlo o jeden z dílčích testů Hiskey-
Nebraska Test of Learning Aptitude, který lze aplikovat jako celek pro zjištění 
aktuální vývojové úrovně dítěte či žáka v oblasti dílčích funkcí, a jeho 
schopnosti učit se.    

První ze tří vybraných subtestů je svým charakterem zadaného úkolu zaměřen 
na zjištění úrovně vizuální percepce, na míru sociální zkušeností probanda (H-N 
Completion of Drawings). Podstatou testu je předložení řady obrázků, u kterých 
mělo dítě za úkol dokreslit chybějící část. V první sérii obrázků šlo o obrázky 
jednodušší, Ve druhé sérii byly následně předkládány obrázky náročnější. 
Zpravidla šlo o chybějící drobný detail, který mělo dítě identifikovat a samo 
dokreslit. Zde do určité míry má na bezchybném splnění zadání vliv i samotná 
znalost dítěte týkající se zobrazeného předmětu či jeho zkušenost.  

Dalším úkolem vycházejícím z jiného dílčího testu Hiskey-Nebraska (H-N 
Picture Identification) bylo pro testovaného probanda přiřazování vždy tří 
předložených obrázků ke vzorové řadě celkem pěti obrázků, které společně 
tematicky souvisely (například řada různých typů aut, řada motýlů různých tvarů 
apod.) Celkem bylo dítěti předloženo 7 tematických řad. Byla hodnocena 
správnost vyhledání a přiřazení obrázků se vzrůstající náročností. Tento subtest 
zaznamenává především úroveň vizuální percepce a analytické myšlenkové 
procesy.  

Poslední úkol  vycházel ze subtestu sledující cíleně zrakovou percepci a paměť 
dítěte na simultánně prezentované podněty (H-N Visual Attention Span). 
Pomocí tohoto testu lze hodnotit také osvojené strategie učení ve smyslu 
simultánního či sukcesivního způsobu zapamatování podnětů, pokud si proband 
převádí předkládané obrázky na slova. Realizace konkrétně probíhala tak, že si 
dítě mělo v krátkém čase zapamatovat postupně vzrůstající počet kartiček s 
obrázky. Ty poté byly dítěti zakryty a ono mělo poté ze sady kartiček s šesti až 
osmnácti obrázky vyložených viditelně na stole před ním vybrat ty, které si 
zapamatovalo. Navíc je složit je ve stejném pořadí jako byly obrázky na již 
zakryté vzorové řadě. Dítě tak mělo vybrat správné obrázky na základě toho, co 
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si zapamatovalo. Úkol byl postupně se stoupajícím počtem obrázků náročnější. 
Řada začínala jedním obrázkem k zapamatování (určeným k zácviku), postupně 
se rozšiřovala až na sedm obrázků.  

Celkově testování každého vybraného dítěte či žáka v rámci realizace 
výzkumného projektu trvalo v průměru 30 – 35 minut, což bylo časové 
maximum, při kterém byli probandi schopni se na zadané úkoly soustředit. 

Souběžně s tímto výzkumným šetřením proběhlo také testování vybrané, stejně 
početné skupiny dětí a žáků slyšících, navštěvujících mateřskou a základní školu 
hlavního vzdělávacího proudu ve věkové kategorii 6 – 8 let. Snahou bylo, aby 
podmínky, za kterých šetření ve všech vzdělávacích zařízeních proběhlo, byly 
z pohledu zachování co možné největší objektivity získaných dat ve všech 
případech identické (postup při zadávání testů, časová dotace apod.) 

V tabulce 1 jsou uvedeny průměrné výsledky v každé z obou sledovaných 
skupin dětí a žáků. V prvním řádku jsou uvedena data získaná měřením u 
skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením, ve druhém řádku potom údaje 
týkající se dětí a žáků slyšících. Ve sloupcích lze nalézt průměrný biologický 
věk (přepočítaný v letech a měsících) dané skupiny, dále zjištěnou průměrnou 
hodnotu IQ a průměrné výsledky za skupinu získané v jednotlivých čtyřech 
zadaných subtestech, přičemž dosažené bodové skóre bylo převedené vždy na 
odpovídající vývojový věk. Vedle hodnot prezentující dosažený průměrný 
vývojový věk získaný v každém subtestu je uvedena hodnota rozdílu 
vývojového věku oproti věku biologickému. Zpravidla jde o hodnoty kladné, 
tudíž jde výsledky odpovídající pásmu průměru či nadprůměru. Výjimkou jsou 
výsledky testu WISC,  ve kterém žáci se sluchovým postižením vykazují 
výrazněji horší výsledky ve srovnání se slyšícími vrstevníky. 

Tabulka 1 Průměrné výsledky v každé z obou sledovaných skupin dětí a žáků 

 

Údaje v tabulce 1 lze přehledně sledovat v grafu 1 uvedeném níže. Je zde patrný 
výše zmiňovaný výrazný rozdíl mezi dětmi a žáky se sluchovým postižením a 
jejich slyšícími vrstevníky dosažený v subtestu WISC. V dalších dvou testech 
(H-N Picture Identification a H-N Visual Attention Span) byly výsledky 
vyrovnanější, i když skupina slyšících děti a žáků dosáhla vzhledem k o něco 
nižšímu průměrnému věku (rozdíl činí v průměru 4 měsíce) lepšího výsledku. V 

Testovaná skupina Věk -průměr IQ - průměr WISC kód Rozdíl H-N iden Rozdíl H-Nspan Rozdíl H-Ncomp Rozdíl

Děti/žáci se SP (26) 7R 1M 122,5 7R 0M - 0R 1M 8R 5M 1R 3M 8R 7M 1R 5M 9R 3M 2R 1M

Děti/žáci slyšící (26) 6R 9M 124,9 9R 1M 2R 3M 8R 5M 1R 6M 8R 5M 1R 7M 9R 10M 2R 11M
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posledním subtestu (H-N Comleption of Drawings) opět skupina slyšících dětí a 
žáků vykázala výrazněji lepší výkon než děti a žáci se sluchovým postižením. 

 

 

Graf 1 Výsledky v subtestech 

  

Tabulka 2 obsahuje výsledné rozdíly mezi průměrným biologickým věkem a 
vývojovým věkem dosaženým při přepočtu bodového skóre v jednotlivých 
subtestech u každé skupiny zvlášť. Výsledky žáků se sluchovým postižením jsou 
označeny modrou barvou, červenou barvou pak výsledky žáků slyšících. Pro 
větší přesnost jsou u každého výsledku subtestu uvedeny vždy dva údaje 
prezentující zjištěný rozdíl: věk vyjádřený v letech a věk v měsících. 
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Tabulka 2 Výsledné rozdíly mezi průměrným biologickým věkem a vývojovým 
věkem dosaženým při přepočtu bodového skóre v jednotlivých subtestech u 
každé skupiny zvlášť. 

 

Data uvedená v tabulce 2 jsou znázorněná zároveň v grafu 2, v němž lze na 
první pohled zaznamenat velké disproporce mezi oběma skupinami probandů 
v dosažených průměrných výkonech ve dvou testech (WISC a H-N Completion 
of Drawings) vyjádřených opět rozdílem mezi průměrným biologickým věkem a 
průměrným vývojovým věkem.  

Graf 2 Výsledné rozdíly mezi průměrným biologickým věkem a vývojovým 
věkem.   

  

Výsledky testů
Děti/žáci se SP Děti/žáci slyšící

věk v letech věk v měsících věk v letech věk v měsících

WISC kód - rozdíl - 0R 1M -1,35 2R 3M 26,69

H-N iden -rozdíl 1R 3M 15,23 1R 6M 18,42

H-N span -rozdíl 1R 5M 17,00 1R 7M 19,35

H-N comp - rozdíl 2R 1M 25,12 2R 11M 35,19
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Celkově lze konstatovat, že analýza výsledků výzkumného šetření realizovaného 
pomocí čtyř vybraných subtestů odpovídá z velké části publikovaným závěrům 
zahraničních výzkumů (srov. Bavelier,et al., 2006, Fine et al., 2005 In: 
Marschark and Hauser, 2008). Z nich převážně vyplývá, že existenci 
kompenzačního mechanismu vytvořeného na úrovni CNS u osob se sluchovým 
postižením nelze potvrdit. Nelze tedy předpokládat, že na základě  
intenzivnějšího používání zrakového vnímání pro zpracování vnějších vjemů a  
při preferování zraku jako náhradního smyslu,  budou výkony v oblasti zrakové 
paměti a s ní související zrakové pozornosti u této skupiny osob lepší 
v porovnání se skupinou osob slyšících, a to minimálně v období předškolního a 
školního věku.  

Ve všech dílčích testech dosáhla skupina dětí a žáků lepších průměrných 
výsledků oproti skupině dětí a žáků se sluchovým postižením. U dvou zadaných 
subtestů (H-N Picture Identification a H-N Visual Attention Span) jsou výsledky 
vyrovnanější a na první pohled i číselně téměř shodné (viz tabulka 1 a graf 1). 
Ovšem zde je nutné ještě vzít v potaz mírný rozdíl v průměrném biologickém 
věku obou skupin probandů ve prospěch skupiny dětí a žáků se sluchovým 
postižením (skupina dětí a žáků slyšících byla v průměru o 4 měsíce mladší). 
Z tohoto pohledu jsou pak výkony probandů slyšících lepší. Výraznější rozdíl 
v neprospěch skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením prokázal test H-N 
Completion of Drawings. Zde lze hledat příčinu kromě nedostatků v oblasti 
jemné vizuální percepce i v nedostatečné míře sociální zkušenosti. Vliv na 
výkon v tomto případě mohla mít i znalost zobrazených předmětů, u nichž měl 
proband nalézt chybějící detail a dokreslit ho. Je otázkou, čím je tento 
nedostatek sociální zkušenosti způsoben. Zřejmě má souvislost s menší 
možností zapojení do komunikačních, ale i běžných každodenních situací. 
Největší rozdíl ovšem přinesla komparace průměrných hodnot týkající se 
výkonu v testu WISC, ve kterém skupina dětí a žáků se sluchovým postižením 
dosáhla podstatně horšího výsledku ve srovnání s kontrolní skupinou slyšících. 
Příčinu horšího výkonu u skupiny probandů se sluchovým postižením lze hledat 
zejména v horší schopnosti distribuce pozornosti věnované vizuálním podnětům 
a i nižší úrovni psychomotorického tempa. Je otázkou, do jaké míry výsledek 
může ovlivnit i možná existence oslabení na úrovni dílčích funkcí, v tomto 
případě v oblasti vizuální percepce, které jsou poměrně často diagnostikované u 
intaktní populace dětí a žáků. 

 Výzkumný projekt bude ve své druhé části doplněn longitudinálním sledováním 
tří žáků se sluchovým postižením, jež budou testováni stejnými výzkumnými 
nástroji jako obě výše popisované skupiny probandů s odstupem několika let. 
Cílem bude zjistit, zda a do jaké míry dochází ke změnám ve vizuální percepci, 
mimo jiné v důsledku dozrávání CNS v průběhu ontogenetického vývoje jedince 
a i vlivem rozvoje kognitivních schopností. Závěry prezentovaného výzkumu by 
mohly být inspirativní pro uplatnění ve speciálně pedagogické praxi pro práci s 
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osobami se sluchovým postižením, a vzhledem k náročnosti celé problematiky 
mohou také  přinést do budoucna náměty pro další výzkumné projekty.  

 

RESUME 

This contribution deals with the study of visual memory and visual attention in a 
group of 26 children and students with hearing disabilities in the age of 6 – 8 
years. Four selected subtests were used to assess these cognitive abilities in the 
current research project supported by the Grant Agency of Charles University, 
which are part of standardized tests WISC and Hiskey-Nebrasca Test of 
Learning Aptitude. The data obtained from the particular subtests were 
compared with the results obtained by testing equally large groups of hearing 
children and pupils. Their comparisons show that in the first subtest focused on 
visual attention a group of pupils with hearing impairment shows worse results 
than the group of their hearing peers. In the other two subtests analyzing 
especially the level of visual memory and processing visual stimuli the average 
scores in both groups are similar, only the last subtest requiring visual attention 
and social experience showed a greater difference in favor of hearing probands. 

 

Prezentovaný výzkumný projekt je podpořen Grantovou agenturou UK (č.241815). 
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HUDOBNÁ EDUKÁCIA U  ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM 
POSTIHNUTÍM 

Margaréta Osvaldová 

 

Abstrakt:  Pre žiakov so zrakovým postihnutím má hudba mimoriadny význam, 
pretože ju môžu vnímať  aj aktívne produkovať bez sprostredkovaných predstáv. 
Hudobné umenie okrem toho zohráva v ich živote významnú kompenzačnú a 
integračnú úlohu. Orientácia vzdelania žiakov so zrakovým postihnutím na 
rôzne odbory súvisiace s hudbou patrí k tým smerom, ktoré im otvárajú 
možnosti plnohodnotného profesionálneho uplatnenia a príležitosť začleniť sa 
do spoločnosti.  Cieľom príspevku  je poskytnúť praktické vedomosti z oblasti 
hudobných činností a ich následnej aplikácii muzikoterapeutických intervencií  
určených  deťom so zrakovým postihnutím. 

Kľúčové slová: zrakové postihnutie, hudobná edukácia, Braillov notopis, 
moderná hudobná technológia 

 

Abstract: For students with visual impairments music is particularly important 
because it can be seen as actively produce idea without the imagination. Musical 
art in addition plays in their lives significant compensatory and integrative role. 
Orientation of education of students with visual impairments to various 
departments related to music is one of those towards which they open up 
possibilities for a full-fledged career opportunities and the opportunity to 
integrate into society.  The aim of this paper is to provide practical knowledge in 
the field of musical activities and their subsequent application of music therapy 
interventions intended for children with visual impairments. 

Keywords: Visually impaired, education of music, Braille music notation, 
modern music technology 

 

Príspevok prezentuje čiastkové výsledky projektu VEGA č. 1/0789/14 Determinanty a 
odchýlky vývinu detí školského veku so zdravotným postihnutím v oblasti 
somatopatologickej, psychoedukačnej, komunikačnej a sociálnej a projektu KEGA č. 
033UK-4/2014 Podpora inovácií a vytvárania inkluzívneho prostredia vo vysokoškolskom 
vzdelávaní študentov so zdravotným znevýhodnením - princípy, ciele, metódy, nástroje, 
podmienky. 

The study focuses on presentation of the result of research carried out within the VEGA 
no. 1/0789/14 project and project   KEGA no. 033UK-4/2014. 
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ÚVOD 

Podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 pre žiakov so zrakovým 
postihnutím je hudobná výchova neoddeliteľnou súčasťou výchovno - 
vzdelávacieho programu ako protiváha k náukovo orientovaným predmetom 
vyučovania. Zmyslom hudobnej výchovy pre žiakov so zrakovým postihnutím 
je podchytiť prirodzený záujem o hudbu, vhodnými formami rozvíjať ich 
hudobnosť, estetické cítenie a radosť z tvorivej činnosti. 

Hlavným cieľom hudobnej výchovy je podporovať, motivovať, rozvíjať záujem 
žiakov o hudbu, oboznamovať ich s hudbou rozličného druhu a charakteru. 
Poznávať hudobné nástroje, viesť žiakov k počúvaniu hudby i k samostatnému 
prejavu.  

Základné činnosti, ktoré budeme v hudobnej výchove rozvíjať, delíme na: 
vokálne,  inštrumentálne, hudobno – pohybové, počúvanie hudby. 

V rámci vokálnych činností vedieme žiakov k samostatnému výraznému spevu. 
Vyššie nároky kladieme na intonáciu, dynamiku, rytmus a zrozumiteľnosť. 
Žiakov učíme  uplatniť spev aj v sprievode vlastnej hry žiakov na jednoduché 
hudobné nástroje (Orffove hudobné nástroje). Taktiež ich vedieme k pohotovej 
reakcii na základné dirigentské gestá (začiatok, koniec, silno, slabo a pod). 
Rozličnými formami a spôsobmi práce využívame ľudové piesne na rozvoj 
hudobnosti u detí ako napr. spojenie spevu s hrou na telo, pohybové vyjadrenie 
obsahu piesne, výtvarné spodobenie obsahu, poznávanie piesne podľa melódie, 
časť piesne spievať, časť rytmizovať, príp. vyjadriť pohybom, spievať „štafetu“ 
po skupinách, simultánne spoluspievanie s nahrávkou a iné. 

Inštrumentálne činnosti podporujú, motivujú, rozvíjajú záujem žiakov o hudbu 
inštrumentálnou hrou. Žiaci sa učia poznávať a používať ďalšie rytmické a 
melodické nástroje ako činely, tympany, zvonkohru, xylofón. Porovnávajú 
zvuky rôznych hudobných nástrojov, ich rozličné kombinácie. Utvárajú 
hudobný sprievod k pohybovým cvičeniam, optimálny sprievod na základe 
určitého rytmického alebo melodického motívu, predohry, medzihry, vlastné 
detské inštrumentálne improvizácie k pohybovým hrám, rozprávkam, 
dramatickým príbehom. 

Hudobno – pohybové činnosti predstavujú najväčšie ťažkosti pre nevidiacich a 
slabozrakých žiakov  a to predovšetkým striedanie pohybov čo do tempa a 
výrazu, preto pri tejto činnosti sa im venuje najviac času. Žiaci sa učia 
upevňovať rytmicko - pohybové prejavy (chôdza, beh, poskoky, pohyby ramien, 
rúk) s hudobným sprievodom. Dbáme na presnú koordináciu pohybu s hudbou. 
Žiakov oboznamujeme s novými tanečnými krokmi (prelína sa s telesnou 
výchovou). Učia sa striedať tempo a výraz pohybu (rýchlo, pomaly, zrýchliť, 
spomaliť, ticho, nahlas, veselo a pod). Žiaci využívajú vlastné inštrumentálne 
hry na zdôraznenie taktu (tlieskanie vpredu, vzadu,  bokom, nad hlavou, 
„dupanie“, príp. využiť bubienok). U žiakov podporujeme, motivujeme, 
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rozvíjame tanečné improvizácie na rôzne námety podľa rozprávok a využívame 
pri tom hudobné nástroje. 

V rámci činnosti pri počúvaní hudby vedieme žiakov k pozornému počúvaniu 
spevu učiteľky, k počúvaniu sólovej hry na hudobnom nástroji (flauta, klavír, a 
pod.), taktiež k počúvaniu reprodukovanej hudby. Oboznamujeme žiakov s 
hudobnými skladbami rozličného charakteru a druhu, učíme rozlišovať hudbu 
veselú, smutnú, slávnostnú, pochod, uspávanku a pod. Žiaci si osvojujú hudobno 
výrazové prvky počúvanej skladby (melódia, tempo, dynamika, hudobný 
nástroj, spomaľovanie, zosilňovanie, zoslabovanie a pod). Učia sa diferencovať 
zvuky hudobných nástrojov  aj prostredníctvom návštevy verejného koncertu 
pre deti.  

Učiteľ podporuje, motivuje, rozvíja predstavu žiakov o tom, akú náladu 
vzbudzujú rôzne hudobné nástroje, ako skladateľ využíva v hudbe hudobné 
nástroje na vyjadrenie svojich nálad, pocitov a tým pobáda žiakov k vytvoreniu 
vlastného hudobného sprievodu  k rečňovankám, básničkám, dramatizácii. Žiaci 
sú vedení k sústredenému počúvaniu hudby tak, aby vedeli vyjadriť pocity 
hudby pohybom, slovom, ilustráciou. 

 

BRAILLOV NOTOPIS 

Dôležitou zložkou hudobného vzdelania a nevyhnutným predpokladom hlbšieho 
štúdia hudby je znalosť hudobného písma. Notopis pre nevidiacich je vytvorený 
na základe Braillovho bodového písma a rovnako ako bežný notopis, má 
medzinárodnú platnosť. Obsah vzdelávania je zostavený tak, aby žiak počas 
troch ročníkov štúdia v ZUŠ získal  schopnosť a zručnosť orientovať sa v 
bodovom notopise a prakticky ho využívať pri hre na nástroji. Predmet Braillov 
notopis sa vyučuje v obmedzenej skupine žiakov so zrakovým postihnutím 
daného ročníka. Ich počet je redukovaný možnosťou individuálneho prístupu 
vyučujúceho k výkladu a kontrole vypracovanej úlohy. Forma výučby notopisu 
a jej spojenie s ďalšími predmetmi (nástrojová hra, hudobná náuka) závisí od 
konkrétnych podmienok školy. 

Cieľom hudobnej výchovy je poskytnúť žiakom so zrakovým postihnutím 
hudobné vzdelanie, ktoré sa stane predpokladom ich ďalšej záujmovej činnosti, 
prípadne systematickou a cieľavedomou prípravou na vyššie sekundárne, 
prípadne vysokoškolské hudobné štúdium. 

Cieľom vyučovania Braillovho notopisu je rozvíjať u žiaka kľúčové 
kompetencie - súbor znakov, postupov a zručností, ktoré si postupne osvojuje a 
vylepšuje až k spoľahlivej znalosti a zbehlosti v ich používaní. Dôležité je 
začínať výučbu notopisu súčasne s hudobnou náukou a hrou na nástroji. Urýchli 
to prepojenie teoretických vedomostí s ich praktickým využitím a 
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žiak bude skôr schopný samostatne pracovať s hudobným textom. Je potrebné 
získať zručnosť v čítaní jednotlivých znakov Braillovho notopisu a zvládnuť 
techniku prechodu od čítania notopisu ku hre na hudobnom nástroji. Žiak sa 
musí oboznámiť aj s celkovým usporiadaním strany notového textu a naučiť sa v 
nej orientovať. Ide o umiestnenie nadpisov, číslovanie strán,  skladieb a členenie 
na riadky. Braillov notopis je samostatný predmet, ktorý má v rámcovom 
učebnom pláne prvého až tretieho ročníka ZUŠ časovú dotáciu jednu hodinu 
týždenne. Obsahom v prvom ročníku je osvojenie si nôt a pomlčiek, taktov, 
predlžovanie nôt a pomlčiek, posuvky a predznamenania, slovné pokyny. 
V druhom ročníku si žiaci so zrakovým postihnutím môžu osvojiťznaky pre 
opakovanie v bodovom písme, artikulačné znamienka, intervaly a akordy, frázy, 
oblúčiky a frázovania a trioly. V treťom ročníku sú obsahom melodické ozdoby, 
glisando a arpeggio, svorky a označenie partov, kľúče, zložené znaky, značenie 
trvania platnosti pokynu, tremolo. 

 

 

 
Obrázok 1 Braillov notopis (Zdroj: https://nfb.org//images/nfb/ 
documents/pdf/braille-music-chart.pdf) 
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Obrázok 2 Rytmické hodnoty v Braillovom notopise (Zdroj: https://nfb.org// 
images/ nfb/documents/pdf/braille-music-chart.pdf) 

 

METODICKÝ POSTUP PRI OSVOJOVANÍ SI BRAILLOVHO 
NOTOPISU  

Štúdium Braillovho notopisu si vyžaduje veľa trpezlivosti a času. Pri speve  sa 
čítajú noty bezprostredne počas interpretácie, väčšie nároky na čítanie nôt sa 
kladú pri  hre na akordických hudobných nástrojoch ako sú klavír, organ, 
akordeón. Skúsení interpreti so zrakovým postihnutím odporúčajú prečítať 
krátke úryvky najskôr pre ľavú ruku, (bodové písmo sa číta pravou rukou kým 
ľavá ruka hrá svoj notový part). Noty pre pravú ruku sa najskôr prečítajú pravou 
rukou a hrajú ľavou rukou, až po zapamätaní si nôt prevezme hru na nástroji 
pravá ruka. 
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Obrázok 3 Notové materiály s komentármi v printovej verzii, (Zdroj: 
http://www.dancingdots.com) 

 

V ponuke sú tiež notové materiály s komentármi v printovej verzii, ktoré 
prostredníctvom taktilnej formy pomáhajú žiakom orientovať sa v notácii vďaka 
rôznym tvarom nôt. 

Veľkým prínosom je softvér pre Braillov notopis, v ktorom sa bežný notačný 
zápis automaticky transkribuje do Braillovho notopisu. 

Program MusicShop, ktorý je sprístupnený na http://www.dancingdots.com. 
Braille Music Technology obsahuje grafickú notáciu znázorňujúcu tónovú výšku 
a dĺžku. Pomocou farieb majú jednotlivé takty rôznu dĺžku (dochádza k častej 
zmene taktu, keďže táto forma notácie zaznamenáva opticky čitateľnejšiu 
a prehľadnejšiu štruktúru  notopisu). Je určená predovšetkým jednotlivcom so 
zvyškami zraku a sluchu. 

 

 
Obrázok 4  Program MusicShop (Zdroj: http://www.dancingdots.com. 
Braille Music Technology) 
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Moderná hudobná technológia pre žiakov so zrakovým postihnutím alebo 
hudobníkov sa delí do dvoch kategórií: softvéry, ktoré transkribujú notové 
písmo do Braillovho hudobného písma, alebo naopak  softvéry, ktoré umožňujú 
vytvárať a manipulovať s hudobnými zvukmi.  

GOODFEEL je notačný softvér, ktorý priamo konvertuje niekoľko druhov 
hudobných štýlov do Braillovho hudobného písma. Pedagógovia ani terapeuti 
v tomto prípade nemusia ovládať Braillove písmo. Pri kombinácii programov 
ako napr. GOODFEEL s inými druhmi modernej hudobnej technológie  môžu 
učitelia pracovať s klasickým notačným písmom, ktoré program GOODFEEL 
automaticky transkribuje do Braillovho notačného písma. 

Slabozrakí žiaci si môžu uľahčiť čítanie nôt pomocou kompenzačných pomôcok 
ako binokulárne hlavové lupy, optické lupy závesné, príložné, čítacie, vreckové 
a iné. Pre lepšiu orientáciu v notopise sa odporúča využívať špeciálne upravené 
počítače s hlasovým alebo hmatovým výstupom alebo zväčšeným 
zobrazovaním, farebnou diferenciáciou hudobných symbolov, rytmicko 
metrických znakov, dynamických znamienok, hudobnej artikulácie (staccato, 
legato, portamento a i). (http://www.blindmusicstudent.org/Articles/music_ 
pedagogy.htm).  

Pomerne často si nevidiaci jednotlivci osvojujú hudobnú skladbu v sólovej aj 
ansamblovej hre memorovaním podľa sluchu, pre mnohých je táto voľba 
jednoduchšia. Väčšina pedagógov nemá časový priestor resp. skúsenosť s 
bodovým notopisom a preto sa spoliehajú resp. uprednostňujú osvojenie si 
hudobného materiálu prostredníctvom opakovanej hudobnej percepcie hudobnej 
nahrávky, alebo predhrávanie hudobných úsekov skladby. Učiteľ by mal však 
v takomto prípade predhrávať danú skladbu častejšie pre ľahšie osvojenie si 
a tiež prepojiť s  komentárom pre exaktné rytmicko-metrické členenie skladby. 
Odporúča sa využiť diktafón, resp. digitálny záznamník hlasu, ktorý uľahčuje 
žiakovi osvojenie si rytmickej dikcie hudobného diela počúvaním 
pedagogických inštrukcií.  

 

ŠPECIFIKÁ HUDOBNEJ EDUKÁCIE  U ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM 
POSTIHNUTÍM 

Špecifiká hudobnej edukácie u zrakovo postihnutých podľa Gerlichovej (2014) 
sú zamerané na rôzne funkcie. 

Rozvoj sluchového vnímania sa zameriava na zvyšovanie úrovne sluchovej 
percepcie prostredníctvom činností pre sluchovú diferenciáciu - schopnosť 
rozlíšiť od seba rôzne zvuky (hlásky, slová, tóny rôznej výšky alebo zvuky 
zvierat). 
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Rozvoj priestorovej orientácie je doménou, ktorá využíva pohyb v priestore na 
vyjadrenie výrazových prostriedkov v hrách, hrových cvičeniach i na pohybové 
sprievody. Zaraďujeme sem chôdzu beh, poskoky, úklony, podrepy, otočky. 
Pridaním rozmanitých pohybov rúk, môžu zrakovo postihnuté deti reagovať na 
vyjadrovacie prostriedky hudby. Pohybom vyjadrujeme dynamické a tempové 
kontrasty ako napr.: rýchlo – pomaly (chôdza – beh), nízko a vysoko (podrep – 
vztyk) (Osvaldová, 2015). Jednotlivec so zrakovým postihnutím vníma rôzne 
signály prevažne sluchom a hmatom. Ku každému žiakovi pristupujeme 
individuálne, využívame pritom rôzne vyučovacie techniky a metódy. Napr. 
jednotlivca odprevadíme na konkrétne, jasne ohraničené a bezpečné miesto, 
ktoré si krátko „ohmatá“. Postupne ho môžeme zoznamovať so stále väčšími 
časťami priestoru a dohodnúť sa na určitých zvukových signáloch. Bezpečná 
cesta je určovaná durovými akordmi a nebezpečná molovými. Podobné cvičenia 
sa dajú ozvláštniť pri používaní hudobných intervalov alebo podobnými 
piesňami. Ďalej môže dieťa podľa zvuku hľadať konkrétne hudobné nástroje. 
Jeden z výskumov potvrdil, že rytmická hudba podporuje rovnomernú chôdzu 
v priestore aj u osôb, ktoré sú nevidiace už od narodenia. Žiaci so zrakovým 
postihnutím by mali byť dobre zorientovaní v priestore triedy, napr. mať presne 
určené miesto pre hudobné nástroje, notové materiály a ďalšie pomôcky, taktiež 
priestor na sedenie a muzicírovanie. Slabozrakí žiaci dokážu rozpoznať zmeny 
v triede, ale nevidiaci tieto zmeny nedokážu rozlíšiť a preto ich na to treba 
verbálne upozorniť. Ako uvádza Codding (1998) počas hudobnej výchovy resp. 
hudobno-umeleckého vzdelávania sa odporúča: 

� verbálne komunikovať počas písania na tabuľu aj počas dirigovania 
hudobnej skladby, 

� priblížiť sa k žiakovi so zrakovým postihnutím aby sluchovo lepšie 
vnímal inštrukcie, 

� vytvoriť rovesnícke učenie s intaktným žiakom (okrem iného by mohol 
tlmočiť potrebné informácie z tabule, texty piesní a pod.), 

� uprednostniť biele tabule s veľkými čiernymi písmenami pred zelenými 
tabuľami, 

� pre slabozrakých žiakov poskytnúť fotokópie notového materiálu so 
zväčšeným grafickým zápisom, 

� fyzická asistencia pri verbálnom vysvetľovaní správnej polohy a držania 
rúk počas interpretácie na hudobnom nástroji, 

� podrobnejšia charakteristika abstraktných pojmov, ktoré sú pre žiakov so 
zrakovým postihnutím neznáme, 

� pred samotnou interpretáciou poskytnúť nahrávku hudobného diela pre 
lepšiu hudobnú predstavu a ľahšie osvojenie si skladby, 
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� snaha o akceptáciu a inklúziu žiakov v priebehu celého hudobného 
programu. 

Pre rozvoj a podporu chápania abstraktných a teoretických pojmov je 
rozhodujúce, aby si nevidiaci, ktorý sa snaží pochopiť nejaký abstraktný pojem, 
mohol uvedomiť čo najviac súvislostí. Vždy je potrebné vychádzať z pojmov, 
ktoré ma jednotlivec osvojené a potom sa postupne snažiť o pochopenie nového 
pojmu. Hudba nám môže pomôcť všetkými svojimi prostriedkami rozvíjať 
okrem sluchových a hmatových schopností aj schopnosti rozumové a integračné. 
Je dokázané, že vhodne zvolené hudobné aktivity podporujú proces učenia. 
Hudobné hry, piesne a ďalšie aktivity vzťahujúce sa k témam ako sú čísla, tvary 
alebo farby, pomôcť predovšetkým deťom s ťažkým zrakovým postihnutím 
rozvinúť porozumenie týchto pojmov aj bez prítomnosti vizuálneho podnetu. 

Podpora sociálnej interakcie a komunikácie je doména, v rámci ktorej zrakové 
postihnutie nesie so sebou prekážky v bežnej komunikácii. Sociálne kontakty je 
potrebné nadväzovať cez hmat a sluch. Keďže hmatový kontakt je príliš 
intímny, musí sa dotyčný spoľahnúť na sluch. Títo ľudia sú často veľmi dobre 
trénovaní a poznajú z tónu hlasu aj to, čo vidiaci človek nepostrehne. Pri 
edukácii stačí len vhodne kompenzovať zmiernený zrakový nedostatok.  

Ďalším cieľom je znižovanie výskytu frustračných stereotypov. Pri osobách so 
zrakovým postihnutím, zvlášť pri deťoch a mládeži nevidiacich od narodenia, 
môžeme zaznamenať typické patologické pohybové stereotypy, napríklad 
monotónne kývanie, poklepávanie prstami, intenzívne šúchanie očí a ďalšie 
neorganické aktivity. Väčšina odborníkov sa zhoduje na príčine spočívajúcej 
v nedostatku vhodných stimulov. Tím, že ponúkneme týmto deťom hudobnú 
možnosť naplniť svoje potreby, môžeme im pomôcť zbaviť sa týchto zlozvykov.  
Dobrý pedagóg vie ponúknuť deťom kvalitnú hudobnú stimuláciu najrôznejšími 
spôsobmi a tým pomôže znížiť patologické stereotypné správanie. 

Ponuka estetického obohatenia, priestoru pre relaxáciu a rozvoj voľno-časových 
aktivít prináša možnosť vnímať krásu, umenie a hudbu považujeme sa jednu 
z najdôležitejších súčastí ľudského života. Spôsob a úroveň naplňovania tejto 
potreby je vždy veľmi individuálny. V dnešnej dobe je aktuálnou potrebou 
vedieť odpočívať a relaxovať. Najúčinnejší je pravidelný rytmus odpočinku. Nie 
je vôbec jedno ako trávime svoj voľný čas. Pokiaľ dieťa nasmerujeme k štúdiu 
hudobného nástroja alebo hudby, môžeme výrazne prispieť k skvalitneniu jeho 
života. 

 

ZÁVER 

V príspevku bolo snahou spracovať problematiku hudobnej edukácie u žiakov 
so zrakovým postihnutím a ponúknuť ucelený pohľad na danú problematiku 
z viacerých aspektov. 
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Práca predkladá východiská smerujúce k vzdelávaciemu, výchovnému ale aj 
liečebnému využitiu hudby, ktoré rozvíjajú rôzne funkcie človeka. Hudobná 
edukácia v špeciálnej pedagogike podporuje žiakov so zrakovým postihnutím 
nielen v rozvoji hudobných schopností a poznatkov ale aj v rozvoji osobnosti 
schopnej samostatného konania v prirodzene aktivizujúcom výchovno-
vzdelávacom priestore. 

 

RÉSUMÉ 

The paper was an effort to handle issues in music education of students with 
visual impairments and offers a comprehensive view on the issue from several 
aspects. The work suggests a basis towards the education, upbringing but also 
the therapeutic use of music to develop various human function. Music 
education in Special Needs Education supports students with visual impairment, 
not only in the development of musical skills and knowledge but also in 
personal development capable of independent action in naturally activating the 
educational space. 

 

Literatúra 

ADAMEK, S. M., DARROW, A. 2010. Music in special education. USA: The 
American Music Therapy Association, 2010. 396s. ISBN 978-1-884914-26-3. 

AMERICAN MUSIC THERAPY ASOCIATION, Inc. Effectiveness od Music 
Therapy Procedures: Documentation of Research and Clinical Practice. 
ISBN 1-884914-06-3. 

CODDING, P.A. 1988. Music in the education/rehabilitation of visually 
disabled and multihandicapped persons. Washington, DC: National 
Association for Music Therapy, Inc.. 

ČERNÁK, M. a kol. 2008. Česká a Slovenská oftalmologie. roč. 64, č. 6, s. 234-
236 ISSN 1211-9059. 

DAVIDSON, M., DAHAN, A. 1994. Louis Braille – der Junge, der die 
Blindenschrift erfand.  Buxtehude: An der Este 112.s ISBN 3-926616-83-0. 

GERLICHOVÁ, M. 2014. Muzikoterapie v praxi Pŕíběhy 
muzikoterapeutistických cest. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-4581-
7. 

HARČARÍKOVÁ, T.  2011. Pedagogika telesne postihnutých, chorých a 
zdravotne oslabených – teoretické základy. Bratislava: IRIS, 2011. ISBN 978-
80-89238-59-0 . 

HARČARIKOVÁ, T. 2008. Pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia. 
Bratislava MABAG spol. s.r.o., 2008. 91 s. ISBN 978-80-89113-57-6 

245



 

 

HARČARÍKOVÁ, T. 2011. Biblioterapia. In: Gregušová, H. a kol.: Arteterapia 
v špeciálnej pedagogike. Teória a prax. Bratislava: Iris 2011. 

HARČARIKOVÁ, T. 2014. Deti predškolského veku s telesným postihnutím, 
chorobou a zdravotným oslabením. In Edukace dětí předškolního věku se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 
Pedagogická fakulta, 2014. s. 75-103. ISBN 978-80-7464-630-0 

HARČARIKOVÁ, T. 2014. School self - evaluation - an important element in 
the education of a student with physical disabilities. In International Journal 
of Multidisciplinary Thought [elektronický zdroj]. Roč. 4, č. 4 (2014), s. 261-
286. ISSN 2156-6992 [CD-ROM] 

HARČARIKOVÁ, T. 2014. Vocational rehabilitation of individuals with 
physical disabilities, illness and health impairment as a means of social 
inclusion in Slovakia. In Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości. 
Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2014. s. 290-297. ISBN 978-83-7271-
883-9 

HARČARIKOVÁ,T. 2010. Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými 
poruchami učenia. IRIS, 2010. 141 s. ISBN 978-80-89238-31-6 
LOPÚCHOVÁ, J. 2011. Základy pedagogiky zrakovo postihnutých. 
Bratislava: IRIS, 245.s ISBN 978-80-89238-61-3. 

LOPÚCHOVÁ, J. 2014. Inkluzívne vzdelávanie študentov so zrakovým 
postihnutím na vysokých školách. In Otázky inkluzivního vzdělávání studentů 
se specifickými potřebami v pregraduální přípravě [elektronický zdroj]. 
Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 152-189. 152-189. 152-189 ISBN 
978-80-7464-663-8 [CD-ROM] 

LOPÚCHOVÁ, J. 2014. Saturácia špeciálnych edukačných potrieb u žiakov 
mladšieho školského veku so zrakovým postihnutím v inkluzívnych 
podmienkach. In  Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: 
předškolní a základní vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická 
fakulta, 2014. s. 59-67. ISBN 978-80-7464-659-1 

LOPÚCHOVÁ, J. 2014. Z výskumu účinnosti inovačného programu na rozvoj 
zrakových funkcií u detí predškolského veku. In Inkluzivní vzdělávání v 
globálních a v užších kontextech předškolní a základní vzdělávání. Ostrava: 
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. s. 152-189 ISBN 978-80-
7464-659-1 

LOPÚCHOVÁ, J.  Reedukácia a komplexná rehabilitácia zraku u jednotlivcov 
so zrakovým postihnutím. Bratislava: Iris, 2010. 210 s. ISBN 978-80-89238-
40-8. 

NÉMETH, O. 2014. Niektoré otázky inklúzie detí a žiakov so zrakovým 
postihnutím. In Paedagogica specialis 28. Bratislava: Iris, 2014. s. 178-186. 
ISBN 978-80-223-3691-8 

246



 

 

NÉMETH, O. 2014. Niektoré otázky modernizácie vzdelávania jednotlivcov so 
zrakovým postihnutím. In Výdobytky techniky v modernizácii vzdelávania 
zrakovo postihnutých. Bratislava: Iris, 2014. s. 51-64. ISBN 978-80-89726-
26-4.  

NÉMETH, O. 2014. Základy špeciálnopedagogickej diagnostiky a základy 
špeciálnopedagogického poradenstva. Bratislava: Iris, 2014. 2. uprav.vyd. 
210 s. ISBN 978-80-89726-01-1 

OLÁH,  Z. 2002. Zrak a práca. Bratislava: Poľana s.r.o, 159.s ISBN 80-89002-
56-0. 

OSVALDOVÁ, M. 2015. Muzikoterapia ako intervenčný dynamizmus u osôb 
s postihnutím. Bratislava: IRIS, 216. S ISBN 978-80-89726-49-3. 

POŽÁR, L. 1987. Patopsychológia postihnutého dieťaťa II. Bratislava: UK. 140 
s. ISBN 85-415-87. 

ŠULOVSKÁ, M.  2014. Mentálne postihnutie a dispozície k užívaniu 
návykových látok. In Problémové správanie verzus poruchy správania u 
žiakov základných škôl.  Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická 
fakulta, 2014. s. 96-123. ISBN 978-80-89726-18-9 

STAUBENDAHL, F. 1998. Musik mit Blinden. Waxmann Verlag GmbH,. ISBN 
3-89325-639-3. 

Štátny pedagogický ústav.2009, Vzdelávací program pre deti a žiakov so 
zrakovým postihnutím, Tematický okruh – kultúra, Prístupné na: 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-
program/vp_zp_%20isced_1_2_3_5.pdf 

THE AMERICAN MUSIC THERAPY ASOCIATION, 2000. Inc. Effectiveness 
od Music Therapy Procedures: Documentation of Research and Clinical 
Practice. Copiright. 411.s ISBN 1-884914-06-3 

ŠULOVSKÁ, M. – FECKO, J. 2014. Sociálny status jednotlivca s mentálnym 
postihnutím v podmienkach inkluzívneho/integrovaného vzdelávania. In 
Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: předškolní a 
základní vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 
2014. s. 140-151. ISBN 978-80-7464-659-1 

ŠULOVSKÁ, M. – KALEJA, M. – SMATANOVÁ, D. – PREČUCHOVÁ 
ŠTEFANOVIČOVÁ, A.  2014. Prejavy správania u vybraných skupín žiakov 
základných škôl. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 
2014. 1. vyd. 135 s. ISBN 978-80-89726-17-2   

ŠULOVSKÁ, M. – VANČOVÁ, A.  2014. Otázky a problémy geografie v 
súčasnej edukácii žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 
Současná slovenská a česká speciální pedagogika v kontextu vědy a výzkumu. 
Praha: Knihy nejen pro bohaté, 2014. s. 7-45. ISBN 978-80-86499-10-9 

247



 

 

VANČOVÁ, A. 2005. Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Sapientia, 
2005. 332 s. ISBN 80-968797-6-6 

VANČOVÁ, A. 2014. Neurodynamická korekcia porúch rečovej motoriky u 
detí s poškodením CNS Komunikace a handicap 2 [elektronický zdroj]. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 17-52. ISBN 978-80-7435-386-4[CD-
ROM] 

VANČOVÁ, A. 2014. New methods of stimulation, rehabilitation and 
correction of motor disabilities and optimisation of anomalous psychomotor 
developement as results of transfer of knowledge in neuroscience to theory 
and practice of special education focused on children with CNS damage. In 
International Journal of Multidisciplinary Thought [elektronický zdroj], roč. 
4, č. 4 (2014), s. 287-305 ISSN 2156-6992 [CD-ROM] 

VANČOVÁ, A. 2014. Súčasné možnosti a inovácie vo vzdelávaní detí raného a 
predškolského veku s mentálnym postihnutím (výskumná analýza). In 
Paedagogica specialis 28, Bratislava: Iris, 2014. s. 6-31. ISBN 978-80-223-
3691- 

VANČOVÁ, A. a kol. 2010. Edukácia mentálne postihnutých. Špeciálne 
metodiky predmetov špeciálnej základnej školy. Bratislava: IRIS, 2010. ISBN 
978-80-89256-53-2. 

 

 
Autorka 
PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Pedagogická fakulta 
Katedra špeciálnej pedagogiky 
Račianska 59, 813 34 Bratislava 
E-mail: osvaldova@fedu.uniba.sk  
 

 

 

 

 

 

  

248



 

 

ABA AKO NA PRAX ORIENTOVANÉ ŠTÚDIUM - 
MOŽNOSTI A LIMITY JEHO IMPLEMENTÁCIE NA 

SLOVENSKU 

Lucia Hrebeňárová, Ivana Trellová 

 

 

Abstrakt: Aplikovaná behaviorálna analýza je vedná disciplína, ktorá sa 
zaoberá princípmi učenia a správania. Patrí medzi efektívne a vedecky overené 
prístupy použiteľné v edukácii detí a žiakov s poruchou autistického spektra, ale 
aj v edukácii a starostlivosti o osoby s inými vývinovými poruchami. 
V poslednej dobe sa aplikovaná behaviorálna analýza udomácňuje aj v našich 
podmienkach. Postupná implementácia aplikovanej behaviorálnej analýzy do 
nového prostredia si vyžaduje dôsledné dodržiavanie všetkých princípov, 
stratégií a medzinárodne stanovených požiadaviek nevyhnutných pre jej správnu 
a efektívnu realizáciu. Jedna z kľúčových požiadaviek súvisí s prípravou 
profesionálov na výkon aplikovanej behaviorálnej analýzy. Autorky v príspevku 
charakterizujú skupiny odborníkov kvalifikovaných na výkon aplikovanej 
behaviorálnej analýzy. Vymedzujú základné kompetencie behaviorálneho 
analytika, asistenta behaviorálneho analytika a registrovaného behaviorálneho 
technika vychádzajúce z medzinárodne ustanovených kritérií na výkon 
profesionála v oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy a poukazujú na 
dôležitosť systému odborného vzdelávania, ktoré by reflektovalo potreby praxe.  

Kľúčové slová: aplikovaná behaviorálna analýza, poruchy autistického spektra, 
kompetencie, behaviorálny analytik, asistent behaviorálneho analytika, 
registrovaný behaviorálny technik, príprava, vzdelávanie.  

 

Abstract: Applied behavioral analysis is a scientific discipline studying the 
application of principles of learning and behavior. It is among the scientifically 
proven and effective approaches also useful in the education of children and 
students with autism spectrum disorder, but also in education and care of people 
with other developmental disorders. Recently, applied behavior analysis became 
domesticated in our regions. Gradual implementation of applied behavior 
analysis to a new environment requires strict adherence to all principles, 
strategies, and requirements necessary for its proper and effective 
implementation. One of the key requirements for effective implementation of an 
applied behavior analysis relates to the preparation of professionals for the 
performance of applied behavioral analysis. The authors in this paper 
characterized a group of experts qualified to applied behavioral analysis. They 
define core competencies of behavioral analyst, assistant behavior analyst, and 
registered behavioral technician based on the internationally established 
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requirements for professional performance in the field of applied behavioral 
analysis, and highlight the importance to prepare a form of study that reflect the 
needs of the practice. 

Key words: applied behavioral analysis, autism spectrum disorders, behavior 
analyst, asistant behavior analyst, registered behavioral technician, training, 
education.  

 

ÚVOD  

Porucha autistického spektra je vývinová porucha, ktorá sa prejavuje výrazným 
narušením dvoch hlavných oblastí, a to sociálnej komunikácie a sociálnej 
interakcie a obmedzeným, opakujúcim sa správaním, záujmami alebo 
aktivitami. Symptómy musia byť prítomné v ranom vývine dieťaťa a 
spôsobovať výrazné narušenie funkčných oblastí v priebehu života. Osoby 
s poruchami autistického spektra majú vysokú komorbiditu chorôb. Porucha 
autistického spektra sa môže často vyskytovať spolu s mentálnym postihnutím, 
rôznymi formami sebapoškodzovania, agresívneho správania, psychiatrických 
diagnóz (úzkostné poruchy, depresia), narušenia motoriky (DSM-5TM, 2013), ale 
aj s poruchami spánku, tráviacimi ťažkosťami a problémovým správaním 
(Kodak, Grow, 2011). Porucha autistického spektra svojou závažnosťou 
ovplyvňuje nielen dieťa, proces jeho edukácie, komunikácie, či sociálnych 
vzťahov a inklúzie do spoločnosti, ale aj rodičov dieťaťa a ďalších členov 
rodiny. Viaceré štúdie (Dillenburger, McKerr, Jordan, Keenan, 2016, Muránska, 
2016) upozorňujú na skutočnosť, že nielen samotné osoby s poruchou 
autistického spektra, ale aj ich rodičia vykazujú vyššiu potrebu odborných 
služieb, nakoľko celoživotná ťarcha starostlivosti o osobu s poruchou 
autistického spektra môže negatívne ovplyvniť zdravie rodiny ako takej. Rodičia 
detí s poruchou autistického spektra sa často stávajú terapeutmi svojho dieťaťa, 
keďže často krát počet terapeutov nestačí pokrývať dopyt a tak je bremeno 
ťarchy na rodinu je ešte viac zosilnené.   

Počet ľudí s poruchou autistického spektra celosvetovo narastá. V Spojených 
štátoch amerických hovoria súčasné štatistiky o 1 dieťati s autizmom na 68 detí 
zdravých (Christensen, Baio, Braun, et al., 2016). Na Slovensku sa s deťmi 
a žiakmi s poruchou autistického spektra pedagógovia a špeciálni pedagógovia 
čoraz viac stretávajú nielen v rámci špeciálnych škôl (materských a špeciálnych 
materských škôl pre deti s autizmom, základných a špeciálnych základných škôl 
pre žiakov s autizmom), ktorých počet v posledných rokoch na Slovensku 
výrazne stúpol, ale aj v školách pre deti a žiakov bez špeciálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb. Kým počet detí a žiakov s poruchou autistického spektra 
individuálne začlenených v materských, základných a stredných školách na 
Slovensku bol v školskom roku 2009/2010 190, v školskom roku 2015/2016 to 
už bolo 566 detí a žiakov (Hrebeňárová, 2015).   
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Dobre pripravení odborníci na prácu s dieťaťom/žiakom s poruchou autistického 
spektra sú kľúčovým faktorom efektívnej špeciálnopedagogickej intervencie. 
Vzhľadom na široké spektrum narušenia spomínaných oblastí sa na 
starostlivosti, výchove a vzdelávaní dieťaťa/žiaka zúčastňuje široký tím 
odborníkov. Špeciálny pedagóg sa v procese výchovy a vzdelávania 
dieťaťa/žiaka s poruchou autistického spektra potrebuje orientovať v 
možnostiach rozvoja dieťaťa/žiaka a dosiahnutia výchovno-vzdelávacích cieľov 
prostredníctvom efektívnych a účinných stratégií a postupov. Jeho cielená 
špeciálnopedagogická intervencia musí cielene rozvíjať hlavné oblasti narušenia 
u dieťaťa vyplývajúce z porúch autistického spektra – oblasť sociálnej 
a komunikačnej interakcie a oblasť opakujúcich sa obmedzených foriem 
správania a záujmov. Preto je pri ich výchove a vzdelávaní potrebné vychádzať 
z takých efektívnych a vedecky overených prístupov, ktoré sú účinné pri rozvoji 
komunikačných a sociálnych zručností ako aj riešení problémového správania 
a učení funkčnému a sociálne prijateľnému správaniu.  

 

BEHAVIORÁLNE PRÍSTUPY V EDUKÁCII DETÍ/ŽIAKOV 
S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA  

Pri výchove a vzdelávaní detí/žiakov s poruchami autistického spektra sú veľmi 
účinné práve behaviorálne prístupy, ktorých jedným z cieľov je napríklad oproti 
tradične využívanom programe TEACCH dosiahnuť u dieťaťa s poruchou 
autistického spektra zmenu v prispôsobovaní sa prostrediu, než prispôsobovať 
prostredie individuálnym potrebám dieťaťa kladením veľkého dôrazu napríklad 
na štruktúrované prostredie a vizualizáciu (Taylor, Smiley, Richards, 2009).  

Medzi vedecky overené behaviorálne prístupy pri edukácii detí/žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami patrí aplikovaná behaviorálna 
analýza (ďalej aj ABA) a Pivotal Response Training (PRT), ktorý vychádza 
taktiež z ABA (Hallahan, Kauffman, Pullen, 2009).   

ABA je špecializovaný behaviorálny prístup, ktorý sa zameriava na analýzu, 
navrhovanie, implementáciu a hodnotenie sociálnych a environmentálnych 
faktorov vplývajúcich na správanie človeka s cieľom dosiahnutia zmysluplných 
zmien v správaní človeka. Nejedná sa o metódu, či terapiu ako je ABA často na 
Slovensku vnímaná. Ide naopak o vednú disciplínu, ktorá skúma a zlepšuje 
ľudské správanie. Systematicky využíva metódy založené na vedeckých 
princípoch správania pri učení, rozvoji sociálnych zručností a komunikačných 
zručností a odstraňovaní problémového správania (Cooper, Heron, Heward, 
2007). Aplikovaná behaviorálna analýza vychádza z behaviorálnej analýzy ako 
vednej disciplíny zaoberajúcej sa princípmi učenia a správania. Medzi jej 
subdisciplíny okrem ABA patrí aj behaviorizmus a experimentálna behaviorálna 
analýza. Kým experimentálna behaviorálna analýza sa sústreďuje na overovanie 
základných princípov správania sa vo výskumných podmienkach, ABA kladie 
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dôraz na využívanie výskumne a laboratórne overených princípov správania v 
aplikačnej rovine, napríklad v procese učenia sa spoločensky dôležitému 
správaniu.   

ABA je medzinárodne zastrešovaná viacerými odbornými asociáciami 
a odbornými časopismi, ako napríklad:  

� SABA (Society for the Advanncement of Behavior Analysis) 

� ABAI (Applied Behavior Analysis International),  

� SEAB (Society of the Experimental Analysis of Behavior),  

� APBA (Association of Professional Behavior Analysist),  

� EABA (European Association for behaviour analysis).  

� Journal of the Experimental Analysis of Behavior (JEAB, 1958, ISSN 
1938-3711),  

� Journal of Applied Behavior Analysis (JABA, 1968, ISSN 1938-3703),  

� The Behavior Analyst (TBA, 1978, ISSN 0738-6729).  

Vďaka výskumným štúdiám publikovaných v posledných 50 rokoch sa ABA 
stala štandardným intervenčným prístupom v oblasti porúch autistického 
spektra. Využíva širokú škálu účinných metód a techník (ako napríklad DTT, 
NET, verbálne správanie, párovanie, promptovanie, reťazenie, bezchybné učenie 
a iné), ktoré sú podľa potrieb vyplývajúcich z analýzy dát a funkčného 
behaviorálneho hodnotenia individuálne zostavené pre každé dieťa/osobu na 
riešenie stanoveného cieľa. Vychádza sa nielen z reaktívnych, ale predovšetkým 
z proaktívnych stratégií. Každý zo stanovených cieľov musí mať pre osobu 
sociálny význam a prinášať zmeny, ktoré jej uľahčia proces učenia, zlepšia 
sociálne a komunikačné zručnosti, znížia alebo odstránia nevhodné správanie 
a naučia novému sociálne prijateľnému správaniu a ovplyvnia tak kvalitu života 
osoby a rodiny v dlhodobom meradle. ABA je rozsiahlo využívaná najmä 
v USA, kde je na služby v ABA v rôznej miere kvalifikovaná osoba s 
diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Takto je dostupná dieťaťu 
s poruchou autistického spektra a jeho rodine v rôznej miere a čase podľa 
rozsahu postihnutia u dieťaťa/osoby s autizmom.  

 

PRÍPRAVA ODBORNÍKOV V ABA 

Odborníci v behaviorálnej analýze poskytujú služby v súlade s princípmi ABA. 
Tie, zahŕňajú vedenie funkčného behaviorálneho ohodnotenia, analýzu dát, 
tvorbu, implementáciu a hodnotenie realizácie individuálnych behaviorálnych 
plánov, školenie profesionálov v implementácií komponentov rozpísaných 
v pláne a dohľad nad ich prácou. Behaviorálni analytici sú kvalifikovaní 
poskytovať služby pre širší okruh klientov s rôznymi potrebami a sústrediť sa na 
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organizačné zlepšenie ako je výkon zamestnancov, zlepšenie komunikácie a 
adaptívneho správania a riešenie aj problémového správania (About Behavior 
Analysis, 2016).  

Kompetencie odborníkov v ABA vymedzujú medzinárodne stanovené kritéria 
a požiadavky na kompetencie odborníkov poskytujúcich behaviorálne 
intervencie v rámci ABA. Tieto požiadavky zastrešuje medzinárodne uznávaná 
organizácia The Behavior Analyst Certification Board - Certifikačná rada 
behaviorálnych analytikov (ďalej len BACB). Bola založená v roku 1998 
s cieľom vytvorenia profesionálnych štandardov a certifikácie behaviorálnych 
analytikov. BACB dohliada na kvalitu vzdelávania, priamej práce s klientom 
pod supervíziou a vedomosti a zručnosti žiadateľa v rámci medzinárodne platnej 
certifikácie. Profesionálne kredity udelené BACB organizáciou sú medzinárodne 
uznávané. Organizácia BACB uznáva odborníkov na štyroch úrovniach: 

� registrovaný behaviorálny technik (RBT12),  

� asistent behaviorálneho technika (BCaBA13),   

� behaviorálny analytik (BCBA14), 

� behaviorálny analytik – doktor (BCBA-D15).  

 

Tabuľka 1 Prehľad požiadaviek na odborníkov v aplikovanej behaviorálnej 
analýze podľa BACB (2016) (zdroj: vlastné spracovanie na základe informácií 
podľa  BACB, 2016) 

Úroveň 
vzdelania  

Titul  Stupeň 
vzdelan
ia  

Akredit
ované 
vzdeláv
anie  

Priama 
práca pod 
supervízio
u  

BA
CB 
test  

Ďalšie 
požiadavk
y 

Registrovaný 
behaviorálny 
technik 

RBT 
Stredoš
kolský 

40 
hodín 

- Áno 
Kompeten

čný test  

Asistent 
behaviorálneh
o analytika  

BCa
BA 

Bakalár
sky 

180 
hodín  

1000 
hodín 

Áno  

Behaviorálny 
analytik 

BCB
A 

Magiste
rský 

270 
hodín  

1500 
hodín 

Áno 
Supervízn
y tréning  

Behaviorálny 
analytik – 
doktor  

BCB
A-D 

Doktora
ndský 

A možnosť  
Supervízn
y tréning 

B možnosť  
C možnosť 

                                                           
12 Registered Behavior Technician 
13 Board Certified Assistant Behavior Analyst 
14 Board Certified Behavior Analyst 
15 Board Certified Behavior Analyst – Doctoral 
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Odborníci s titulom BCBA-D a BCBA sú definovaní ako behaviorálni analytici 
a BCaBA pracuje pod ich supervíziou. RBT musí pracovať pod supervíziou 
BCBA-D, BCBA alebo BCaBA.  

Behaviorálny analytik (BCBA-D alebo BCBA) je nezávislý odborník, ktorý 
vykonáva systematické funkčné behaviorálne ohodnotenie, vrátane funkčnej 
analýzy. Navrhuje a dozerá na realizáciu individuálne stanovených 
behaviorálnych intervencií a poskytuje behaviorálno-analytický výklad 
výsledkov ohodnotenia. Je schopný efektívne vytvoriť a implementovať vhodné 
behaviorálne intervencie. Behaviorálnym analytikom sa môže stať uchádzač 
s ukončeným magisterským stupňom vzdelania v pedagogike, špeciálnej 
pedagogike, psychológii alebo behaviorálnej analýze. Po absolvovaní 270 hodín 
v univerzitne akreditovanom programe ABA na univerzite oprávnenej BACB 
organizáciou a ukončení 1500 hodín priamej práce pod supervíziou skúseného 
behaviorálneho analytika (z toho minimálne 50 % klinickej práce) môže 
požiadať o certifikáciu úspešným ukončením záverečnej skúšky zastrešovanej 
organizáciou BACB (BACB Become credentialed, 2016).   

Asistent behaviorálneho analytika (BCaBA) vykonáva opisné behaviorálne 
ohodnotenie a je schopný tieto výsledky odborne vysvetliť. Vytvára etické 
a efektívne behaviorálno-analytické intervencie a dohliada nad ich 
implementáciou v prípadoch, ktoré sú mu známe. V nových situáciách je 
povinný konzultovať riešenie a behaviorálne intervencie s behaviorálnym 
analytikom. BCaBA môže poskytovať behaviorálne intervencie len pod 
supervíziou behaviorálneho analytika (BCBA a BCBA-D), ktorá spočíva 
v konzultácií s behaviorálnym analytikom aspoň jednu hodinu za mesiac. 
Príprava asistenta behaviorálneho analytika spočíva v ukončení minimálne 
bakalárskeho štúdia v odbore pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia 
alebo behaviorálna analýza, absolvovania 180 hodín v univerzitne 
akreditovanom programe ABA na univerzite oprávnenej BACB organizáciou 
a ukončení 1000 hodín priamej práce s dieťaťom/klientom pod supervíziou 
skúseného behaviorálneho analytika (opäť, z toho minimálne 50 % klinickej 
práce), na základe čoho je pripustený ku záverečnej skúške a certifikácii 
organizáciu BACB (Ibidem). 

Registrovaný behaviorálny technik (RBT) poskytuje priamu implementáciu 
behaviorálnych plánov pre nadobudnutie zručností a redukciu nežiaduceho 
správania, ale vždy pod supervíziou behaviorálneho analytika alebo asistenta 
behaviorálneho analytika. Behaviorálny technik vykonáva niektoré typy 
ohodnotenia, ako napríklad hodnotenie preferencií, zber dát, ktoré potom 
analyzuje behaviorálny analytik. V jeho kompetencii nie je možné zostavovať 
individuálne behaviorálne plány a zostavovať behaviorálne intervencie. RBT 
musí mať ukončené minimálne stredoškolské štúdium s maturitou a úspešne 

254



 

 

zvládnuté 40-hodinové školenie s kompetenčným testom a s ukončeným RBT 
testom pod dohľadom organizácie BACB (Ibidem).  

Na uchovanie certifikátu je odborník držiaci titul BCBA-D, BCBA, BCaBA 
a RBT povinný sa re-certifikovať každé 2 roky po získaní univerzitných 
kreditov a prípadnej supervízie (BACB Maintain Credentials, 2016).  

Akreditované študijné programy v ABA zahŕňajú aj oblasť etiky 
a profesionálneho správania, koncepcie a princípy behaviorálnej analýzy, 
metódy výskumu v behaviorálnej analýze a aplikovanej behaviorálnej analýze. 
Vyššie uvedení odborníci na všetkých úrovniach sú povinní dodržiavať 
Profesijný a etický kódex behaviorálnych analytikov (Professional and Ethical 
Compliance Code for Behavior Analysts, 2014), ktorý sa dotýka nasledujúcich 
oblastí:   

1.0  Zodpovedné správanie behaviorálneho analytika - behaviorálny analytik si 
zachováva vysoký štandard profesionálneho správania. 

2.0  Zodpovednosť behaviorálneho analytika ku klientom - behaviorálny analytik 
má zodpovednosť pracovať v najlepšom záujme klienta.  

3.0  Hodnotenie správania - behaviorálny analytik používa funkčné 
behaviorálno-analytické metódy hodnotenia, ktoré vychádzajú zo súčasného 
výskumu. 

4.0  Behaviorálny analytik a behaviorálny program na zmenu správania - 
behaviorálny analytik je zodpovedný za všetky aspekty stanoveného 
programu od jeho vzniku, cez jeho implementáciu až po jeho ukončenie 

5.0  Behaviorálny analytik ako supervízor - behaviorálny analytik je plne 
zodpovedný za svoju prácu a prácu svojich podriadených. 

6.0  Etická zodpovednosť behaviorálneho analytika vo vzťahu k profesii - 
behaviorálny analytik má záväzok voči behaviorálnej analýze ako vede 
o správaní a svojej profesii. 

7.0  Etická zodpovednosť behaviorálneho analytika vo vzťahu ku kolegom 
a iným odborníkom, s ktorými spolupracuje - behaviorálny analytik 
zodpovedá za svoje správanie voči kolegom a iným odborníkom a musí si 
byť vedomý etických povinností v každej situácii.  

8.0  Etická zodpovednosť behaviorálneho analytika voči verejnosti  - 
behaviorálny analytik koná na základe etických pravidiel v rámci verejných 
prejavov a pri ďalších verejných službách, produktoch, publikáciách.  

9.0  Etická zodpovednosť behaviorálneho analytika vo výskume - behaviorálny 
analytik tvorí, vykonáva a zverejňuje výskumné zistenia v súlade 
s pravidlami vedeckej kompetencie a etickej vedy. 
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10.0 Etická zodpovednosť behaviorálneho analytika k organizácii BACB - 
behaviorálny analytik musí dodržať tieto pravidlá a povinnosti určené 
inštitúciou BACB.  

 

VÝZVY V IMPLEMENTOVANÍ ABA NA SLOVENSKU   

Aj napriek jej dlhoročnému pôsobeniu v edukácii a starostlivosti o deti, mládež 
a dospelých s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami, 
ale aj jej efektívneho pôsobenia v iných odvetviach16 v zahraničí, na Slovensku 
a v Čechách dochádza k jej implementácii až v posledných rokoch. Postupná 
implementácia aplikovanej behaviorálnej analýzy do prostredia, ktoré nemá 
s týmto vedným odborom skúsenosti; v ktorom je nedostatok odborníkov 
vyškolených v akreditovaných študijných programoch a ktoré v súčasnosti 
neposkytuje žiadnu legislatívnu bázu pre rýchlu a plynulú implementáciu ABA, 
prináša mnohé problémy profesionálom, ktorí uplatňujú a realizujú ABA na 
Slovensku na vysokej odbornej úrovni, ale taktiež osobám s poruchami 
autistického spektra alebo inými vývinovými poruchami a ich rodinám, ktorým 
sa nedostáva príležitosť využívať odborné a kvalifikované služby ABA a tým 
zvyšovať svoj potenciál. 

Vzhľadom k tomu, že ide v našich podmienkach o relatívne nový prístup 
v edukácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a dá 
sa povedať nový vedný odbor, jeho etablovanie v našich podmienkach nutne 
vyžaduje dôsledné dodržiavanie všetkých princípov, stratégií a požiadaviek 
nevyhnutných pre jej správnu a efektívnu realizáciu. Jednou z kľúčových 
požiadaviek je príprava profesionálov na výkon aplikovanej behaviorálnej 
analýzy.  

Odborníci na Slovensku majú možnosť absolvovať akreditované vzdelávanie 
v ABA v rôznych dištančných programoch v anglickom jazyku, a to na všetkých 
úrovniach, napríklad v USA, ale aj v Severnom Írsku, Anglicku a dokonca 
v stredoeurópskom priestore, napríklad už aj v Českej republike. Aby však 
oblasť prípravy behaviorálnych analytikov a ďalších odborníkov v ABA na 
Slovensku reflektovala medzinárodne stanovené a uznávané požiadavky, ktoré 
garantujú kvalitné služby v danej oblasti, musia byť na Slovensku a v Českej 
republike vytvorené príležitosti na zvyšovanie praktických zručností a priamej 
práce s dieťaťom/klientom pod odborným dohľadom supervízora, v čom vidíme 
v súčasnosti najväčší problém.   

Východisko vidíme v intenzívnej spolupráci behaviorálnych analytikov 
pôsobiacich v súčasnosti na Slovensku a ich medzinárodnej spolupráce 

                                                           
16 V súčasnosti je ABA využívaná napríklad aj v organizačnom manažmente, ekonómii, vo výskume učenia 
čítania u neurotypických detí, zlepšenie akademických výsledkov u detí zo sociálne znevýhodňujúceho 
prostredia, pri spolupráci pacienta počas lekárskych výkonov, liečby obezity, znižovaní počtu pracovných 
úrazov, ale aj pri výskume učenia iných živočíšnych druhov (Maštenová, 2016). 
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s odborníkmi na univerzitách a odborných organizáciách, zastrešujúcich činnosť 
behaviorálnych odborníkov. Ako ďalšia z možností sa javí zaškolenie 
odborníkov v zahraničí a prenos príkladov dobrej praxe a skúseností späť do 
nášho edukačného prostredia. V neposlednom rade sa javí ako dôležité 
publikovať výskumné a odborné štúdie v oblasti aplikovanej behaviorálnej 
analýze a prinášať príklady dobrej praxe v odborných časopisoch v oblasti ABA, 
ale aj v ďalších odborných časopisoch.  

Zavedenie vysokoškolského štúdia, ďalšieho kontinuálneho vzdelávania v 
aplikovanej behaviorálnej analýze a vytvorenie priestoru na odborné 
a supervízované služby môže výrazne posilniť včasnú intervenciu u detí 
a poruchami autistického spektra a ďalšími vývinovými poruchami, ktoré tak 
významnou mierou prispejú k zníženiu dôsledkov a závažnosti postihnutia 
v dospelosti. Nevyhnutná je však aj vzájomná spolupráca medzi odborníkmi 
z rôznych oblastí, vzdelávajúcich inštitúcií a predovšetkým decíznej sféry, 
najmä v prvotnej fáze kreovania študijných odborov a možností ďalšieho 
vzdelávania.  

 

 

Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu KEGA 035PU-4/2014 
“Zvyšovanie kvality pregraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov v kontexte 
inovatívnych trendov teórie a praxe” (2014-2016). 
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PROGRAMMES AND INITIATIVES FOR SUPPORTING THE 
ELDERLY WITH DISABILITIES - SELECTED ISSUES 

Wiesława Walkowska 

 

 

Abstract: What should be emphasized in the context of problems associated 
with aging societies is that the elderly’s disability increases with age, decreasing 
the quality of their life. This concerns both their mental sphere and their health 
condition, including physical abilities. When seniors become dependent, the care 
most frequentlyburdens their families or public institutions. Therefore, it is of 
crucial significance to support the elderly and their families by undertaking 
widely designed activities – in particularin the field of prevention and education. 
This becomes especially important in the confrontation with the aging of 
societies – the growing life expectancy with the simultaneous fall of the birth 
rate.  

Key words: Aging societies, support, system solutions, seniors 

 

 

AGING SOCIETIES – A GLOBAL PROBLEM 

As the demographic data suggest, the whole world is aging, but the aging 
processes occur with the fastest pace in highly developed countries. Currently, 
there are 617 million people at the age over 65 in the world, which constitutes 
8.5% of the total population. By 2050, the number of the elderly will have 
increased to 1.6 billion, which will make 17% of the world population. It should 
be also taken into account that by 2050 the life expectancy of the world 
population will have increased by almost eight years. The current average is 
68.6 years and in the middle of the 21st century it will have reached 76.2 years. 
Nowadays, there are 126.5 million senile seniors in the world but this number 
will have tripled by 2050, reaching 446.6 million. In some Asian and Latin 
American countries, the number of people over eighty will be even four times 
bigger.17 

 

                                                           
17 Global AgeWatch Index 2015: Insight report, HelpAge International, 2015, ISBN 978-1-910743-00-3 
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Table 1  World Total Population and Population Aged 65 and Over by Sex: 
2015, 2030, and 2050  (Numbers in millions)  Source: U.S. Census Bureau, 
2013; International Data Base; In:An Aging World: 2015, p. 3 

 
 

An analysis of the report An Aging World: 2015shows that only Japan with the 
26.6% of population aged 65 and over precedes 22 European countries. In 
Germany, people at that age constitute 21.5% of the society and in Italy – 
21.2%. The phenomenon of aging societies starts to harass Poland, which in 
2015 will have entered the group of countries with the highest percentage of 
people aged 65 and more. The data collected in the report show that the 
youngest countries are Qatar and the United Arab Emirates, where people over 
65 constitute less than 1% of the population, with the steady tendency over the 
consecutive decades. 

Figure 1 The World's 25 Oldest Countries and Areas: 2015 and 2050 
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Note: The list includes countries and areas with a total population of at least 1 
million in 2015. Source: U.S. Census Bureau, 2013; International Data Base, In: 
An Aging World: 2015, p. 10 

The aging of societies raises many problems and fears. The decreasing number 
of people in the productive age means smaller inflow of the capital to the state 
budget and growing retirement, health and social benefits. This also generates 
more and more problems associated with seniors’ care – the increasing age 
intensifies health problems and disabilities.  

Although in the context of the silver economy seniors should be viewed not only 
as a kind of burden but also as a certain potential, what is necessary to make this 
possible are some well-coordinated long-term activities – from the central level 
to local solutions. Apart from undertakings aimed at activating seniors and 
making use of their potentialities, some reforms should be introduced in the 
retirement, health and care systems. In the face of such changes, there will be a 
demand for both specialists and institutions rendering services for the elderly. 

 

GERIATRIC CARE AS THE KEY ELEMENT OF FAVOURABLE 
AGING 

The World Health Organization defines health in the following way: Health is a 
state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity.18 Treating health as well-being, the focus should 
be not only on disease and fighting it but also on strengthening and prevention. 

What is of key significance in the approach to senior citizens, especially in 
health care, is the holistic view which comprises all aspects of physical, mental, 
functional and socio-economic health. Among many factors which determine 
favourable aging and health of seniors, the following need to be mentioned: the 
lifestyle before and after retirement, seniors’ social capital, psychical health, 
environment, nutrition and stimulants (particularly alcohol and cigarettes), 
physical activity, preventing injuries, medication, health care and prevention. 
Such an approach to healthy aging requires geriatricians’ engagement in seniors’ 
health care and a complex geriatric diagnosis of the elderly. Although the 
criteria of geriatric care have been elaborated in Poland, there is alarmingly few 
doctors of this specialization. In 2014, there were 321 geriatricians in Poland, 
which means not even one per 100 thousand inhabitants (0.8 per 100 000). By 
comparison, in Germany there were 2.2 geriatricians per 100 thousand and in 
Slovakia – 3.1.19The development of geriatrics is not only a need resulting from 

                                                           
18 Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health 
Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official 
Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948). 
19 Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku u progu rewolucji demograficznej, ”Kontrola Państwowa” 
No 1/2016, Warszawa,  p.9, ISSN 0452-5027 
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the aging society, it is also a more rational spending of public finances and 
substantial savings in health care. A well-diagnosed and well-medicated senior 
brings about benefits for him/herself and for the whole community. 

 

SUPPORT FOR SENIORS – SYSTEM SOLUTIONS 

Over the recent years, many good solutions have been elaborated in the senior 
policy in Poland. What seems important are the system solutions which come 
into being at the government level. It is of a lot of significance that they are 
addressed to all seniors in Poland but they also often become inspiration to local 
initiatives. 

Among the main types of support addressed to the elderly, the ill, the disabled 
and the lonely who – for various reasons – cannot be looked after by families, 
there are different forms of home aid and the stays in day-care centres or 
permanent care centres. The following forms can be distinguished20: 

• Care services - aimed at fulfilling everyday needs, such as meals, cleaning, 
laundry, shopping, and at help in daily hygiene and care administered by a 
doctor. Care services also involve ensuring contacts with the environment. In 
order to obtain such support, the person in need or the nearest family should 
report such a necessity to a social worker in a social aid centre in a particular 
municipality. After recognizing the situation and conducting a community 
interview, the indispensable range of needs and services is established.  

• Specialist care services – addressed and adjusted to people with special needs 
and types of disease or disability. Care workers must have specialist professional 
preparation. Making use of such services is possible only with a doctor’s 
certificate. The support can be provided both at home or in a support centre.  

• Support centers – the institutions which support the family in looking after 
disabled elderly people in order to keep them in their residence place as long as 
possible. Some of these centers have permanent residence places, in which a 
disabled elderly person can be situated on a temporary basis. These institutions 
prevent social exclusion and isolation of the disabled elderly and they help 
families to carry the care burden. 

• Community self-support centre – a support centre for people with mental 
disorders. What takes place here are individual and group trainings of self-
service and social skills, which maintain and develop skills needed in daily 
functioning. Participants obtain care and assistance in fulfilling life necessities 
as well as a meal. 

                                                           
20The discussed forms of support are systemic and they have been elaborated on the basis of the data obtained 
from the Ministry of Family, Labour and Social Policy, https://www.mpips.gov.pl/ 
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• Family aid house – a house of permanent or temporary residence for people 
requiring support due to age or disability who cannot be provided with care 
services in their residence place. This is a type of support which ensures 
existence and care services rendered in a flat (residential building) by natural 
persons or public profit organizations. 

• Protected home – a place where a person in need can obtain periodical (in 
some exceptional situations also permanent) support in daily life functioning. 
Here, the person prepares for independent life in integration with the local 
community. This form of support is also aimed at the people who require 
permanent aid but do not need services in such a scope which is rendered in full-
time care institutions. 

• Social aid house – a place for the people who require fulltime care due to age, 
disease or disability. It is a centre of permanent full-time residence which 
provides existence, care and supporting services, as well as educational services 
in the case of disabled children and youth. 

The carers of disabled people have also been taken into account in the system 
undertakings. If someone decides to resign from work due to the need to take 
direct and personal care of a chronically or seriously ill family member and a 
mother, father or sibling who do not live with this person, the social aid centre 
pays the monthly retirement and disability pension contributions. The condition 
is that the income per person in the family of the carer should not exceed 150% 
of the income criterion per person in the family and that the carer is not 
obligatorily subjected to retirement and health pension contributions in other 
ways and should not receive retirement or disability pension. 

Regardless the income, what is offered within non-financial benefits is social 
work and specialist (especially legal, psychological and family) consulting for 
people and families who face difficulties in solving their life problems or who 
need support. 

Another element of support is the attendance allowance for people burdened 
with maintenance obligation and for the spouses so that they could take full-time 
care of a person with certified substantial disability. Such disability necessitates 
permanent or long-term care or support of another person because of largely 
limited possibilities of independent existence. 

System solutions are important undertakings as they are addressed to all citizens. 
It should be also emphasized that at the local level the local authorities and non-
government organizations can undertake many supporting activities which are 
aimed at fulfilling the needs of disabled seniors. In this field, the foundations 
and associations which obtain financial sources by participation in competitions 
manage quite well. These are mostly the resources from the European Union. 
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SENIOR JAKO OBĚŤ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH 
VZTAHŮ 

Karkošová Martina 

 

Abstrakt: Starší senior se z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, společenské 
izolace, osamělosti a nevšímavosti společnosti může stát snadnou obětí sociálně 
patologických vztahů. Text příspěvku chce poukázat  na nutnost pomoci 
seniorům, kteří se ocitají vnitř těchto  narušených vztahů.  Může se jednat o 
seniory, kteří využívají pobytových služeb  v institucionálním zařízení, nebo žijí 
ve vlastní domácnosti. Speciálně pedagogický přístup by měl v sobě zahrnovat 
specifické využití prevence a dále i následnou péči v případech, kdy již došlo 
k zasažení negativními společenskými jevy.  

Klíčová slova: senior, sociálně sociálně patologické jevy, týrání zanedbávání 
seniorů, preventivní opatření,   

 

Abstract: An old-aged senior, as a consequence of worse health condition, 
social isolation, loneliness and the indolence of society, may more easily 
become a victim of pathological social relations. The present text points to the 
necessity of help for seniors who find themselves affected by these disturbed 
social relations. These seniors may be users of residential social institutions or 
live in their own households. The special pedagogy approach should include 
specific use of prevention and subsequent care of individuals already inflicted 
by the negative social phenomena.  

Keywords:  senior, pathological social phenomena, maltreatment, neglect, 
preventive measures  

 

„Staří lidé jsou v mnoha ohledech ohrožení a znevýhodnění oproti mladším 
spoluobčanům. Ohroženost je vesměs nepřímo úměrná zdravotnímu a funkčnímu 
stavu, přímo úměrná osamělosti, resp. sociální izolaci, společenské necitlivosti a 
rozháranosti.“ (Mühlpachr, 2004, s.73). Jednou z oblastí, ve které je důležité 
uplatňovat speciální přístup vůči seniorům, se rozhodně jeví jejich ochrana před 
ohrožením, resp.i přímým zasažením negativními jevy ve společnosti, které jsme 
si zvykli označovat jako sociálně patologické, případně společensky nežádoucí. 
Staří lidé vykazují zvýšené známky ohrožení těmito jevy. Prevence zasažení, 
jakož i následná péče v případech, kdy k zasažení negativními společenskými 
jevy již proběhlo, v sobě zahrnuje jak sociální, tak edukativní rozměr. Senioři 
jsou ohroženou cílovou skupinou z důvodů jejich zhoršeného zdravotního a 
funkčního stavu, dále z hlediska jejich společenské izolace, osamělosti, 
nevšímavosti společnosti vůči nim, jakož i z důvodu jejich psychických a 
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osobnostních charakteristik, souvisejících s jejich vysokým věkem. Bezbrannost 
stáří a jeho osamělost může být motivací pro pachatele trestné činnosti jak 
majetkového, tak násilného charakteru. Viktimnost seniorů (míra rizika 
konkrétního člověka či určité sociální skupiny, že se stane obětí trestné činnosti) 
je vysoká. (Mühlpachr, 2004).  Je to dáno například tím, že senior disponuje 
mnohem menší mírou fyzických sil, tedy možností účinné obrany a úniku, 
osamělostí (stává se snadným terčem kriminality kvůli vyšší naději pachatele, že 
nebude při činu přistižen, nebo že se o oběť bude následně někdo z blízkých 
zajímat), někdy i odlišným způsobem chování. (Mühlpachr, 2004). Pachatele 
trestné činnosti krom výše uvedených okolností vede k činům vize majetkového 
prospěchu, i vzbuzování agresivity u pachatelů s narušenou, deviantní 
osobnostní strukturou, které bezbrannost seniorů provokuje. Chování seniorů 
může být v kontextu plánování trestné činnosti vůči nim mnohdy enormně 
důvěřivé, což zneužívají zejména pachatelé majetkové trestné činnosti, kteří 
seniory hodlají podvést, například formou nabízení nevýhodných smluv, úvěrů, 
půjček, nabízení prodeje bezcenného zboží s nevýhodnými podmínkami, ale i 
v případě majetkové kriminality s násilným podtextem. Na základě zneužití 
důvěry starých lidí se pachatelé snadno vemluví po přízně seniora, získají 
přístup do bytu, nebo uplatňují záminky, které by u dospělého člověka neobstály 
(různé fingované „opravy“ v bytě, doručení vzkazů od příbuzných apod.) 
s následným vniknutím do domácnosti seniora, jeho napadení, oloupení a často i 
fyzické napadení. Naopak určité paranoidní rysy v osobnosti některých seniorů 
mohou pachatele vyprovokovat k domněnce, že onen člověk disponuje nějakým 
majetkem, o který se obává. „Dalším  zdrojem agresivity mohou být špatné 
rodinné vztahy na agresi se podílí agresor i oběť), nemoc agresora (drobná 
mozková poškození, epileptické změny) trvalé osobnostní založení (vliv 
dědičnosti a výchovy).“(Buriánek,Kovařík, Zimmelová, Švestková, 2006, 82). 

Senior jako týraná, zneužívaná a zanedbávaná  osoba: 

Tyto formy představuje týrání (tělesné i duševní), zneužívání (nejen sexuální, 
ale i majetkové) a zanedbávání v oblasti péče. Mnohdy toto chování nemusí 
splňovat podstatu trestného činu a mnohdy jsou nositeli tohoto patologického 
chování nikoli cizí osoby, ale právě lidé z blízkého okolí seniora, a to jak 
z prostředí ústavní péče, tak bohužel zejména z prostředí rodinného, 
příbuzenského, případně z okruhu známých. Tyto záležitosti se velmi obtížně 
dokazují coby trestná a amorální činnost, mnohdy se o tomto patologickému 
chování vůči seniorům nikdo nedozví, pokud je takové chování někam 
nahlášeno, seniorova výpověď může být zpochybňována nebo se senior vůbec 
neodváží, resp. nemá o problému s kým mluvit. Mnohdy právě z důvodu snahy 
seniora pachatele patologie ochránit, jelikož patří do rodiny. “Strach z toho, co 
se stane, když starý člověk v sobě najde odvahu oznámit příčinu svých nesnází. 
Ve většině případů zvítězí strach a starý člověk je nadále vystaven neustálému 
bezpráví. Člověk se ocitá v bludném kruhu, ze kterého si není schopen, mnohdy 
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už ani ochoten, pomoci sám“.( Buriánek,Kovařík, Zimmelová, Švestková, 2006, 
93). 

Popišme si nyní formy takového patologického jednání vůči seniorům: 

Fyzické týrání 

Může mít podobu přímé fyzické agrese (bití, srážení na zem), i 
sofistikovanějších podob, jako je odpírání jídla, vystavování chladu, nezabránění 
hrozícímu poškození či úrazu, pasivní agrese (Mühlpachr, 2004). Ve zvláště 
opovrženíhodných případech může jít o chování, které je spojeno s výraznou 
psychickou manipulací, kdy pachatel patologie zneužívá mentálních schopností 
starého člověka a své zavrženíhodné chování vůči němu popírá, svádí jej na 
někoho jiného, snižuje jeho významnost apod. 

Psychické týrání a citové vydírání 

Sem patří slovní agrese, urážení, zastrašování, dále ponižování seniora, 
snižování jeho důstojnosti, sebeúcty a sebevědomí. Může jít o systematickou, 
dlouhotrvající a velmi těžko prokazatelnou patologickou činnost, zvláště pokud 
jde o propracované působení v podobě uplatňování dlouhodobých, zdánlivě 
sociálně dobře přijatelných a ospravedlnitelných kroků, tzv. socializovaná 
agrese. Pachatelé těchto patologií mnohdy sledují majetkový prospěch, jindy je 
motivem „jen“ pocit vlastní převahy nad seniorem a touha po uplatňování moci 
nad slabším člověkem. Velkým tématem zastrašování jsou výhrůžky nad 
vystěhováním z domácnosti, odepření pomoci v jakékoli podobě, umístěním do 
ústavní péče. Je zdůrazňována duševní a fyzická nemohoucnost seniora, jeho 
zbytečnost a nepotřebnost pro okolí. Často vidíme ničení, schovávání předmětů 
seniorovi blízkým, odpírání trávení volného času dle seniorova přání, 
omezování pohybu.  

 Finanční a majetkové zneužívání 

Je vůči seniorům naopak velmi časté. Od drobných forem zneužívání, kdy si 
potomci, resp. pravnoučata pravidelně chodí k babičce pro peníze, a jinak 
nemají sebemenší zájem ji vidět, až po závažné zneužívání, kdy jsou senioři 
přinuceni změnit závěť, odstoupit od svých vlastnických a uživatelských práv. 
Dále tuto patologii mnohdy provozují i instituce, kdy lékaři si mohou vynucovat 
úplatky, pečovatelské služby si nechávají připlácet na nasmlouvané standardní 
úkony, v dlouhodobé zdravotní péči může jít o přisvojování si důchodů apod. 
(Mühlpachr, 2004). 

Zneužívání systémem 

Porušování ochrany práv seniora, který se nachází v systému sociálních, 
respektive zdravotních služeb. Toto patologické chování nemusí být nutně 
motivováno zlým úmyslem, ale rozhodně je vůči právům člověka negativní, 
degradující a ponižující. Může mít podobu nejrůznějšího zneschopňování, 
provádění úkonů bez souhlasu klienta, upírání práva na individuální plánování 
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průběhu služby, nerespektování přání a rozhodnutí seniora. Jisté formy 
nedůstojnosti přináší i například současný způsob, jakým jsou testovány některé 
sociální dávky, například forma toho, jak se posuzuje stupeň závislosti pro 
prokázání nároku na příspěvek na péči apod.  

Prevence zasažení patologiemi a možnosti péče o oběti patologií 

Nástroje, jimiž lze snížit zasažitelnost sociálních patologií vůči seniorům, 
vychází z celospolečenských aktivit, jako je snaha o obecné zlepšení morálního 
prostředí ve společnosti, zvýšení občansky odpovědné atmosféry ve společnosti 
a společenské kontroly, přes edukativně osvětové činnosti zaměřené na 
konkrétní vzdělávání seniorů cílící k jejich odolnosti vůči sociálně patologickým 
jevům až po specializovanou péči o seniora jakožto oběť trestné činnosti, či 
jinak patologického působení vůči starým lidem. 

 

 
 Zdroj: Počet volajících na Telefonickou krizovou pomoc Senior telefon v roce 
2014 - celkem 13241.Život 90: pro seniory a jejich blízké [online]. © 2008 - 
2016 [cit. 2016-09-11]. Dostupné z:http://www.zivot90.cz/202-senior-
telefon/224-statistiky-a-projekty 

 

Důležitým úkolem pro poskytovatele sociálních, případně zdravotních služeb je 
dodržování etických norem, důsledná ochrana práv uživatelů služeb, funkční 
kontrola (např. inspekce kvality sociálních služeb zaměřené na aplikaci 
standardů kvality sociálních služeb do praxe). Dále jde o konkrétní edukativní 
činnost vůči seniorům, která může být provozována v rámci terénních služeb 
zaměřených na seniory, v klubech seniorů i v zařízeních ústavní péče. Je třeba 
v profesním kontaktu se seniory dát prostor přirozenému kontaktu, navázání 
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důvěry, dání prostoru seniorovi k vyjádření jeho potřeb, případně k možnostem 
si stěžovat na průběh, kvalitu služeb apod. Senior by měl dostávat přiměřené 
informace o možnostech péče, na kterou má nárok jako oběť trestné činnosti či 
jiného zneužívání. Existují neziskové organizace zaměřené na pomoc obětem 
násilí, trestné činnosti, zneužívání a týrání. Oběť sociální patologie, speciálně 
starý člověk, trpí nedůvěrou, strachem, stažením se do sociální i faktické 
izolace. Nemá nikoho, s kým by mohl svůj stav sdílet, mít možnost jej 
zpracovat, překonat a získat dovednosti vedoucí k větší odolnosti. Takový 
člověk by měl mít možnost  přístupu k informacím o zařízeních poskytující 
viktimologickou pomoc a péči. Měl by mít rovný přístup k využívání těchto 
služeb. Zároveň by měla být zpřístupněna adekvátní pomoc jeho rodině, blízkým 
osobám. Důležitým momentem je zapojení relevantních osob, resp. institucí do 
řešení těchto situací, v podobě aktivizace sociální pomoci, sociálních služeb, 
úřadů, dále aktivizace občanských a seniorských iniciativ.  (Stop násilí na 
seniorech, 2006). Senior by měl mít možnost využít  služeb tísňové péče, 
udržovat kontakty se sousedy, přáteli a kamarády. V zařízení ústavní péče by 
mělo být dodržováno a respektování soukromí klienta. Senior by se neměl 
vzdávat práva na samostatné rozhodování.  „Každý stárnoucí člověk je člověkem  
společenství. Společnost má přijímat stáří jako přirozenou realitu a starou 
subpopulaci  jako svoji neoddělitelnou součást. Pozice staršího člověka je dána 
předepsanými privilegii a závazky, ale také porovnatelnou úctou (oceněním) a 
neúctou“.(Hrozenovská, Dvořáčková, 2013, s.52). 

 

SUMMARY 

The present essay deals with the serious social theme of seniors as victims of 
pathological social relations. The theoretical part points to maltreatment, abuse 
and neglect in relation to seniors. Helplessness and fragility of the old aged and 
their loneliness may be a straightforward motivation for an aggressor. We 
hereby present options of specific primary and secondary prevention.   
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ZAUFANIE DO INNYCH W SPOŁECZNYM 
FUNKCJONOWANIU UCZNIÓW Z GŁĘBSZĄ 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

Maria Kościółek 

 

Abstrakt: Osoby niepełnosprawne w Polsce mają niższy poziom  zaufania do 
innych ludzi i do społecznych instytucji, niż osoby pełnosprawne. Podchodzą do 
nich nieufnie, z obawą i z dużą rezerwą (Europejski Sondaż Społeczny 2010, 
Diagnoza Społeczna 2011). W celu budowania zaufania do innych osób istotne 
jest tworzenie społecznych relacji zarówno w rodzinie, jak i szkole, w których 
osoba z niepełnosprawnością intelektualną będzie miała zaspokojone poczucie 
bezpieczeństwa. A także realizowanie działań wychowawczych, edukacyjnych z 
wykorzystaniem różnych metod i form pracy, kształtujących ufność do drugiego 
człowieka. 

Słowa kluczowe: zaufanie, zaufanie społeczne, głębsza niepełnosprawność 
intelektualna  

 

Abstrakt: People with disabilities in Poland have lower levels of trust in other 
people and social institutions than people without disabilities. They approach 
them warily, with fear and with a large reserve (European Social Survey, 2010 
Social Diagnosis 2011). In order to build trust in other people, it is important to 
create social relationships in the family and school, in which a person with 
intellectual disability will be satisfied sense of security. And also the realization 
of educational activities, educational, using different methods and forms of 
work, affecting the trust in another human being. 

Key words: trust, social trust, profound intellectual disability 

 

Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego  i Rady Europy z 18 grudnia 
2006 roku jedna z ośmiu grup kompetencji kluczowych, stanowiących 
wskazania i ramy odniesienia dla edukacji w ciągu całego życia są kompetencje 
społeczne i obywatelskie (Uszyńska-Jamroc, Dubel, Głoskowska-Sołdatow 
2014). Jak piszą Hanna Kubiak i Anna Jakoniuk –Diallo (2011, s.8) „ O rozwoju 
naszej relacji z innymi ludźmi możemy mówić wówczas, gdy wspólny kontakt 
spełnia następujące kryteria: kiedy towarzyszy mu poczucie bliskości, gdy z 
czasem wzrasta zróżnicowanie interakcji, stopień wzajemnej zależności i 
wpływu, gdy następuje specjalizacja  sposobu porozumiewania się, a także 
wówczas gdy, maleje niepewność poznawcza w stosunku do drugiej osoby” . 
Kompetencje społeczne rozwijają się głównie  w wyniku  zdobywania przez 
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dziecko doświadczeń uczestnictwa w stabilnych relacjach społecznych, których 
podstawę stanowi właśnie zaufanie społeczne. Zaufanie występuje jedynie w 
relacjach międzyludzkich, nigdy nie dotyczy przedmiotów.  Zdolność człowiek 
do obdarzania innych zaufaniem może być traktowana jako cecha 
psychologiczna umiejscowiona w osobowości jednostki ukształtowanej przez 
relacje rodzinne oraz przez osobiste doświadczenia. Równocześnie zaufanie jest 
elementem więzi społecznych (Sztompka 2007). „Poziom społecznego zaufania 
to inaczej stopień przekonania o tym, że możemy liczyć na zrozumienie i 
wsparcie ze strony innych w sytuacji własnej słabości, jak też w sytuacji, kiedy 
zaspokojenie naszych istotnych potrzeb pozostaje zależne od decyzji bądź 
zachowania innych” (Brzezińska, Czub 2013, s. 36). Zaufanie może być 
traktowane jako droga do swobody i wolności własnej. Osoba, które ufnie 
odnosi się do otaczającego ją świata, pozbawiona  lęku,  posiada większe 
możliwości rozwojowe. A zaufanie jakim obdarza otoczenie społeczne zwiększa 
jej  swobodę działania i gwarantuje nie tylko lepszy rozwój, ale także osiągnie 
sukcesów. Jak pisze Jerzy Bartkowski zaufanie  do innych (2016) jest ważną 
komponentą kapitału społecznego. Niekiedy uważa się je nawet za jego 
najważniejszy składnik. Nie wiąże się ono tylko z jakością życia – pozytywnym 
postrzeganiem klimatu relacji w najbliższym otoczeniu. Społeczne skutki 
zaufania bądź jego braku, czyli nieufności, są o wiele bardziej szersze. Rzutuje 
ono na skłonność do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, jak i wpływa na 
podejmowanie działań związanych z ryzykiem. Dlatego silnie wpływa na 
przedsiębiorczość, gdzie zaufanie do siebie i innych jest istotnym czynnikiem  
podejmowania tak zachowań kooperacyjnych, jak i takich działań, w których 
należy zakładać pozytywny dla siebie charakter zachowań innych ludzi. W 
ważnym dokumencie jakim jest Raport Polska 2030 - Wyzwania Rozwojowe 
opracowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów 
czytamy, że rozwój kapitału społecznego przede  wszystkim powinien dotyczyć 
stymulowanie wzrostu  zaufania społecznego „tylko wzrost zaufania 
społecznego, którego poziom należy obecnie do najniższych w Europie, udrożni 
i usprawni szeroko pojętą współprace między ludźmi w Polsce” (2009 s.6). 
Wśród 25 państw europejskich w ocenie poziomu społecznego zaufania 
obywateli Polska uplasowała się na 24 miejscu. Tylko 15,9% Polaków uważa, 
że ludziom można ufać (przy średniej dla wszystkich badanych państw 31,7%, i 
średniej 63,2% dla krajów skandynawskich) (Brzezińska, Czub 2013). Z 
najaktualniejszych badań Centrum Badania Opinii Społecznych z lutego 2016 
roku  wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat opinie na ten temat nie zmieniły 
się i nadal w  relacjach społecznych obywatele naszego kraju są raczej nieufni. 
Ale  mimo ogólnego przekonania, że w stosunkach z innymi trzeba być bardzo 
ostrożnym, Polacy niezmiennie cechują się dużym zaufaniem do osób 
należących do ich otoczenia, z którymi utrzymują codzienne relacje, z reguły im 
bliższe są te relacje, tym wyższy jest poziom zaufania społecznego (CBOS, 
Zaufanie społeczne - Komunikat z badań, 2016) 
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Osoby niepełnosprawne w Polsce mają niższe zaufanie do innych ludzi i do 
społecznych instytucji. Diagnozy Społeczne z 2009 roku i z 2011 roku ukazują,  
iż niepełnosprawni obywatele częściej od osób sprawnych prezentowali opinię, 
że ludziom nie można ufać. Bliższy był im natomiast pogląd, że większość 
ludzi, gdyby mogła, w różnych sytuacjach wykorzystałaby innych. Tę nieufność 
wobec innych osób można wyjaśniać także tym, że osoby  niepełnosprawne 
mają silną obawę przed oszustwem i wykorzystywaniem. (Diagnoza Społeczna 
2009 i 2011). Niższe jest także zaufanie osób niepełnosprawnych do instytucji 
politycznych, społecznych i finansowych. W badaniach Europejskiego Sondażu 
Społecznego (ESS 2010) osoby niepełnosprawne wyraziły większą nieufność 
niż osoby sprawne wobec głównych instytucji porządku społeczno-
politycznego: sejmu, partii politycznych, sytemu prawnego i prasy oraz banków, 
giełdy, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (Bartkowski 2016). 

Poniżej zostaną przedstawione wybrane propozycje pracy wychowawczo-
edukacyjnej proponowane w literaturze odnoszącej się do rozwoju społecznego 
osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.  Elżbieta Sujak (2006) 
zwraca uwagę, ze każde spotkanie z drugim człowiekiem niesie ze sobą różne 
treści, może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem, może wzbogacić albo 
zubożyć. Prezentowany przez każdego człowieka, także tego z 
niepełnosprawnością intelektualną,  poziom zaufania społecznego kształtuje się 
w relacjach społecznych już od okresu wczesnego dzieciństwa. „Zarówno 
dynamika-gotowość do aktywności, jak i bogactwo dostępnych wrażeń i 
doświadczeń we wczesnym dzieciństwie zależne są od tego, jak kształtują się  
przejawy wzajemnego przywiązania dziecka i jego rodziców oraz jak dalece 
wzajemne przywiązanie jest źródłem  poczucia bezpieczeństwa dziecka.  
Decydujące znaczenie dla rozwoju dziecka ma ustawiczny przepływ doznań, 
wrażeń, informacji, przekazywanie stanów uczuciowych pomiędzy dzieckiem a 
jego najbliższymi. Inaczej nie rozwinie się osobowość społeczna, nie wykształci 
się mowa” (Olechnowicz 1999, s. 180). 

O powstaniu ufnej postawy wobec innych decydują w dużej mierze wytworzone 
w dzieciństwie wzory  przywiązania, powstające na płaszczyźnie relacji 
łączących dziecko niepełnosprawne z rodzicami. Trwałe poczucie 
bezpieczeństwa, wytworzone w najwcześniejszym dzieciństwie dzięki 
pełnowartościowym kontaktom z rodzicami, nazywamy ufnością podstawową 
(Olechnowicz 1999). Szczególnie dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną, które w swoim życiu często doznają społecznego odrzucenia, 
ufność podstawowa, uzyskana w relacjach z mamą, z tatą, z rodzeństwem będzie 
podłożem w radzeniu sobie w przeciwnościach  i trudnościach życia. Dużo 
zależy od reakcji osób najbliższych na sygnalizowane przez dziecko potrzeby, 
ufność  pojawia się gdy dziecko otrzymuje komunikat zwrotny w postaci 
zainteresowania, bliskości fizycznej lub serdecznej wypowiedzi słownej. 
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Niekiedy w wyniku utrudnionego procesu sygnalizowania i komunikowania 
swoich potrzeb, rodzice nie odpowiadają na potrzeby dziecka z 
niepełnosprawnością intelektualną lub czynią to tylko sporadycznie. Takie 
dzieci cechuje przywianie lękowe oraz brak poczucia stałości i bezpieczeństwa. 
W przyszłości zauważalne będą konsekwencje w obniżeniu ich społecznych 
umiejętności, szczególnie w nawiązywaniu związków uczuciowych z ludźmi. 
Zgodnie z sugestią Hanny Olechnowicz (1999) w najwcześniejszych fazach 
rozwoju społecznego dziecka winniśmy pracować w diadzie -  partner 
społeczny-dziecko, na początku partnerem jest matka, ojciec,  potem nauczyciel, 
wychowawca lub terapeuta. W wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością 
zasadną, zdaniem autorki, metodą pracy jest metoda odzwierciedlania działań 
dziecka przez rodziców, opiekunów. Odzwierciedlenie określane przez autorkę 
jako-współprzeżywanie z radością, z czasem umożliwia dziecku z 
niepełnosprawnością intelektualną identyfikację, utożsamianie się z rodzicem, 
opiekunem a następnie przejęcie od niego nastrojów, postaw, systemu wartości 
oraz sposobów zachowania. Autorka proponuje także wykorzystanie w pracy z 
dziećmi, uczniami z umiarkowanym, znacznym stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej różnorodnych zajęć plastycznych, gier dydaktycznych, zabaw 
muzyczno-rytmicznych, tańców integracyjnych i zabaw inscenizacyjnych w 
rozwoju ich umiejętności współżycia i satysfakcjonującego współdziałania  z 
rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami  (Olechnowicz 2010). 

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie relacje międzyludzkie są szczególnie 
ważne. Jakość relacji tych decyduje często o sposobie postrzegania, 
interpretowania, nazywania i przeżywania trudności, jakich doświadcza osoba z 
niepełnosprawnością intelektualną w codziennym życiu. Ważne, aby w takich 
relacjach osoba z ograniczoną sprawnością nie była sprowadzona do roli 
przedmiotu, aby nie była bierna. Samo pojawienie się zaufania i ufnej postawy 
wobec innych daje większe szanse rozwojowe, otwierając na nowe 
doświadczenia i stopniowo usuwając bierną postawę.  

Zaufanie umożliwia również nawiązanie przyjaźni, które jest naturalną potrzebą 
bliskości emocjonalnej z drugim człowiekiem. Dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia przyjaźń np. w grupie 
rówieśniczej ma ogromne znaczenie. Nie tylko wspomaga rozwój społeczny, ale 
zapewnia też poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, ale także kształtuje 
kompetencje  niezbędne w dorosłym życiu. Ale dla osób z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną nawiązanie kontaktów z innymi, wchodzenie 
w różne role społeczne, oparte na przyjaźni i miłości jest szczególnie 
utrudnione, nie tylko z powodu obniżenia funkcji psychicznych ale przede 
wszystkim z powodu społecznego odrzucenia, wykluczenia i izolacji. 

Niezwykle istotny dla dzieci, młodzieży, osób z głębszą niepełnosprawnością 
jest kontakt ze stałymi osobami sprawującymi opiekę, bowiem rozstanie z 
bliską, znaczącą osobą jest zawsze źródłem lęku. Ważne jest, aby osoby te 
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postępowały wobec niepełnosprawnych w sposób przewidywalny i traktowały 
ich serdecznie, gdyż przede wszystkim potrzebują oni akceptacji oraz 
życzliwości. Mając oparcie w osobach, z którymi łączą ich więzi uczuciowe, 
dzieci, uczniowie z głębszą niepełnosprawnością intelektualną lepiej znoszą 
wszelkie zmiany w rytmie i trybie codziennego życia (Olechnowicz 1999, 
2010). Poczucie bezpieczeństwa daje także osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie przewidywanie tego co się za chwilę wydarzy, stąd konieczna jest 
stałość czynności codziennych, wprowadzenie określonych „rytuałów”, które 
przestrzegane będą w planie zajęć każdego dnia. Należy także pamiętać o 
otaczającym ich środowisku, swoje zabawki i przybory, swój kubek, sprzęty, 
swoje krzesło zaspokajają potrzebę stałości środowiska przedmiotowego 
(Baraniewicz 2008a). W miarę jak dziecko z niepełnosprawnością intelektualną 
nabywa sprawności fizycznej, źródłem jego poczucia bezpieczeństwa staje się 
także własna samodzielność i zaradność. Osoby, szczególnie z głębszymi 
stopniami niepełnosprawności intelektualnej, nigdy nie osiągną pełnej 
niezależności, ale należy im zezwolić na podejmowanie decyzji na miarę ich 
możliwości, gdyż zawsze są one zdolne do decydowania choćby w jednej tylko 
sprawie, która ich dotyczy, np. wybór koloru koszuli czy menu na śniadanie. 

Także stosowany w placówkach specjalnych a wypracowany przez Weronikę 
Sherborne (2016) system ćwiczeń (metoda Ruchu Rozwijającego), którego 
głównym założeniem jest wspomaganie rozwoju ruchowego i terapia zaburzeń 
tego rozwoju, zawiera w sobie również propozycje przygotowujące osobę z 
niepełnosprawnością do wejścia w relacje z innymi ludźmi. Relacje kształtujące 
umiejętność przebywania w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem i czerpania 
z tego kontaktu radości, które oparte są na powolnym, swobodnym budowaniu 
zaufania do siebie i do innych ludzi. Początkowo jest to działanie w relacji z 
jednym partnerem, następnie z grupą. Aktywność osoby z niepełnosprawnością 
polega na wyczuciu drugiej osoby, jej przeżyć i potrzeb, pozwala na poznanie i 
wykorzystanie siły fizycznej, swojej i partnera. Zasadność zastosowania metody 
Ruchu Rozwijającego W. Sherborne potwierdzona jest w licznych 
opracowaniach (Bogdanowicz, Kasica 2003; Karwacka 2005; Bogdanowicz, 
Kisiel, Przasnyska 2006; Błeszyński 2013). Przeprowadzone przez Agnieszkę 
Wal (2014) badania ukazują także wpływ udziału dzieci z głębszą 
niepełnosprawnością w zajęciach na zmianę poziomu ich zaufania do innych 
ludzi. Uczniowie z pierwszego etapu edukacji szkolnej, ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej, objęci zostali kilkumiesięcznym programem 
terapeutycznym z wykorzystaniem metody W. Sherborne, w którym szczególnie 
zaakcentowane zostały zajęcia relacyjne w relacji „z ” „razem” i „przeciwko”. 
Zabawa relacyjna nie jest tylko nastawiona na kontakt z drugą osobą, spełnia 
także inne cele, miedzy innymi umożliwia osiągnięcie zaufania do samego 
siebie, poprzez sprawczość działania  i przeżywany sukces. W zajęciach w 
metodzie Ruchu Rozwijającego uczestnicy mają zapewnione zaufanie fizyczne, 
dzięki któremu otwierają się na kontakt emocjonalny z partnerem. Analiza 
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porównawcza zachowań społecznych w badanej grupie przed i po upływie 
ośmiu miesięcy zajęć, realizowanych regularnie dwa razy w tygodniu, 
potwierdziła pozytywne zmiany w relacjach pomiędzy uczniami.  Nastąpiła 
wyraźna redukcja zachowań agresywnych i zwiększenie ilości ufnych relacji, 
miało miejsce częstsze nawiązywanie kontaktu wzrokowego miedzy uczniami, 
zaobserwowano także mniejsze natężenie lęku społecznego oraz pojawienie się 
umiejętności relaksowania się w kontakcie z drugą osobą. Uczniowie z większą 
śmiałością zwracali się także o pomoc do rówieśników z grupy oraz nabyli 
większej śmiałości w stosunku do innych osób dorosłych. 

Kolejną metodą istotną w rozwoju społecznego zaufania  osób z głębszą 
niepełnosprawnością jest szeroko rozumiana animaloterapia. Jest to metoda 
opierająca się na założeniach, mówiących o kontakcie człowieka ze 
zwierzęciem. W rezultacie okazuje się, że kontakt, o którym mowa przyczynia 
się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego osoby biorącej udział w 
zajęciach. Ponadto, animaloterapia przynosi niezwykłą radość, otwiera 
człowieka z niepełnosprawnością na świat, zwalcza bariery komunikacyjne, jak 
również poprawia samopoczucie. Obok dość popularnej w dzisiejszych czasach 
dogoterapii, najbardziej znaną formą animaloterapii jest hipoterapia (terapia z 
udziałem koni). Co ciekawe, coraz większym zainteresowaniem placówek 
specjalnych cieszy się terapia z udziałem innych zwierząt (np. kotów określana 
jako felinoterapia, osłów i mułów - onoterapia). Terapia z udziałem zwierząt 
pozwala uczniowi otworzyć się na terapeutę, nawiązać z nim kontakt dzięki 
czemu, owa metoda staje się o wiele przyjemniejsza i bardziej skuteczna. 
Fundamentalną rolę na zajęciach pełni obecność wybranych zwierząt, gdyż za 
ich sprawą w osobach wyzwalają się pozytywne uczucia, silne emocje oraz chęć 
współpracy. Ten typ zajęć motywuje uczestników do podejmowania działań 
oraz samodzielnego wychodzenia z inicjatywą. Zajęcia z animaloterapii są 
prowadzone przez doświadczonych specjalistów bądź fachowo przygotowanych 
wolontariuszy w różnych placówkach, nie tylko edukacyjnych (Bartkiewicz 
2006). 

 

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA 

Przestawione w oparciu o literaturę wybrane propozycje pracy nad 
kształtowaniem zaufania do innych i podnoszeniem jego poziomu u osób z 
głębszą niepełnosprawnością intelektualną, są jedynie podpowiedzią dla 
rodziców, a szczególnie dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów 
zwracającą uwagę na ten ważny element rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów i wychowanków. We wskazaniach dotyczący reformy systemu 
edukacji w Polsce  cytowani wcześniej  autorzy Anna Brzezińska i Tomasz 
Czub  (2013) kreśląc perspektywę przyszłych zadań systemu edukacyjnego  
nazwali środowisko edukacyjne  „wyspami zaufania społecznego”, w którym 
muszą zaistnieć warunki realnego wykorzystania procesów edukacyjnych jako 
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skutecznych narzędzi rozwoju społecznego uczniów. To wskazanie odnosi się 
także, a może przede wszystkim, do placówek szkolnictwa specjalnego dla  
uczniów z niepełnosprawnością. A w rozwoju ich społecznych kompetencji 
szczególne miejsce ma zaufanie społeczne, które „dotyczy zakresu wolności 
człowieka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  obejmuje podstawowe 
potrzeby pełnego, godnego życia i wszechstronnej samorealizacji każdego 
człowieka, bez względu na posiadane  różne ułomności, zburzenia, odchylenia 
od normy” (Dykcik 2009). 

 

SUMMARY 

For children, young people with profound intellectual disability who in their 
lives often experience social rejection, a sense of security and trust basic, 
resulting in social relations in the family, at school or in another establishment 
of therapeutic are ground to cope with adversities and difficulties of life. The 
article contains a small selection of classes prepare a person with a disability to 
enter into relationships with other people, based on building confidence in 
themselves and to others. 
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ARTETERAPEUTICKÁ INTERVENCIA A JEJ VPLYV NA 
ELIMINÁCIU NEVHODNÝCH PREJAVOV V SPRÁVANÍ 

ŽIAKOV S ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM 
VZDELÁVANÝCH V ZŠ 

Diana Mosná 

 

Abstrakt: Odborníci v súčasnosti evidujú pomerne prudký nárast počtu 
jednotlivcov, u ktorých je diagnostikovaná pervazívna vývinová porucha. Pri 
vzdelávaní detí s autizmom, či už formou priamej integrácie v bežných triedach 
alebo v špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom, nastávajú určité problémy, 
ktoré pramenia zo samotnej symptomatiky zmieneného postihnutia. Predkladaný 
článok vychádza z výsledkov výskumného šetrenia, ktorého predmetom, bolo 
overovanie účinnosti arteterapeutickej intervencie na elimináciu maladaptívneho 
správania žiakov s Aspergerovým syndrómom vzdelávaných v podmienkach 
bežnej základnej školy. 

Kľúčové slová: žiak s pervazívnymi vývinovými poruchami, maladaptívne 
správanie, arteterapeutická intervencia. 

 

Abstract: Experts now recorded a relatively sharp increase in the number of 
individuals who are diagnosed with pervasive developmental disorder. The 
education of children with autism, whether through direct integration in 
mainstream classes or in special classes for pupils with autism arise some 
problems that derive from the very symptomology said disability. The article is 
based on research results of the investigation, the subject of which was the 
verification of the effectiveness of the art therapeutic interventions to eliminate 
maladaptive behaviors of students with Asperger's syndrome, learning in the 
mainstream primary school.  

Keywords: student with pervasive developmental disorders, maladaptive 
behavior, art therapy intervention. 

 

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom, ktorí sú začlenení do bežných 
základných škôl sa stretávame so závažnými prejavmi maladaptívneho 
správania, ktorými vážne narúšajú samotný proces vzdelávania a výchovy 
ostatných spolužiakov. Samotným jednotlivcom s autizmom takéto neprimerané 
správanie často zabraňuje absolvovať plnohodnotnú formu vzdelávania. Napriek 
tomu, že takéto deti sa vyrovnajú a často aj predbehnú ostatných spolužiakov v 
schopnosti osvojovať si nové poznatky, ich fungovanie v podmienkach širšej 
sociálnej skupiny je často problematické. Žiaci s autizmom nedokážu primerane 
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reagovať v rôznych sociálnych situáciách, stávajú sa terčom výsmechu 
a šikanovania svojich spolužiakov a zo strany pedagógov sú na nich často 
kladené neprimerane vysoké požiadavky. Zo spomínaných dôvodov sa u detí 
s autizmom v takýchto situáciách prejavuje zvýšená tenzia, frustrácia a stres. 
Uvedené skutočnosti sa potom podpisujú na neprimeranom správaní, ktoré 
narúša výchovno-vyučovací proces ostatných žiakov. Eliminácia maladaptínych 
prejavov správania detí s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS) bola jedným 
z výskumných cieľov, ktorého výsledky uvádzame nižšie (Mosná, 2015).  

Za účelom overovania vplyvu arteterapeutickej intervencie na znižovanie 
nežiadúceho správania u žiakov s AS sme zostavili špeciálny arteterapeutický 
program pre dvoch žiakov s AS.  Obaja participanti mali dvanásť rokov a boli 
mužského pohlavia. Arteterapeutická intervencia trvala 10 mesiacov, od 
septembra 2013 do júna 2014. Využívaná bola forma individuálnej arteterapie, 
v špeciálne zariadenom a prispôsobenom priestore pre deti s autizmom. 
Stretnutia boli vopred prísne štruktúrované. Inšpiráciou pre členenie stretnutí 
a ich priebeh bola výskumná práca Eppovej (2008). Sedenia trvali spravidla od 
45 – 60 min. Spočiatku boli kratšie a postupne sa predlžovali. Úvodná časť 
terapie (cca 10 min.) bola venovaná  rozhovoru s dieťaťom. Tému si mohli 
zvoliť jednotliví žiaci podľa ich preferovaných záujmov, postrehov, či 
požiadaviek. V nasledujúcej časti bola stanovená určitá výtvarná téma. Výtvarná 
tvorba trvala zvyčajne od 30 - 40 min., podľa individuálnych požiadaviek 
jednotlivých klientov sa doba mohla upravovať. Koniec stretnutí zahŕňal 
pravidelný terapeutický rozhovor, ktorého cieľom bolo zhodnotenie 
arteterapeutického stretnutia.  V záverečnej časti (cca 10 min.) mal žiak 
možnosť výberu vlastnej preferovanej aktivity, do ktorej zvyčajne zapojil aj 
terapeuta (napr. riešenie hlavolamov, stavanie kociek, hádzanie s loptou a pod.).  

Pre diagnostikovanie konkrétnych oblastí neprispôsobivého správania žiakov 
v triede sme použili štandardizovaný dotazník T-184, Škála rizikového 
správania žiaka (Mezera, MŠMT ČR, 1998), ktorý sme rozdali tr. učiteľom na 
vyplnenie. Dotazník zameraný na zisťovanie prejavov neprispôsobivého 
správania u žiakov sme použili pre prvotné a záverečné zhromažďovanie 
výskumných dát.  Pre zmienený dotazník sme sa rozhodli vzhľadom k tomu, že 
umožňuje odhaliť poruchy správania, jeho výstupy je možné využívať na presné 
definovanie rizikových kategórií správania a môže byť východiskom pre 
správne zacielenú výchovnú a reedukačnú intervenciu (Mazgoňová, 2011). Ako 
ďalšiu metódu na získanie a overovanie vstupných a výstupných dát terapie sme 
použili projektívny Test ruky (Fridrich, Nociar, 1991). Test sme pre naše potreby 
použili ako pomocnú metódu, ktorá nám umožnila ľahšie definovať zameranie 
individuálnych arteterapeutických programov pre jednotlivých žiakov pred 
zahájením terapie. Na jej konci sme rovnakou formou testovania overovali 
úspešnosť nášho arteterapeutického pôsobenia na zmeny v agresívnych 
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postojoch žiakov s AS. Testy sme uskutočňovali a získané výsledky sme 
pravidelne konzultovali pod supervíziou školského psychológa. 

 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 

V tejto časti výskumu sme komparovali výsledky kvalitatívneho dotazovania 
(Škála rizikového správania – T 184) a výsledky testov zameraných na prejavy 
agresívneho správania (Test ruky)  pred začatím terapie a po jej ukončení. 
Uvádzame výsledky oboch participantov. Výsledky meraní sú špecifikované v 
nasledujúcich grafoch a stručne interpretované v texte.  

 

Participant č. 1 

Škála rizikového správania – T 184  

Rizikové správanie participanta sa v porovnaní výsledkov dotazníkov pred a po 
uskutočnení intervencie zmenilo v nasledujúcich kritériách (graf 1). 

 
Graf 1 Participant č. 1 - Komparácia výsledkov testu T-184  

Z uvedených výsledkov môžeme vidieť, že participant č. 1 dosiahol v 
rozdieloch  pred a post testov podobné výsledky. Zlepšenie nastalo len 
v položke impulzívneho správania a to o jeden bod. V položkách asociálne 
správanie a antisociálne správanie sa žiak zhoršil o jeden bod, čo podľa 
hodnotenia dotazníka spadá do stupňa závažnosti: Správanie v norme (0 - 4). 

Test ruky – T – 167  

Vzhľadom na zložitosť interpretácie výsledkov testu ruky uvádzame len 
konečné hodnotenia jednotlivých sledovaných položiek. 

Participant č. 1 sa na konci terapie v sledovanej položke experience ratio (ER) 
nezlepšil. Jeho výsledky nie sú na konci terapie rozdielne, sú na úrovni intaktnej 
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osoby (Fridrich, Nociar 1991). Podľa získaných výsledkov pred a post testov sa 
klient oproti začiatku výrazne posunul v MAL skóre z 3 na 1, čo môžeme 
interpretovať ako pravdepodobné zníženie neurotických tendencii. V sledovanej 
položiek acting out ratio (AOR) dosiahol probant po ukončení terapie lepšie 
výsledky v prospech kooperatívnych, sociálne pozitívnych odpovedí oproti 
agresívnym a direktívnym. V položke patológie (PATH) sa klient na konci 
arteterapie zlepšil z 3 na 1, čo by sme mohli hodnotiť ako výrazné zlepšenie 
smerom k norme. Napriek tomu, že probantovi sa dvojnásobne zvýšil počet 
odpovedí v post testoch (R), čo môže poukazovať na jeho obsesívny tok ideí, 
môžeme na záver konštatovať, že v ostatných sledovaných oblastiach sa výrazne 
zlepšil a to smerom k intaktnej populácii. 

 

Participant č. 2 

Škála rizikového správania – T 184  

Rizikové správanie participanta sa v porovnaní výsledkov dotazníkov pred a po 
uskutočnení intervencie zmenilo v nasledujúcich kritériách, ktoré uvádzame 
v grafe 2.  

 
Graf 2 Participant č. 2 - Komparácia výsledkov testu T-184  

Z uvedených výsledkov dotazníkov vyplýva, že úroveň rizikového správania 
žiaka sa znížila vo všetkých menovaných položkách minimálne o 1-2 body 
a v položke č. 7 o 5 bodov. Môžeme preto skonštatovať, že v uvedenom teste sa 
jeho správanie výrazne posunulo smerom k norme.  

Test ruky – T – 167  

Vzhľadom na zložitosť interpretácie výsledkov testov ruky uvádzame len 
konečné hodnotenia jednotlivých sledovaných položiek. 

Participant č. 2 sa na konci terapie v sledovanej položke experience ratio (ER) 
mierne zhoršil, čo môže poukazovať na značnú nevyváženosť medzi 
odpoveďami, ktoré sú považované za interaktívne INT (vzťah k ľuďom) 
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a odpoveďami environmentálnymi ENV (neosobné aspekty žitia). Tendencia 
klienta vo zvýšenom záujme o druhých ľudí sa na konci terapie  posunula viac 
smerom k úrovni fantázie a snenia.  V oblasti acting out ratio (AOR) sa zlepšil 
len čiastočne. Uvedený pomer medzi odpoveďami direktívnymi a agresívnymi 
sa nezmenil v prospech sociálne pozitívnych odpovedí, rozdiel sa na konci znížil 
o 0,29 násobok smerom k zlepšeniu. Výrazne sa zlepšil v celkovom počte 
odpovedí (R), ktorých počet sa v záverečnom testovaní znížil takmer na 
polovicu. Podľa autorov testu (Fridrich, Nociar, 1991) to môže nasvedčovať na 
zmenu z kompulzívnej potreby štrukturovať každý aspekt z prostredia na 
zlepšenie sa smerom k norme. Podľa nameraných výsledkov z pred a post testov 
sa klient oproti začiatku posunul v MAL skóre zo 4 na 0, čo môžeme hodnotiť 
ako pravdepodobné zníženie neurotických tendencii u žiaka smerom k norme.  
V položke patológie (PATH) sa na konci arteterapie klient výrazne zlepšil zo 4 
na 0, čom by sme mohli interpretovať ako celkové zlepšenie smerom k norme.  

Okrem všeobecne známych špecializovaných prístupov, ktoré sú celosvetovo 
využívané v práci s deťmi s autizmom sa do popredia v poslednej dobe 
dostávajú aj rôzne druhy podporných terapií. Zmienené terapie sú často 
zamerané práve na znižovanie napätia u jednotlivcov s pervazívnou vývinovou 
poruchou, na odbúranie prípadného stresu a frustrácie z ich fungovania 
v bežných sociálnych situáciách. Jednou z nich je aj arteterapia.  Jej cieľom je 
rozširovať poznanie klienta a motivovať ho tak, aby dokázal jednostranné 
zameranie svojich záujmov odkloniť a svoju výtvarnú tvorbu obohatiť o nové, 
pred terapiou nepoznané oblasti bežného života. Práve v posune od stereotypie 
v umeleckej tvorbe, k tvorivému mysleniu vidíme úspech arteterapie u dieťaťa 
s autizmom. Myslíme si, že arteterapia je jedna z vhodných foriem zvyšovania 
sebavedomia klientov s AS a poskytuje široké možnosti pre prehlbovanie 
sebapoznania a odhaľovanie príčin vlastného zlyhávania v rôznych formách 
sociálneho kontaktu. Používané prostriedky takejto formy terapie dokážu 
nenásilnou formou poukázať na určité konfliktné oblasti z klientovho života 
a pretransformovať ich do sociálne prijateľnej formy vlastnej sebareflexie.  
Myslíme si, že miera účinku arteterapeutickej intervencie na znižovanie prejavov 
maladaptívneho správania je však závislá, tak ako je to aj pri iných terapiách, 
od individuálnych vlastností každého klienta. Toho dôkazom sú aj vyššie 
prezentované výsledky výskumu.  
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HISTORIE A SOUČASNOST JEDLIČKOVA ÚSTAVU A 
ČINNOST PROF. MUDR. RUDOLFA JEDLIČKY 

  Veronika Blažková  

 

Abstrakt: Počátky systematické ústavní péče o osoby s tělesným postižením na 
území českého státu spadají až do druhé poloviny 19. století. Mezníkem 
v odborném přístupu k těmto osobám byl rok 1908, kdy vznikl Spolek pro léčbu 
a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze, do jehož čela se v r. 1911 postavil prof. 
MUDr. Rudolf Jedlička. Zejména jeho zásluhou byl v r. 1913 otevřen ústav, 
který od počátku svého vzniku nese v názvu jméno jeho zakladatele, ale také 
významného chirurga, rentgenologa a humanisty. Příspěvek v krátkosti 
pojednává o vývoji a současnosti jednoho z nejznámějších zařízení, které se 
věnuje odborné péči, výchově a vzdělávání dětí s tělesným postižením a 
kombinovanými vadami, a to nepřetržitě již více než 100 let. 

Klíčová slova: integrace, Jedličkův ústav a školy, kompenzace, osoba 
s tělesným postižením, rehabilitační a ústavní péče 

 

Abstract: The beginnings of systematic institutional care for people with 
disabilities in Czech Republic go back to the second half of the 19th century. A 
milestone in the professional approach to these people was the year 1908 when 
the Association for Treatment and Education of Rachitics and Cripples in 
Prague was founded and whose headmaster in the year 1911 became Prof. 
MUDr. Rudolf Jedlicka. Especially thanks to Prof. MUDr. Rudolf Jedlicka was 
in the year 1913 opened Institute, which since its estabilishment bears the name 
of its founder, but also significant surgeon, radiologist and humanists. 
Contribution briefly discusses the development and present day of currently one 
of the most famous organization, which is dedicated to professional care, 
upbringing and education of children with disabilities and multiple physical 
disabilities that is here continuously for more than 100 years.  

Keywords: integration, The Jedlicka Institute and Schools, compensation, a 
person with physical disability, rehabilitation and institutional care 

 

Za počátky péče o osoby s tělesným postižením můžeme pokládat různé 
instituce dobročinných spolků, které vznikaly ještě před koncem 19. století, 
většinou v Praze. Jednalo se o azylová zařízení s prvky profesionální přípravy 
chovanců, do kterých byli přijímáni i jedinci s tělesným postižením. Ve srovnání 
s tehdejšími evropskými státy, např. Německem či Dánskem, bylo ale 
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Rakousko-Uhersko ve svých aktivitách směrem k osobám se speciálními 
potřebami o několik desetiletí opožděno21.  

Propagátorkou vzniku podobných zařízení u nás byla Marie Červinková-
Riegrová, která v roce 1887 vydala spis Ochrana chudé a opuštěné mládeže. 
K zakládání prvních ústavů pro postižené osoby přispěla i tehdejší legislativa, 
zejména zákon chudinský č. 59 z roku 1868, který stanovil, že zastupitelstvo 
zemské má pečovat o ústavy dobročinné a „k ústavům takovým náležejí 
zejména ústavy odborné pro výchovu dětí slepých, hluchoněmých, 
epileptických, chorých, rachitických neb jinak duševně neb tělesně abnormních“ 
a dále zákon domovský č. 105 z r. 1863, ukládající „obcím starost o chudé děti 
osiřelé neb jinak opuštěné a jejich výchovu k výdělečné způsobilosti“ (Titzl, 
1985). 

V roce 1888 byl v Konviktské ulici v Praze 1 zřízen Útulek pro opuštěné a 
zmrzačené dívky, tzv. „Růžencová výrobna“, kam byly bezplatně přijímány 
dívky chudé, opuštěné a zmrzačené a byla jim zde poskytována náboženská 
výchova a vzdělání ve čtení a psaní. Chovanky se zabývaly výrobou růženců, 
zacvičovaly se ve vyšívání a v jiných ručních pracích. 

Od roku 1889 existovalo v Praze na Starém Městě, později v Břevnově 
„Vincentinum“, ústav pro nezhojitelně nemocné (původně jen pro dospělé 
klienty). Kromě tělesně postižených dětí byly přijímány i děti nevidomé, 
sluchově a mentálně postižené, přičemž vzdělavatelným dětem bylo 
poskytováno také vyučování. Od roku 1907 působilo tzv. „Valentinum“, útulek 
pro epileptiky, poskytující chovancům přijímaným zdarma i za plat výchovu a 
přiměřené zaměstnání. 

Zlom v odborné péči o tělesně postižené představuje rok 1908, kdy vzniká 
Spolek pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků se sídlem v Praze, v jehož 
stanovách se můžeme dočíst, že účelem spolku je poskytovat duševně zdravým 
zmrzačelým dětem a osobám nedospělým v prvé řadě ortopedicko-chirurgické 
léčení, v druhé řadě odbornou výchovu, zvláště řemeslnou. Za nereálné lze 
pokládat provádění ochranných opatření k zamezování zmrzačení, naopak 
klíčovým bodem se stal požadavek na zakládání odborných léčebných ústavů. 
Bohužel, z ekonomických důvodů brzy Spolek pod vedením prof. MUDr. 
Otakara Kukuly zanikl (Titzl, 1985). 

Péče o tělesně postižené byla zdůvodňována eticky, národohospodářsky a 
sociálněpoliticky. V popředí stála specifická lékařská pomoc jako předpoklad 

                                                           
21 První krok ke koncepční péči o postižené učinil v roce 1832 v Mnichově Johann Edler von Kurz, když založil 
Výchovný a vzdělávací ústav pro zmrzačelé chlapce. V r. 1877 byla zahájena stavba nové budovy a po jejím 
dokončení byly přijaty i první dívky. Ústav neléčil, pouze vzdělával a vyučoval řemeslu. V Paříži vznikl v roce 
1853 ústav Vincentek s třemi sty místy pro dívky, o pět let později pak Ústav milosrdných bratří s dvěma sty 
místy pro chlapce. V Kodani začal roku 1872 pracovat Spolek pro chromé a zmrzačelé děti. Podobná byla 
situace ve Švýcarsku, Anglii (v r. 1908 celkem sedm ústavů pro tělesně postižené), Holandsku, Švédsku či 
Finsku (Vejražka, Hladík, 2004). 
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výchovy, odborné přípravy i pracovního začlenění postižených. Ve vyučování 
v obecné a pokračovací škole se kladl důraz na kreslení pro rozvoj manuální 
zručnosti a tělocvik, v odborné přípravě na využití individuálních schopností, ale 
i možností v místní nabídce pracovních míst, všeobecně pak na manuální 
zručnosti. Nový, moderní ústav měl být zřízen v hlavním městě, kde jsou 
soustředěny nejkvalifikovanější lékařští a pedagogičtí specialisté, je zde více 
reálných pracovních příležitostí pro budoucí absolventy ústavu a samozřejmě 
zde také žije víc postižených dětí, které by mohly být v odborné péči ústavu a 
přitom bydlet doma. S využitím současné terminologie měl být ústav budován 
bez architektonických bariér. 

V roce 1911 se profesorovi Janu Deylovi, přednímu lékaři a přednostovi oční 
kliniky české lékařské fakulty a MUDr. Janu Dvořákovi podařilo získat pro 
činnost obnoveného Spolku pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze 
profesora Rudolfa Jedličku, který se ujal předsednictví. Sám Deyl měl již osobní 
zkušenost s budováním ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých (vznikl 
v r. 1910 v Praze na Maltézském náměstí jako zařízení Zemského spolku pro 
výchovu a opatřování slepců). 

Rudolf Jedlička (1869 – 1926) se po absolvování gymnázia zapsal na lékařskou 
fakultu české univerzity. Studium medicíny bylo rodinnou tradicí, lékařem byl 
už otec R. Jedličky, chtěli ji studovat i další Jedličkovi bratři, ale umožněno to 
bylo jen o deset let mladšímu Michalovi, který po smrti prof. Jedličky 
pokračoval ve snahách svého slavného bratra, mj. se stal předsedou Spolku pro 
léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků. Krátce po promoci nastupuje Jedlička na 
chirurgickou kliniku prof. Maydla, jenž Jedličku také habilitoval (v r. 1901 byla 
potvrzena docentura pro patologii a terapii nemocí chirurgických). V době, kdy 
Jedlička na kliniku přišel, se chirurgické obory ještě nevyhranily a bylo nutné 
naučit se operovat vše. Také bylo potřeba operovat rychle, neboť toxicita 
narkotik (chloroform, éter) podávaných kapacím způsobem často v horku a ve 
špatném vzduchu byla nebezpečná pro operovaného i pro operatéra. Od žáků 
prof. Jedličky víme, že byl výjimečně zdatným operatérem. Je třeba 
připomenout, že během několika let byly postupně Jedličkovi odstraněny články 
prstů na levé ruce a on potom za pomoci speciální pinzety operoval prakticky 
tak jako dříve. Příčinou těchto zdravotních potíží bylo těžké poškození tkání 
rentgenovým zářením. První lékaři, používající v praxi rentgenové paprsky, ještě 
zcela neznali škodlivost záření a dostatečně účinně se mu nebránili. Jedlička se 
používanými postupy zapsal také do dějin české lékařské radiologie, jeho 
činnost v oblasti rentgenologie a radiologie byla průkopnická a záslužná. 

Méně známé jsou Jedličkovy aktivity v době I. balkánské války 1912/13, jeho 
humánně a sociálně zaměřená veřejná činnost a pomoc Srbům v době, kdy se 
slovanské národy vymaňovaly z tureckého područí. Se svým odborným týmem 
působil Jedlička ve vojenské nemocnici v Bělehradě, kde také spoluorganizoval 

289



 

 

zahraniční expedice a vedl přednáškovou činnost. Srbskou vládou byl Jedlička 
vyznamenán řádem sv. Jury 2. třídy. 

V roce 1921 byl Jedlička jmenován řádným profesorem chirurgie, rentgenologie 
a radiologie na Karlově univerzitě v Praze. Stal se přednostou II. chirurgické 
kliniky v jím zřízeném Pražském sanatoriu. Založil Československou společnost 
rentgenologickou a radiologickou a v roce 1926 zastával funkci předsedy 1. 
sjezdu této společnosti. V Časopise lékařů českých publikoval stať Črty z dějin 
české rentgenologie, řadu odborných prací v oboru chirurgie, a to mozkové, 
kostní, interní (žaludku, pankreatu, žlučových a močových cest) i válečné 
chirurgie. Jsou to práce rentgenologické, radiologické, protetické nebo 
tematicky zaměřené na chirurgickou léčbu plicní tuberkulózy. Několik 
časopiseckých článků Jedlička také věnoval problematice péče o tělesně 
postižené, např. Péče o mrzáky (1913). 

Usilovná a vyčerpávající práce a zhoubné následky rentgenového záření 
podlomily Jedličkovi zdraví. Dva dny před smrtí se nechal oddat se svou 
dlouholetou přítelkyní a spolupracovnicí, zdravotní sestrou Alexandrou Marií 
Helfertovou, krátce nato zemřel ve své vile v Harrachově ve věku 57 let na 
anginu pectoris. Harrachovskou vilu, kterou odkázal dětem z Jedličkova ústavu 
v Praze jako objekt pro školu v přírodě, dnes pro své potřeby využívá Parlament 
České republiky. 

Obrázek 1  Pamětní deska na budově Jedličkova ústavu a škol v ulici 
V pevnosti.  Foto: autorka 

 
 

Velkým dílem Jedličky bylo vybudování pražského ústavu pro tělesně postižené 
na Vyšehradě v r. 1913 a léčebného sanatoria v Praze – Podolí. Založením 
sanatoria vznikla instituce, která poskytovala záruku, že pacienti budou léčeni 
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podle nejnovějších vědeckých poznatků medicíny a za přispění nejmodernějších 
přístrojů a zařízení. Vybudovat takový ústav z veřejných prostředků nebylo v té 
době možné, proto byla založena za přispění soukromého kapitálu nejprve 
akciová společnost Pražské sanatorium, v níž byl hlavním garantem a aktérem 
právě Jedlička. Následně byla zahájena výstavba samotného zařízení. 
Sanatorium ve své době dosahovalo ve všech směrech úrovně renomovaných 
léčebných ústavů v Evropě. 

Objekt pro budoucí Jedličkův ústav v těsné blízkosti vznikajícího sanatoria byl 
vybrán záměrně. Výstavba Pražského sanatoria (dnešního Ústavu pro péči o 
matku a dítě v Praze – Podolí) byla zahájena v r. 1911 a slavnostně otevřena v r. 
1914. Plánovalo se, že ústav bude moci využívat chirurgicko-ortopedickou 
kliniku sanatoria. Obě zařízení byla také propojena personálně, protože prof. 
Jedlička byl předsedou sanatorního představenstva i předsedou Spolku pro léčbu 
a výchovu rachitiků a mrzáků. 

Pro činnost ústavu pro tělesně postižené byla vybrána budova zvaná Polsko 
v ulici V pevnosti na Vyšehradě. Ještě v roce 1912 v objektu bydlelo 68 rodin, 
celkem cca 200 lidí, kterým bylo potřeba zajistit náhradní byty a budovu 
stavebně upravit pro potřeby tělesně postižených. Tohoto úkolu se ujal a budovu 
adaptoval architekt a stavitel M. Blecha. 1. dubna 1913 zahájil ústav svoji 
činnost. Jak ve své práci uvádí Boris Titzl, Jedličkův ústav byl otevřen bez 
valného zájmu veřejnosti, ani v tehdejším tisku se neobjevily žádné zmínky o 
jeho založení. 

Kapacita zařízení činila 10 míst, žadatelů o umístění však bylo několikanásobně 
více, proto byli vybíráni ti nejubožejší a nejchudší. Od počátku fungování ústavu 
záviselo přijetí dítěte na jeho duševní normalitě a předpokladech pro všeobecné 
a odborné vzdělávání. To bylo také důvodem pro zavedení nástupu na 
jednoměsíční zkoušku. První chlapci, o které ústav pečoval, měli nejčastěji 
postižené horní končetiny a jejich inteligenční úroveň dosahovala průměru. Při 
přijetí museli jejich rodiče poskytnout vedení ústavu úplnou anamnézu a 
potvrdit, že pokud děti ústav opustí, mohou se k nim opět vrátit a pokud 
v ústavu zůstanou, bude jim poskytnuto vyučení a práce. 
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Obrázek 2  Původní budova Jedličkova ústavu a škol v ulici V pevnosti. Foto: 
autorka. 

 
 

Profesor Jedlička svůj ústav nikdy přímo neřídil. Byl předsedou spolku, který 
byl zřizovatelem ústavu a v jehož výboru a komisích se zaměření, organizace i 
financování činnosti projednávalo. Jedlička byl vrcholnou autoritou v léčebných 
záležitostech a byly respektovány i jeho další názory a osobní nasazení. Z velké 
části také nesl finanční náklady a v roce 1913 zčásti platil i personál ústavu. 
Jedlička upřednostňoval, aby ve vedení ústavu stál vždy pedagog, ideálně 
proreformní a pokrokový, nikoli lékař.  K tomuto přesvědčení ho přiměly 
zkušenosti, které získal při svých cestách do zahraničí a z návštěv různých 
vzdělávacích a léčebných ústavů pro postižené.  

Přímou odpovědnost za chod ústavu měl ústavní ředitel, prvním z nich byl 
František Bakule (1877 – 1957), absolvent učitelského ústavu v Příbrami a 
zakladatel známého dětského sboru Bakulovi zpěváčci. V ústavu působil od jeho 
založení až do r. 1919, kdy ho opustil i s některými chovanci. Až do konce 2. 
světové války vedl Jedličkův ústav Augustin Bartoš (1888 – 1969).  

V krátké době po otevření Jedličkova ústavu vypukla 1. světová válka, což 
ústavu přineslo povinnost zajistit péči o vojáky, kteří byli na frontě zraněni. 
Ústav byl rozšířen, byly zřízeny cvičné dílny, ortopedické dílny na výrobu 
protéz a jiných ortopedických pomůcek, založena škola pro levoruké, kurzy pro 
haličské analfabety, přírodovědecká laboratoř pro výrobu preparátů a učebních 
pomůcek, k ústavu přibyla nemocnice U Bartoloměje, v roce 1922 byla také 
připojena ortopedická ambulance a nemocnice. V roce 1926 začala výstavba 
další nové budovy ústavu na Pankráci, ve které byla zřízena škola, využívaná 
Jedličkovým ústavem až do současnosti. 
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V době druhé světové války byl ústav tvořen třemi budovami – původní „Starou 
budovou“ na Vyšehradě, kde v té době sídlily dílny, „Novou budovou“, kde byla 
umístěna škola a budovou na Pankráci (dnešní TAP), kde sídlila nemocnice – ve 
válečných letech byla na určitou dobu zabrána jako lazaret pro vojáky SS. 
Krátkodobě, do konce války, patřil k Jedličkovu ústavu také azylový dům 
v Sušici, určený pro plnoleté dívky, které nemohly najít práci. Chovanky tohoto 
zařízení pracovaly dříve v Praze na Vyšehradě v dílně na výrobu koberců a jako 
vyšívačky. 

Budovy Jedličkova ústavu byly v průběhu 2. světové války narušeny 
bombardováním, proto bylo nutné po jejím skončení přikročit k rozsáhlé 
rekonstrukci. Méně známým faktem je, že v poválečném období (v letech 1945 
– 1952) byl součástí pražského Jedličkova ústavu také ústav v Liberci, tzv. 
Gottsteinův ústav („Krüppelheim“), který zahájil svoji činnost již v roce 1910 a 
působil ve stejné oblasti jako pražský, později vzniklý Jedličkův ústav. V době 
sloučení byly v Liberci vzdělávány starší děti, v Praze pak mladší děti. V 50. 
letech 20. století se liberecký ústav osamostatnil a až do 90. let používal jméno 
Jedličkův ústav Liberec. Nyní nese název Jedličkův ústav, příspěvková 
organizace.22 

Po roce 1948 byl Jedličkův ústav zestátněn a rozdělen na jednotlivé ústavy či 
školy. Školy spadaly pod Ministerstvo školství, léčebné složky ústavu 
především pod Ministerstvo zdravotnictví (k opětovnému spojení do jediného 
subjektu došlo až po r. 1989). Pro pražský Jedličkův ústav přinesl zánik Spolku, 
zestátnění zařízení, jeho rozdělení na školu zřizovanou resortem školství a na 
ústav sociální péče zřizovaný resortem zdravotním či sociálním, mnoho změn, 
které nelze vždy považovat za pozitivní. Přínosem bylo rozšíření ústavu v 70. 
letech 20. století o patrový přístavek na „Staré budově“ s novou dílnou pro 
švadleny. Současně byl vedle „Nové“ (školní) budovy postaven panelový 
přízemní pavilon pro inkontinentní děti a mládež.  

V polovině 80. let minulého století se vedly diskuse o umístění Jedličkova 
ústavu. V Radě Národního výboru Prahy se řešilo, zda je vhodnější staré budovy 
rekonstruovat nebo modernizovat zastaralé zařízení, či je lepší ústav přesunout 
z Vyšehradu na pražskou periferii. Tyto úvahy nebyly zcela nové, protože již ve 
30. letech 20. století byly v Krči v blízkosti nemocnice zakoupeny pozemky 
s myšlenkou vybudovat nové, moderní zařízení pro děti a mládež s tělesným 
postižením. Konečným rozhodnutím zůstal ústav tam, kde byl původně založen. 

                                                           
22 MUDr. Joseph Gottstein, ortoped s vynikající pověstí, založil již v r. 1903 v tehdejším Reichenbergu, 
dnešním Liberci soukromý ortopedicko-medikomechanický ústav, ve kterém léčil zdarma i tělesně postižené děti 
nemajetných rodičů. Ústav však nevyhovoval kapacitou a Gottstein ho pokládal za dočasný. Zásadním 
průlomem byl rok 1909, kdy Liberec věnoval tělesně postiženým dětem budovu chorobince, v němž za necelý 
rok po stavebních úpravách zahájil provoz Domov pro zmrzačelé (Krüppelheim). Ústav sloužil výhradně dětem 
bez prostředků, provoz obstarával správní výbor spolku Pomoc zmrzačelým v Deutsch-Böhmen a Německá 
zemská komise pro ochranu dětí a péči o mládež. Vedoucím lékařem se stal MUDr. J. Gottstein (Vejražka, 
Hladík, 2004). 
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V 80. letech začal architekt Vlado Milunič připravovat projekt velkolepé 
přestavby na Vyšehradě. Podle zadání měl vzniknout velký ústav pro cca 300 
dětí, které by byly soustředěny v komfortním a moderním zařízení na 
Vyšehradě. Přišel ale rok 1989 a s mnoha dalšími společenskými a politickými 
změnami se prosazuje i myšlenka integrace osob se zdravotním postižením do 
intaktní společnosti. Zamýšlený projekt tak nebyl realizován. 

V porevoluční době plné zvratů a očekávání se vedly diskuse k další koncepci 
ve výchově a vzdělávání žáků Jedličkova ústavu, představy tří různých ředitelů 
škol se často rozcházely a hledání cesty, po které by se měl Jedličkův ústav dále 
vydat, nebylo jednoduché (zvažoval se např. názor přeměnit ústav v především 
rehabilitační a zdravotnické zařízení či volba různých alternativních směrů 
vzdělávání). Hned v roce 1990 byla zřízena střední škola při Jedličkově ústavu 
se studijním oborem gymnázium, obchodní a rodinná škola. Střední škole se 
podařilo získat další budovu na Pankráci 11, kterou ale bylo nutné později vrátit 
restituentům. 

V současné době využívá Jedličkův ústav a školy čtyři budovy: dům Na Topolce 
byl dostavěn jako domov mladších dětí, bývalá nemocnice - dům Na Pankráci 
13 byl rekonstruován na domov studentů. Nová budova byla koncem 90. let 
minulého století opravena a přeměněna na moderní školní objekt a v r. 2002 k ní 
byl přistavěn bazén. Jedličkovým ústavem a školami je pro výchovně-vzdělávací 
potřeby také využíváno rekreační zařízení v Bukové u Nových Hradů. Konají se 
zde školy v přírodě, víkendové a táborové pobyty a sportovní soustředění.  

Obrázek 3  Nejmodernější budova Jedličkova ústavu a škol – Na Topolce. Foto: 
autorka 
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Zřizovatelem Jedličkova ústavu a škol je od r. 1991 město Praha, v posledních 
letech se podařilo prosadit koncepci rozvoje a dostavby Jedličkova ústavu a škol 
(JÚŠ). Služby, které jsou JÚŠ poskytovány, jsou komplexní, ambulantní i 
residenční, v oblasti speciálního vzdělávání i léčebné rehabilitace. Jedličkův 
ústav a školy jsou unikátním zařízením, a to nejen z pohledu naší, ale také 
zahraniční odborné veřejnosti. Rozhodně se nejedná „pouze“ o bezbariérovou 
školu. Podle dlouholetého bývalého ředitele PhDr. Jana Pičmana (funkci 
zastával v letech 1994 – 2014) přestalo být zařízení ústavem sociální péče a 
stalo se specializovanou školou, více se začala uplatňovat samostatnost klientů, 
méně pak pouhá péče. Ústav přestal být uzavřený a izolovaný od okolního světa 
a snaží se otvírat veřejnosti. 

Poblíž Jedličkova ústavu a škol vzniklo a postupně se rozvíjí Centrum služeb 
Vyšehrad, jedná se o volné sdružení státních i nestátních, velkých i malých 
subjektů poskytujících různé služby nejen mladým lidem s tělesným postižením, 
ale také jejich rodinám a lidem, kteří s nimi pracují (např. Asistence nabízí 
asistenční služby absolventům, podporované zaměstnávání, pomáhá studentům 
přejít ze speciálního prostředí Jedle do komunity v místě jejich bydliště, 
Borůvka zajišťuje dopravu žáků do školy, domů, případně do práce, provozuje 
obchůdek a v posledních letech i TA KAVÁRNU. V Centru působí i Tap, 
Sportovní klub Jedličkova stavu, Nadační stipendijní fond JÚ ad.). K aktivitám 
Jedličkova ústavu a škol už neodmyslitelně patří působení hudební skupiny The 
Tap Tap. 

Jedličkův ústav navštěvuje v současné době cca 150 dětí, ale i další klienti 
mohou využívat a také využívají pestrou nabídku služeb zařízení. Jednoznačně 
prioritním posláním je příprava dětí a mladých lidí s tělesným postižením 
prostřednictvím vzdělávání a nabídky komplexních služeb na pozdější 
samostatný život. Tělesná postižení jsou často kombinována se smyslovými 
vadami, mentálním postižením, epilepsií, poruchami řeči, se specifickými 
poruchami učení, poruchami pozornosti a jiných kognitivních funkcí. U mnoha 
žáků je pro jejich rozvoj nezbytné vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, 
a to vždy ve spolupráci vyučujícího se speciální pedagožkou a psycholožkou ze 
speciálně pedagogického centra Jedličkova ústavu a škol. Důraz na harmonické 
rozvržení činností je mnohdy důležitější než získávání vědomostí.  

V Jedličkově ústavu a školách pracují nejen učitelé a vychovatelé, dětem 
pomáhá řada asistentů pedagoga, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, rehabilitační 
pracovníci a zdravotní sestry, lékař, také metodik plavání, speciální pedagog, 
logoped, psycholog, sociální pracovnice, arteterapeut, koordinátor dobrovolníků 
a pracovník tranzitního programu a mnoho dalších administrativních pracovníků 
a provozních zaměstnanců. 
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Mateřskou školu při JÚŠ navštěvují především děti s vývojovými vadami řeči, 
kterým je k dispozici intenzivní logopedická péče. Základní školu speciální 
vyhledávají jak děti s tělesným postižením, tak s kombinovanými vadami. 
Základní škola praktická přizpůsobuje obsah výuky vzdělávání žáků s lehkým 
mentálním postižením. Po ukončení základního vzdělání mohou absolventi 
pokračovat na dvouleté střední škole praktické nebo dvouleté škole obchodní, 
které jsou obě ukončeny závěrečnou zkouškou nebo mohou zvolit učební obory 
knihařské práce a šití oděvů (tříleté obory) či čtyřleté studijní obory zakončené 
maturitou - sociální činnost a všeobecné gymnázium. Součástí zařízení jsou i 
řemeslné dílny (keramická, textilní, košíkářská, dílna pro práci se dřevem), 
využívané rovněž v rámci ergoterapie a pro pracovní vyučování škol i zájmové 
činnosti po vyučování. V rámci léčebné rehabilitace ústav nabízí fyzioterapii, 
hipoterapii, ergoterapii, rehabilitaci řeči a logopedii, psychologickou a sociální 
péči. 

Ve vztahu ke klientům a jejich rodinám je prioritním cílem vést děti 
s postižením k co nejvyšší míře samostatnosti, zároveň pomoci kompenzovat 
nedostatky a rozvíjet komplexně celou osobnost žáka či klienta. Neposkytovat 
úlevy tam, kde to není nutné a speciální postupy využívat pouze tehdy, pokud 
není jiné cesty. Podmínkou spokojenosti žáků a klientů včetně jejich rodin jsou 
samozřejmě také kvalifikovaní zaměstnanci, kteří pracují v důstojných 
pracovních podmínkách, dále se vzdělávají a jsou otevřeni novým podnětům. 
K personálním cílům patří také týmová práce i snaha o maximální osobní 
zodpovědnost za svěřenou práci. 

Ve vztahu k okolí a veřejnosti je cílem Jedličkova ústavu a škol působit tak, aby 
byly osoby s postižením bez ohledu na jejich věk respektovány a aby byl 
vnímán jejich skutečný potenciál a možnosti jejich přínosu pro ostatní. 

 

RESUMÉ  

Jedličkův ústav oslavil v roce 2013 sto let svého trvání. Již v roce založení 
vzniklo moderní evropské zařízení poskytující dětem a mladým lidem zejména 
s tělesným postižením potřebnou odbornou péči, rehabilitaci, sociální podporu i 
vzdělání. I v současnosti je prioritním cílem Jedličkova ústavu a škol příprava 
lidí s postižením na běžný život ve společnosti, výchova k samostatnosti a 
nezávislosti. Vedení ústavu nabízí nejširší služby ucelené rehabilitace jak v 
samotném zařízení, tak u ambulantních klientů v jejich přirozeném prostředí 
(rodině, škole). Specialisté v mnoha oborech se ve spolupráci s klienty i 
absolventy ústavu snaží i prostřednictvím řady dalších poskytovaných služeb a 
aktivit působit na majoritní společnost ve prospěch lepšího přijetí lidí se 
speciálními potřebami. 
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RESUME 

In 2013 the Jedlicka Institute celebrated one hundred years of its existence. It 
was year of creation a modern, European organization providing children and 
young people especially with physical disabilities with necessary professional 
care, rehabilitation, social support and education. Even now, the main goal of 
Jedlicka Institute and Schools is to prepare people with disabilities to everyday 
life in society, teach them to be self-reliance and independent. Jedlicka Institute 
offers wide and comprehensive rehabilitation services both in organization itself 
and with help of field workers in client’s natural environment (family, school). 
Specialists from many different fields, with cooperation of clients and graduates 
of the Institute, are trying to impact on major society through wide range of 
services and activities in favour of people with special needs and help them with 
acceptance into society.  

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Jedlička-Institut hat im Jahre 2013 das 100. Jubiläum gefeiert. Aber bereits 
in seinem Grundjahr war es eine moderne europäische Einrichtung, die  
besonders körperbehinderten Kindern und Jugendlichen Fachpglege, 
Rehabilitation, Sozialunterstützung und Bildung angeboten hat. In der 
Gegenwart steht im Vordergrund des Jedlička-Instituts und dessen Schulen 
Vorbereitung von  Behinderten für das Leben in unserer Gessellschaft, die 
Erziehung zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Die Leitung des Instituts 
bietet ein breites Angebot an Komplexrehabilitation, nicht nur im Jedlička-
Institut, sondern auch in der natürlichen Umwelt (Familie oder Schule) bei den 
Ambulantklienten an. Die Fachleute in vielen Fächern bemühen sich in 
Zusammenarbeit mit Klienten und Absolventen des Jedlička-Instituts und dessen 
Schulen und mittels der weiteren angebotenen Dienste und Aktivitäten auf die 
Majoritätsgessellschaft  und zu Gunsten einer besseren Aufnahme von Leuten 
mit speziellen Bedürfnissen zu wirken. 
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POZYCJA SOCJOMETRYCZNA UCZNIÓW Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W KLASIE INTEGRACYJNEJ 

Agnieszka Buczek,  Jacek Sikorski 

 

 

Abstrakt: Wszystkie działania podejmowane w ramach edukacji integracyjnej 
stawiają sobie za cel jak najlepszą integrację społeczną uczniów z 
niepełnosprawnością. Jednym z przejawów tej integracji jest ich pozycja 
społeczna w zespole klasowym.  Poszukując odpowiedzi na pytanie; jak 
przedstawia się ona w rzeczywistości oraz czy ulega zmianom pod wpływem 
edukacji szkolnej, przeprowadzono badania socjometryczne w jednej z klas 
integracyjnych. Podjęto je w 2015 roku w II klasie szkoły podstawowej i 
powtórzono w roku 2016, gdy badani uczniowie uczęszczali już do klasy III.  
Przeprowadzone badania pozwoliły określić zarówno pozycje socjometryczne 
uczniów z niepełnosprawnością w badanym zespole klasowym w zależności od 
przyjętego kryterium, jak i ich ogólną pozycję w nieformalnej strukturze klasy. 

Słowa kluczowe: uczeń z niepełnosprawnością, pozycja socjometryczna, 
edukacja integracyjna, 

 

Abstract: All activities undertaken in the framework of integration education 
have as their goal the best possible social integration of pupils with disabilities. 
One of the manifestations of this integration is their social position in the band 
class. Seeking to answer the question; what really is, and what is changing under 
the influence of school education, research was conducted sociometric in one of 
the classes of integration. Taken them in 2015 in the second year of primary 
school and was repeated in 2016, when subjects pupils went to class III. The 
research allowed to determine  sociometric  position of pupils with disabilities in 
the class, depending on the classification adopted, as well as their overall 
position in an informal class structure. 

Key words: a pupil with a disability, sociometric status, integration education, 

 

Kształcenie integracyjne jest jedną z form edukacji osób z niepełnosprawnością 
aktualnie realizowanych w Polsce. 

Jak twierdzi W. Dykcik (2003, s. 369-370) „integracja jest wyrazem 
demokratyzacji sposobu życia społecznego, kierunkiem przemian, w których na 
każdym etapie życia jednostka ludzka, bez względu na rodzaj i stopień 
zaistniałych zaburzeń i ograniczeń rozwojowych, ma zagwarantowane naturalne 
środowisko niesegregacyjne. Integracja wyraża dążenie do stworzenia tym 
osobom możliwości pełnego lub częściowego włączenia się do normalnego 
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życia, dostępu do wszystkich instytucji i usług, z których korzystają 
pełnosprawni”. 

Zgodnie z ideą integracji system ten powinien uwzględniać potrzeby osób 
niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie jednostki do funkcjonowania w 
społeczeństwie, niwelować negatywne stereotypy, kształtować pozytywny 
wizerunek oraz postawy wobec tej grupy osób (J. Wyczesany, 2005, s.144). 

Celem integracji jest zapobieganie izolacji, segregacji, nietolerancji, 
stygmatyzacji oraz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością w 
społeczeństwie. Wiąże się to z koniecznością stworzenia takich warunków, 
które pozwoliłyby osobom niepełnosprawnym wzrastanie  
w naturalnym dla nich środowisku. Wdrożenie ich daje możliwość: realizacji 
edukacji na różnych jej szczeblach, podjęcie interesującej pracy zawodowej, 
uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze, itp. (Z. Janiszewska – Nieścioruk, 
2003, s.367). 

Organizację kształcenia integracyjnego w Polsce precyzuje Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca z 2015 roku, w którym to czytamy 
m.in., że edukacja osób z niepełnosprawnością w ramach kształcenia 
integracyjnego może być realizowana:  
w przedszkolach ogólnodostępnych posiadających oddziały integracyjne,  
w przedszkolach integracyjnych, w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami 
integracyjnymi, a także w szkołach integracyjnych (§ 2.1). 

Na podstawie powyższego rozporządzenia można wnioskować, że edukację w 
klasie integracyjnej mogą realizować uczniowie: 

� niesłyszący lub słabosłyszący,  

� niewidomi lub słabowidzący,  

� ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

� z niepełnosprawnością intelektualną zarówno w stopniu lekkim, 
umiarkowanym  
a także znacznym,  

� z autyzmem oraz z zespołem Aspergera,  

� ze diagnozowaną niepełnosprawnością sprzężoną,  

� z niedostosowaniem społecznym oraz zagrożeni niedostosowaniem 
społecznym (§ 1). 

Jak już wspomniano edukacja integracyjna uczniów z niepełnosprawnością 
wymaga realizacji wielu warunków: obok przygotowania placówki 
(przedszkola, szkoły), właściwego jej wyposażenia, profesjonalnego 
przygotowania merytorycznego nauczyciela, szczególnie istotna jest atmosfera 
panująca w szkole (w klasie integracyjnej). Atmosfera tę tworzą nauczyciele, 
rodzice oraz sami uczniowie. Zatem głównym zadaniem jest realizowanie 
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wspólnych celów edukacji integracyjnej, zmierzających do poprawy jakości 
życia uczniów z niepełnosprawnością, dla dobra wszystkich dzieci zarówno 
pełno jak i niepełnosprawnych (K. Baranowicz, 2003, s.923). 

Warunkiem właściwie realizowanego procesu integracyjnego stanowią także 
postawy osób pełnosprawnych wobec jednostek z niepełnosprawnością. 
Przyczyna zaburzeń tych relacji może wynikać z faktu, że każdy człowiek, 
zwłaszcza w bezpośrednim kontakcie z osobą niepełnosprawną, wyglądającą 
inaczej np. pod względem fizycznym może odczuwać dyskomfort a nawet lęk. 
Zatem, aby niwelować wszelkie bariery oraz stereotypy na jej temat, należy ją 
po prostu bliżej poznać. Bliższe poznanie osób niepełnosprawnych pozwoli na 
zredukowanie wszelkich obaw oraz na ukształtowanie się jej właściwego obrazu  
(J. Wyczesany, E. Dyduch, 2008, s.162). 

Zdaniem J. Wyczesany (2006, s.60), obok wspomnianych warunków, 
powodzenie edukacji integracyjnej ucznia z niepełnosprawnością warunkują 
czynniki wewnętrzne integracji, odnoszące się do: uczestnictwa dziecka z 
niepełnosprawnością w procesie dydaktycznym oraz w strukturze szkoły: Do 
pierwszej grupy czynników autorka zalicza: 

� potencjał intelektualny jednostki, 

� procesy poznawcze (pamięć, koncentracja uwagi, itp.), 

� sprawność motoryczną, 

� motywację dziecka. 

Natomiast w drugiej grupie czynników autorka uwzględniła: 

� umiejętność: nawiązywania kontaktu z drugą osobą, tworzenia 
właściwych relacji z innymi (rówieśnicy, nauczyciele), 

� aktywność emocjonalną jednostki, 

� umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, zwłaszcza trudnych. 

J. Wyczsany (2006, s.59) podkreśla również, iż niezbędne są także umiejętności 
komunikacyjne, panowania nad emocjami oraz różnicowanie stanów 
emocjonalnych.  

Funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnością w systemie integracyjnym może 
również warunkować klimat oddziału klasowego.  

Oddział klasowy nastawiony na współżycie (oddział wzorcowy) zapewnia 
uczniowi zaspokajanie potrzeb, umożliwia poczucie bezpieczeństwa oraz 
asymilację z grupą. Natomiast oddział klasowy idący w kierunku osiągnięć 
ukierunkowuje ucznia na realizację własnych celów, ambicji, bazowania 
głównie na własnych możliwościach (K. Konarzewski, 2004, s.158). 

Wszystkie działania podejmowane w ramach edukacji integracyjnej stawiają 
sobie za cel jak najlepszą integrację społeczną uczniów z niepełnosprawnością. 
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Jednym z przejawów tej integracji jest ich pozycja społeczna w zespole 
klasowym.   

Poszukując odpowiedzi na pytanie; jak przedstawia się rzeczywista pozycja 
społeczna ucznia z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej oraz czy ulega 
ona zmianom pod wpływem edukacji szkolnej, przeprowadzono pod 
kierownictwem J. Sikorskiego badania socjometryczne w jednej z klas 
integracyjnych. Podjęto je w 2015 roku w II klasie szkoły podstawowej 
(studentka S. Michel) i powtórzono w roku 2016 (studentka K. Durak), gdy 
badani uczniowie uczęszczali już do klasy III.   

Badana klasa integracyjna liczyła 19 uczniów. Wraz z uczniami 
pełnosprawnymi uczęszczało do niej czworo uczniów z niepełnosprawnością:  

� Zofia – dziecko z autyzmem. Pomimo występujących zaburzeń posługuje 
się mową i posiada duży zasób słownictwa, ale jej wypowiedzi bywają 
niespójne. Uczennica przejawia duże problemy związane z rozwojem 
emocjonalno-motywacyjnym i społecznym. Funkcjonuje na poziomie 
inteligencji przeciętnej i osiąga słabe wyniki w nauce. Jest osobą pogodną 
i spontaniczną. 

� Antoni – dziecko z afazją motoryczną. Mowa chłopca jest często 
niezrozumiała. Dodatkowo, uczeń często jąka się. Widoczne są 
zaburzenia w sferze emocjonalnej i duża nadpobudliwość ruchowa. 
Chłopiec jest impulsywny, niecierpliwy i szybko się męczy. Jego 
możliwości intelektualne są przeciętne i osiąga przeciętne wyniki w 
nauce. 

� Dawid – dziecko obustronnie niesłyszące, co jest korygowane za pomocą 
implantu ślimakowego. Chłopiec ma ograniczony zasób słownikowy, a w 
jego mowie pojawiają się agramatyzmy. Dziecko często sprawia 
problemy wychowawcze. U ucznia stwierdzono rozwój intelektualny o 
nieharmonijnym przebiegu (przeciętny poziom w obszarze słownym, 
poziom wysoki w skali bezsłownej). Osiągane przez niego wyniki w 
nauce są dobre. 

� Karol – dziecko z zespołem Aperta. Z powodu zniekształconych dłoni 
chłopiec wymaga pomocy podczas wykonywania prac manualnych, a 
podczas innych aktywności wymaga stałej kontroli nauczyciela. Uczeń 
jest nadpobudliwy i ma problemy z koncentracją uwagi. Funkcjonuje na 
poziomie inteligencji przeciętnej i osiąga dobre wyniki w nauce. 

Badania przeprowadzone zostały za pomocą testu socjometrycznego, który 
składał się z trzech pytań odnoszących się do takich kryteriów jak;  

� relacje  społeczne („Z kim najchętniej chciałbyś/chciałabyś siedzieć w 
ławce szkolnej?”), [kryterium I],  
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� wspólna nauka („Z kim najchętniej chciałbyś/chciałabyś wspólnie 
realizować zadanie podczas lekcji szkolnej?”), [kryterium II], 

� relacje pozaszkolne („Jeśli chciałbyś/chciałabyś po lekcjach spędzić czas 
ze swoimi kolegami lub koleżankami z klasy; z kim najmniej chętnie byś 
się spotkał/spotkała?”), [kryterium III]. 

Przeprowadzone badania pozwoliły określić zarówno pozycje socjometryczne 
uczniów z niepełnosprawnością w badanym zespole klasowym w zależności od 
przyjętego kryterium, jak i ich ogólną pozycję w nieformalnej strukturze klasy. 
O poziomie pozycji uczniów decydowała zarówno liczba wyborów jak i 
kierunek (jednostronne, wzajemne) oraz zabarwienie (pozytywne, negatywne) 
dokonywanych wyborów. 

Wyniki uzyskane przez objętych badaniami uczniów z niepełnosprawnością w 
klasie II prezentuje tabela 1. 

 

Tabela 1 Pozycje socjometryczne uczniów z niepełnosprawnością w klasie II 

 Pozycja socjometryczna 
Uczeń Kryterium 

I 
Kryterium II  Kryterium III Ogólna 

pozycja 
Zofia niska przeciętna względna 

akceptacja 
przeciętna 

Antoni  niska przeciętna względna 
akceptacja 

niska 

Dawid przeciętna przeciętna względna 
akceptacja 

przeciętna 

Karol niska osoba 
izolowana 

względna 
akceptacja 

izolacja 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, w badanej klasie II uczniowie z 
niepełnosprawnością zajmowali co najwyżej przeciętną pozycję socjometryczną 
(2 uczniów). Jeden z uczniów (Antoni) zajmował pozycję niską, a uczeń z 
zespołem Aperta (Karol) okazał się osobą izolowaną. 

Z kwestionariusza ankiety wypełnionego przez wychowawcę badanej klasy 
integracyjnej wynikało, że w trosce o podniesienie pozycji socjometrycznej 
swoich uczniów z niepełnosprawnością podejmuje on takie działania jak: 

� dobór odpowiedniego, korzystnego dla nich miejsca w klasie szkolnej, 

� konsultacje proponowanej oceny ucznia z niepełnosprawnością z 
pedagogiem specjalnym będącym nauczycielem współorganizującym 
edukację szkolną w klasie integracyjnej, 

303



 

 

� podjęcie współpracy z pedagogiem szkolnym w przypadku zauważenia 
izolacji lub odrzucenia dziecka z niepełnosprawnością przez zespół 
klasowy, 

� zachęcanie wszystkich uczniów (pełno i niepełnosprawnych) do 
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, 

� angażowanie uczniów z niepełnosprawnością w pełnienie funkcji 
społecznych, 

� organizowanie zajęć służących integracji zespołu klasowego, 

� niwelowanie różnic w zakresie poziomu osiągnięć szkolnych poprzez 
zastosowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 

� organizowanie podczas lekcji grupowych form aktywności. 

Skuteczność działań podejmowanych zarówno przez nauczycieli jak i inne 
osoby mające wpływ na edukację szkolną uczniów z niepełnosprawnością w 
celu jak najlepszej integracji społecznej tej grupy uczniów w środowisku 
szkolnym została zweryfikowana powtórnymi badaniami, przeprowadzonymi w 
chwili, gdy badani uczniowie uczęszczali już do klasy III.   

Wyniki uzyskane przez objętych badaniami uczniów z niepełnosprawnością w 
klasie III prezentuje tabela 2. 

 

Tabela 2  Pozycje socjometryczne uczniów z niepełnosprawnością w klasie III 

 Pozycja socjometryczna 
Uczeń Kryterium 

I 
Kryterium II  Kryterium III Ogólna 

pozycja 
Zofia niska niska akceptacja przeciętna 
Antoni  wysoka przeciętna względna 

akceptacja 
przeciętna 

Dawid osoba 
izolowana 

niska względna 
akceptacja 

niska 

Karol osoba 
izolowana 

osoba 
izolowana 

osoba odrzucana izolacja 

 

Jak widać z przeprowadzonych badań – w pozycjach socjometrycznych uczniów 
z niepełnosprawnością w badanej klasie integracyjnej nastąpiły pewne zmiany. 
Uzyskane wyniki, po zestawieniu ich z tymi uzyskanymi przez uczniów w klasie 
II pozwoliły na ich graficzne przedstawienie.   
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Wykres 1  Pozycja socjometryczna uczniów z niepełnosprawnością w kl. II i kl. 
III. Kryterium I – relacje społeczne 

 

 
 

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że w badanej klasie, relacje 
społeczne pomiędzy uczniami z niepełnosprawnością a uczniami 
pełnosprawnymi uległy poprawie tylko w odniesieniu do ucznia z afazją 
motoryczną. Pozostali uczniowie (Dawid oraz Karol) stracili swoje pozycje 
(przeciętną oraz niską) na rzecz pozycji izolacji lub zachowali swoją niską 
pozycję (Zofia). 

Wykres 2 Pozycja socjometryczna uczniów z niepełnosprawnością w kl. II i kl. 
III.  Kryterium II – wspólna nauka 

 

niska niska

przeciętna

niskaniska

wysoka

izolacja izolacja

Zofia Antoni Dawid Karol

kl.II

kl.III

przeciętna
przeciętna przeciętna

izolacja

niska

przeciętna

niska

izolacja

Zofia Antoni Dawid Karol

kl.II

kl.III
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Analizując dane empiryczne w obszarze kryterium dotyczącego wspólnej nauki 
szkolnej zauważa się, że w przypadku dwojga uczniów (Zofia, Dawid) ich 
pozycja na forum klasy uległa niekorzystnej zmianie (z pozycji przeciętnej na 
niską). W przypadku pozostałych dwóch uczniów (Antoni, Karol) pozycja ta 
pozostała na tym samym poziomie (przeciętnym oraz izolacji). 

 

Wykres 3  Pozycja socjometryczna uczniów z niepełnosprawnością w kl. II i kl. 
III. Kryterium III – relacje pozaszkolne 

 
 

Uzyskane wyniki badań na temat relacji pozaszkolnych pomiędzy uczniami z 
niepełnosprawnością a ich pełnosprawnymi rówieśnikami pozwalają stwierdzić, 
że jedynie w przypadku Karola (ucznia z zespołem Aperta) jego pozycja w tym 
zakresie uległa pogorszeniu. W klasie II był on osobą względnie akceptowaną, a 
w klasie III stał się kolegą odrzucanym przez zespół klasowy. Pozostali 
uczniowie z niepełnosprawnością zachowali swoje pozycje osób względnie 
akceptowanych (Antoni, Dawid) lub z ucznia względnie akceptowanego stali się 
uczniem akceptowanym (Zofia). 

 

  

względna
akceptacja

względna 
akceptacja

względna
akceptacja

względna
akceptacja

akceptacja

względna 
akceptacja

względna
akceptacja

odrzucenie

Zofia Antoni Dawid Karol

kl.II

kl.III
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Wykres 4  Ogólna pozycja socjometryczna uczniów z niepełnosprawnością w 
kl. II i kl. III 

 

 
 

Porównując ogólne wyniki dotyczące pozycji socjometrycznej uczniów z 
niepełnosprawnością w klasie integracyjnej należy stwierdzić, że dwoje z nich 
zachowało swoje pozycje; Zofia – przeciętną, Karol – izolacji, a dwóch uczniów 
(Antoni, Dawid) zmieniło je. W przypadku Antoniego pozycja socjometryczna 
uległa poprawie; z niskiej na przeciętną, a w przypadku Dawida uległa 
pogorszeniu; z przeciętnej na niską. 

Z przeprowadzonych badań na temat pozycji socjometrycznej uczniów z 
niepełnosprawnością w klasie integracyjnej wynika, że pomimo działań 
podejmowanych przez nauczycieli i inne osoby mające wpływ na edukację 
szkolną uczniów z niepełnosprawnością, uczniowie niepełnosprawni zajmują w 
zespole klasowym najwyżej pozycję przeciętną. Jedynie uczeń z afazją 
motoryczną (Antoni) poprawił swoją pozycję na forum klasy. Uczeń z zespołem 
Aperta jest w widoczny sposób, niezmiennie odrzucany przez zespół klasowy i 
izolowany. 

Prawdopodobnie, pozycje socjometryczne zajmowane przez uczniów z 
niepełnosprawnością w klasie integracyjnej w dużej mierze wynikają z ich 
możliwości komunikacyjnych oraz rodzaju niepełnosprawności.  

Uczniowie, którzy z powodu rodzaju swojej niepełnosprawności przejawiają 
większe trudności w zakresie nadawania niż odbierania komunikatów 
werbalnych (Zofia, Antoni) w III klasie zajęli przeciętną pozycję 
socjometryczną. Byli akceptowani, bądź względnie akceptowani przez 

przeciętna

niska

przeciętna

izolacja

przeciętna przeciętna

niska

izolacja

Zofia Antoni Dawid Karol

kl.II

kl.III
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rówieśników jako towarzysze wspólnego spędzania czasu pozalekcyjnego. Jako 
partnerzy podczas realizacji wspólnych zadań edukacyjnych ocenieni zostali na 
poziomie niskim lub przeciętnym. Natomiast relacje społeczne Zofii pozostały 
niezmiennie na poziomie niskim, a Antoniego bardzo wzrosły do poziomu 
wysokiego.  

Uczeń mający duże trudności zarówno zakresie nadawania jak i odbierania 
komunikatów werbalnych (Dawid) nie zachował zajmowanej w klasie II 
przeciętnej pozycji socjometrycznej i w klasie III zajmował pozycję niską. 
Został względnie akceptowany jako osoba z którą pełnosprawni koledzy 
spędzaliby swój czas pozalekcyjny, ale został nisko oceniony jako partner 
podczas wspólnej nauki szkolnej i stał się osobą izolowaną w zakresie relacji 
społecznych. 

Karol, uczeń z zespołem Aperta, to osoba izolowana i odrzucana towarzysko. 
Powodem takiej sytuacji są najprawdopodobniej widoczne, charakterystyczne 
cechy jego niepełnosprawności oraz usposobienie chłopca. W klasie II był osobą 
którą cechowała niska pozycja w relacjach społecznych, a w klasie III zespół 
klasowy wykazał jego izolację. Sytuacja taka budzi niepokój, gdyż świadczyć to 
może o tym, że widoczne cechy niepełnosprawności (różnego rodzaju 
deformacje) stanowią w dalszym ciągu (pomimo działań nauczycieli) problem 
dla uczniów pełnosprawnych. W sytuacji, gdy doświadcza on niechęci ze strony 
rówieśników nie można się dziwić jego nadmiernie emocjonalnym reakcjom. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność nie tylko 
intensyfikacji działań integracyjnych na terenie klasy, ale również na potrzebę 
podejmowania bardziej zdecydowanych działań wspierających, 
usprawniających, korygujących i kompensacyjnych w odniesieniu do uczniów 
niepełnosprawnych. Wydaje się bowiem, że są one niewystarczające, a ich 
zaniedbanie utrudnia proces integracji społecznej uczniów z 
niepełnosprawnością. Konieczna jest ponadto intensyfikacja działań 
zmierzających do zmiany postrzegania osób z widocznymi cechami 
niepełnosprawności. To nie wygląd zewnętrzny powinien decydować o tym jak 
oceniamy człowieka jako partnera w nauce, pracy czy towarzysza wspólnej 
zabawy w czasie wolnym. 

 

SUMMARY 

Results of this study indicate the need not only the intensification of integration 
in the class, but also the need to take more decisive action to support, improve, 
correction and compensation in relation to students with disabilities.It appears 
that they are insufficient, and their neglect hinders the process of social 
integration of students with disabilities.Moreover, it is necessary to intensify 
efforts to change the perception of people with disabilities visible features. This 
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is not the external appearance must decide how to evaluate the man as a partner 
in learning, work or companion having fun together in our free time. 
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SUBIEKTYWNE  POCZUCIE  JAKOŚCI  ŻYCIA  PRZEZ  
MŁODZIEŻ Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  

INTELEKTUALNĄ 

Ewa Dyduch 

 

Abstrakt: Jakość życia leży u podstaw egzystencji każdego człowieka, 
niezależnie od jego wieku, pozycji społecznej, posiadanych dóbr czy 
możliwości rozwojowych. W ostatnich latach obserwuje się wzrost 
zainteresowania badaczy jakością życia osób z niepełnosprawnością, co z jednej 
strony wynika z przyjęcia społecznego modelu niepełnosprawności, a z drugiej - 
podmiotowości tych osób oraz holistycznego i interdyscyplinarnego spojrzenia 
na ich sytuację. Wsparcie społeczne jest jednym z czynników, któremu 
przypisuje się zasadnicze znaczenie w osiąganiu wysokiej jakości życia. 

Najistotniejszym elementem wsparcia społecznego jest subiektywne 
przekonanie człowieka, że podlega opiece własnej sieci, jest szanowany. 

Słowa kluczowe: jakość życia, wsparcie społeczne, samoocena, 
niepełnosprawność intelektualna            

 

Abstrakt: What  underlies our existence is the quality of life. The quality of life 
does not depend on our age, social status, means or growth possibilities. In 
recent years researchers observe an increased interest in  quality of life 
especially referring to the disabled people. On the one hand it originates from 
the social model of disability on the other hand it comes from subjectivity of the 
disabled people and holistic and interdisciplinary look at their situation. Social 
support is one of the most important factors that influences the quality of 
life.  The most crucial element of the social support is a subjective 
self  belief  that one is subjected to own network care and is respected as a 
human being.  

Key words: quality of life, social support, self-esteem, mental retardation 

 

WSTĘP 

Jakość życia leży u podstaw egzystencji każdego człowieka, niezależnie od jego 
wieku, pozycji społecznej, posiadanych dóbr czy możliwości rozwojowych. W 
ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania badaczy jakością życia 
osób z niepełnosprawnością, co z jednej strony wynika z przyjęcia bio-psycho-
społecznego modelu niepełnosprawności, a z drugiej - podmiotowości tych osób 
oraz holistycznego i interdyscyplinarnego spojrzenia na ich sytuację. 
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1. Jakość życia - pojęcie, uwarunkowania 

Pojęcie "jakość życia" nie jest jednoznacznie i precyzyjnie sformułowane, 
albowiem jej rozumienie przedstawiane jest m.in. z perspektywy: 

•  medycyny 

•  psychologii, na gruncie której jakość życia rozpatrywana jest w 
kategorii jednostkowego  poczucie zadowolenia, szczęścia; 

• socjologii (normy społeczne, system wartości, zasady życia 
społecznego); 

• andragogiki (hierarchia wartości oraz celów, a także aspiracji 
życiowych jednostek lub grup społecznych); 

• ekonomii (dobra i usługi, poziom konsumpcji, minimum socjalne, 
świadczenia socjalne, zakres podstawowych potrzeb człowieka itp.)  

Bez względu na przyjętą perspektywę wszyscy badacze jakości życia 
podkreślają,  iż jest to pojęcie dynamiczne, wielopoziomowe i złożone, które 
odzwierciedla zarówno obiektywne, jak i subiektywne, makrospołeczne i 
mikroindywidualne, pozytywne i negatywne wpływy, wchodzące z sobą w 
różnego rodzaju interakcje. 

Jako konstrukt wielowymiarowy odnosi się do trzech wymiarów 
funkcjonowania człowieka: fizycznego ( funkcjonalna sprawność, stan 
somatyczny), psychicznego (sfera poznawcza i emocjonalna człowieka) oraz 
społecznego (kontakty z innymi, integracja społeczna, sieć wsparcia, pełnienie 
ról społecznych), dzięki czemu możliwe jest doświadczanie bycia-w-świecie, 
przeżywanie wszelkich zdarzeń w odniesieniu do świata wartości, ludzi, samego 
siebie (por. S.Sadowska 2006, s.10). Jakość życia rozpatrywana jest również  w 
kategoriach obiektywności i subiektywności. Odnosi się wówczas do 
spostrzegania i oceny przez człowieka swojej pozycji w kontekście konkretnej 
rzeczywistości - fizycznej, kulturowej i społecznej oraz w poszczególnych jej 
aspektach. 

Obiektywne aspekty jakości życia, zdaniem B.Wojnarowskiej (2003,s.442) 
odnoszone do społecznie uzgodnionych kryteriów wartościowania (np. dobre-
złe, lepsze-gorsze, pożądane-niepożądane, pozytywne-negatywne) obejmują:  

� status ekonomiczno-społeczny: zarobki, zatrudnienie, mieszkanie; 

� kontakty społeczne: ilość i jakość (tj. uczestnictwo u w życiu społecznym, 
m.in. w kulturze, sporcie, turystyce i innych formach. Uczestnictwo to 
może mieć charakter bierny - jako jej odbiorca, lub czynny - jako jej 
twórca (M.Garbat,M.A.Paszkowicz 2003, s. 199). ; 

� stan zdrowia, ochrona zdrowia, profilaktyka ; 

�  sposób żywienia. 
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Dla osób z niepełnosprawnościami istotnym wskaźnikiem obiektywnego 
poczucia jakości życia są: rehabilitacja medyczna, społeczna, zawodowa i 
edukacyjna, zabezpieczenie społeczne oraz infrastruktura.  

Natomiast subiektywne aspekty jakości życia oparte na indywidualnych 
kryteriach wartościowania  wyznaczają wskaźniki: 

� fizyczne: występowanie dolegliwości, 

� psychiczne: lęk, depresja, samoocena, poczucie szczęścia; 

� społeczne: satysfakcja z pracy, czasu wolnego; 

� interpersonalne: wsparcie społeczne, relacje z innymi ludźmi w rodzinie, 
pracy; 

� środowiskowe: zadowolenie z sytuacji w kraju, z miejsca zamieszkania, 
stanu bezpieczeństwa; 

� materialne: zadowolenie z sytuacji finansowej, warunków 
mieszkaniowych (B.Wojnarowska 2003, s.442). 

Wymiar subiektywny jakości życia można rozpatrywać tylko w odniesieniu do 
samej jednostki, albowiem przedkłada się na język indywidualnych 
doświadczeń życiowych, tych przeszłych, teraźniejszych przeżyć oraz 
oczekiwań związanych z przyszłości Dobra jakość życia istnieje zatem wtedy, 
kiedy oczekiwania człowieka wobec rzeczywistości stają się realne, są 
urzeczywistniane. Analogicznie do tego, można również stwierdzić, że niska 
jakość życia pojawia się wtedy, kiedy występuje duży rozdźwięk pomiędzy 
oczekiwaniami oraz nadziejami wobec rzeczywistości a realną sytuacją 
człowieka, jego aktualnymi przeżyciami i doświadczeniami. A zatem 
subiektywne poczucie jakości życia ma charakter relatywny, uzależniony od 
indywidualnego postrzegania własnego życia i porównania go z pewnym 
standardem, wzorcem przyjętym za punkt odniesienia. Punktem odniesienia dla 
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są przede 
wszystkim pełnosprawni (fizycznie i psychicznie) rówieśnicy, ich sposób i styl 
życia, przyjęte normy i zachowania, relacje społeczne w różnych przestrzeniach 
życia (por. M.Garbat, M.A.Paszkowicz 2003, s. 197). Zdaniem M.Garbata i 
M.A. Paszkowicz (2003, s. 197-198) punkty odniesienia mają charakter 
obiektywny, przyczyna, dla których można zaliczyć je do czynników 
subiektywnych, tkwi w tym, że to osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru i 
przetworzenia punktu odniesienia i w związku z tym jest ona "a priori" nieznana. 

Poczucie jakości życia zmienia się wraz z etapem rozwoju człowieka w ciągu 
życia.  W rozpatrywanym w niniejszej pracy okresie dorastania, każda dana 
jednostka osobowa ma jakieś cele do zrealizowania, jakieś role życiowe do 
spełnienia, ma jakieś marzenia, ale również żyje w jakiejś społeczności, tu i 
teraz, jednocześnie dźwigając jakiś specyficzny, charakteryzujący tylko ją bagaż 
doświadczeń. Jednakże  na każdym etapie życia (włączając w to okres 
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dorastania), człowiek musi zrealizować trzy podstawowe zadania — te związane 
z szeroko rozumianą aktywnością życiową, wchodzeniem w relacje//związki z 
innymi osobami i definiowaniem swojej płciowości. To właśnie sposób, w jaki 
człowiek zmaga się i rozwiązuje powyższe zadania, jest zdaniem Augustyna 
Bańki „(...) miarą jakości rozwoju oraz wyznacznikiem jakości życia”.  

Poczucie jakości życia dzieci i młodzieży obejmuje szeroką gamę zmiennych. 
Dotyczą one: 

� wskaźników obiektywnych (np. status socjoekonomiczny rodziny),  

� indywidualnych (np. możliwości rozwojowe, prawa), 

�  rodzinnych,  

� a także sfer istotnych dla danego wieku życia z perspektywy psychologii 
rozwojowej.  

Jeśli dla dziecka, dla prawidłowego jego rozwoju, kluczowe jest zaspokojenie 
jego podstawowych potrzeb w sferze emocjonalnej, to dla poczucia jakości jego 
życia ważne jest uwzględnienie realizacji jego potrzeby miłości, a także 
bezpieczeństwa oraz przynależności. W okresie adolescencji na poczucie jakości 
życia mają wpływ jeszcze inne zmienne, tj. przekonania na temat własnej osoby, 
a zwłaszcza samoocena, jak również negatywne stany emocjonalne – lęk czy 
poczucie osamotnienia” (za: M. Oleś, 2010, s. 46). Wśród istotnych wskaźników 
wymienia się także: wsparcie społeczne, umiejętności społeczne (nawiązywanie 
oraz utrzymywanie kontaktów oraz bliskich więzi z rówieśnikami, kontakty z 
osobami dorosłymi), tożsamość (jej poziom rozwoju związany jest zarówno z 
dobrostanem, jak i ogólnym funkcjonowaniem oraz przystosowaniem), a także 
autonomia. Przy ocenie jakości życia dzieci i młodzieży, szczególny charakter 
ma rodzaj interakcji pomiędzy jednostką a otoczeniem, w którym żyje. Brane są 
pod uwagę pewne elementy stałe (niezależne od wieku), jak również 
dynamiczne, które podlegają zmianom rozwojowym, wpływom środowiska, a 
także oddziaływaniom kulturowym (por. M. Oleś, 2010, s. 43-47, 85) 

Celem prezentowanych badań była ocena wpływu subiektywnie doznawanego 
wsparcia społecznego na jakość życia młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim - uczniów zasadniczej szkoły zawodowej o 
zróżnicowanej samoocenie. Wysoki poziom samooceny cechował 22 badanych, 
przeciętny - 16, natomiast niski 4 uczniów. Większość uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną posiadając samoocenę na poziomie 
przeciętnym oraz wysokim, uważa że jest równym stopniu, jak inni, osobą 
wartościową, charakteryzuje ją wiele pozytywnych cech, wiele rzeczy potrafi 
wykonywać równie dobrze jak większość innych osób, lubi i szanuje siebie, jest 
z siebie dumna, wyraża zadowolenie z samego siebie, uważa, że jej się wiedzie, 
czuje się zazwyczaj użyteczna i nie sądzi, że jest do niczego  
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W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. 
W procesie badawczym wykorzystano następujące  narzędzia badawcze: 

� Skalę Samooceny SES Morrisa Rosenberga (polska adaptacja: Maria 
Łaguna, Kinga Lachowicz-Tabaczek i Irena Dzwonkowska), 

� Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS) (Ralf Schwarzer oraz Ute 
Schulz, polska adaptacja: Aleksandra  Łuszczyńska, Monika Kowalska). 

 

2. Poczucie wsparcia społecznego przez młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną 

Wsparcie społeczne jest jednym z czynników, któremu przypisuje się zasadnicze 
znaczenie w osiąganiu wysokiej jakości życia. 

"Wsparcie" lub inaczej "wspomaganie" wg J. Izdebskiej (2000,s.100) oznacza 
"(...) bycie z drugą osobą i pokonywanie z nią trudności w rozwiązywaniu 
różnych problemów życiowych", to "(...) udzielanie pomocy, czyli ten rodzaj 
interakcji międzyludzkiej, w której jedne osoby podejmują działania na rzecz 
drugich"(M.Karwowska 2000, s.9) oraz tworzą sieć kontaktów i związków 
spostrzeganych jako źródło akceptacji, troski i ewentualnej pomocy w razie 
potrzeby” (za: B. Wojciszke, 2002, s. 376). 

Wyróżnia się 4 typy wsparcia społecznego: 

� emocjonalne (wyrażanie troski, zaufania, bliskości, stworzenie 
możliwości autoekspresji itp.),  

� informacyjne (dostarczenie nowych umiejętności, informacji, udzielanie 
rad itp.), 

�  instrumentalne (dostarczenie dóbr materialnych, wspólne rozwiązywanie 
trudnych zadań)  

�  oceniające (wyrażenie akceptacji, zrozumienia, zachęty itp.). 

Najistotniejszym elementem wsparcia społecznego jest subiektywne 
przekonanie człowieka, że podlega opiece własnej sieci, jest szanowany. 

Wsparcie społeczne, badane za pomocą Berlińskich Skal Wsparcia Społecznego, 
zostanie poniżej zaprezentowane w kategoriach odpowiedzi respondentów w 
pięciu następujących podskalach:  

� spostrzeganego dostępnego wsparcia (emocjonalnego oraz 
instrumentalnego). Wsparcie spostrzegane wypływa z wiedzy, a także 
przekonań o tym, gdzie i od kogo człowiek w sytuacji trudnej, 
problemowej czy stresowej może pozyskać pomoc. 

� zapotrzebowania na wsparcie,  

� poszukiwania wsparcia,  
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� aktualnie otrzymywanego wsparcia (emocjonalnego, instrumentalnego, 
informacyjnego, zadowolenia ze wsparcia). Wsparcie otrzymywane jest 
mierzone obiektywnie lub relacjonowane w sposób subiektywny przez 
odbiorcę, jako rzeczywiście otrzymywany rodzaj oraz ilość wsparcia, 

� oraz wsparcia buforująco-ochronnego. 

 

2.1 Spostrzeganie dostępnego wsparcia przez młodzież z 
niepełnosprawnością intelektualną 

Wsparcie społeczne jako rodzaj interakcji społecznej obejmuje różne rodzaje 
pomocy:  emocjonalną, informacyjną, materialną, instrumentalną, rzeczową, 
duchową. Wszystkie te rodzaje wsparcia zostają uruchomione wówczas, gdy 
osoba lub grupa potrzebuje pomocy, a jednocześnie zaakceptuje jej odbiór, 
"czyli albo o nie poprosi, albo też wyrazi gotowość do jego przyjęcia" 
(G.Gajewska 2009, s. 53).  

Wsparcie emocjonalne polega na dostarczeniu człowiekowi komunikatów 
(werbalnych lub niewerbalnych) o akceptacji, uznaniu, sympatii. Celem tego 
rodzaju wsparcia jest stworzenie poczucia bezpieczeństwa, miłości, 
przynależności, opieki, wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości, 
budowanie adekwatnej samooceny. 

Celem wsparcia instrumentalnego jest pomoc w rozwiązywaniu życiowych 
dylematów i zadań. Może mię ono postać instruktażu o sposobach rozwiązania 
konkretnego problemu lub modelowania skutecznych zachowań 

 

Tabula 1 Spostrzegane dostępne wsparcie emocjonalne oraz instrumentalne 

Rodzaj  
Wsparcia 

Stwierdzenie Odpowiedzi 
Zdecydo
wanie  
tak 

Raczej  
tak 

Raczej  
nie 

Zdecydowanie  
nie 

EMOCJONALNE Zawsze jest ktoś, 
kto mnie pocieszy 

8 14 16 4 

Ilekroć jestem 
smutny, są ludzie, 
którzy mnie 
podnoszą na duchu 

8 22 10 2 

Ilekroć źle się 
czuję, inni okazują 
mi, że czują do 
mnie sympatię 

4 20 10 8 

Są osoby, które 
naprawdę mnie 
lubią 

10 28 2 2 

 Kiedy przestaję 8 16 16 2 
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INSTRUMENTALNE dawać sobie ze 
wszystkim radę, 
wtedy są tacy, co 
mi pomogą 
Są osoby, które 
oferują mi pomoc, 
kiedy jej potrzebuję 

6 18 14 4 

Kiedy jestem 
zmartwiony jest 
ktoś, kto mi 
pomoże 

10 18 14 - 

Znam osoby, na 
których zawsze 
mogę polegać 

12 16 14 - 

 

Analiza danych wskazuje, iż młodzież z niepełnosprawnością intelektualną (ok. 
65%) oceniają pozytywnie dostępne im wsparcie emocjonalne oraz 
instrumentalne. Większość z badanych ma obok siebie, kogoś, kto ich lubi, 
darzy sympatią i może wobec tego liczyć na ich wsparcie w formie pocieszenia, 
podniesienia na duchu czy pomocy instrumentalnej. 

  

2.2 Zapotrzebowanie na wsparcie młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną 

 

Stwierdzenie Odpowiedzi 
Zdecydowanie 
 tak 
 

Raczej  
tak 

Raczej  
nie 

Zdecydowanie  
nie 

Najlepiej daję sobie radę 
bez żadnej pomocy z 
zewnątrz 

8 16 14 4 

Zanim podejmę ważne 
decyzje, koniecznie muszę 
zasięgnąć czyjejś opinii 

4 12 18 8 

Ważną rzeczą jest dla mnie, 
by zawsze mieć kogoś, kto 
mnie wysłucha 

10 20 10 2 

Kiedy jestem 
przygnębiony, potrzebuję 
kogoś, kto podniesie mnie 
na duchu 

8 20 12 4 
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Zdania respondentów na temat potrzeby posiadania wsparcia są dosyć 
zróżnicowane. Zapotrzebowanie na wsparcie wyraziło ok. 58% badanych (suma 
odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). Obecność drugiego 
człowieka jest pożądana przez większość respondentów zarówno w sytuacjach, 
w których jest im trudno, czują się oni przygnębieni, bezsilni, jak i przed 
podjęciem ważnych dla nich decyzji. Szczególnie cenią oni sobie (71% 
respondentów) posiadanie osoby, której mogą się zwierzać ze swoich 
aktualnych spraw. 

Pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie a poszukiwaniem wsparcia występuje 
pewna analogia. Dokładnie taka sama liczba respondentów, która wyraziła 
potrzebę posiadania wsparcia (tj. 58%), tego wsparcia zarazem poszukuje. 

 

2.3 Poszukiwanie wsparcia przez młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną 

 

Stwierdzenie Odpowiedzi 

Zdecydowanie 

 tak 

 

Raczej  

tak 

Raczej  

nie 

Zdecydowanie  

nie 

Ilekroć potrzebuję pomocy, 
proszę o nią  

6 22 10 4 

Jeśli nie wiem, jak sobie 
poradzić z sytuacją, pytam 
innych, co oni by zrobili 

4 22 12 4 

Gdy jestem zmartwiony, 
szukam kogoś z kim 
mógłbym porozmawiać 

2 22 14 4 

Ilekroć jestem 
przygnębiony, szukam 
kogoś, kto podniesie mnie 
na duchu 

6 14 18 4 

W krytycznych sytuacjach 
wolę prosić innych o radę 

4 20 14 4 

 

Większość badanych urzeczywistnia swoje zapotrzebowanie na wsparcie i w 
sytuacjach, w których naprawdę potrzebuje wsparcia innych osób (są to sytuacje 
krytyczne, niepewności, zmartwienia i przygnębienia) poszukuje go.    
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2.4. Aktualnie otrzymywane wsparcie emocjonalne 

 

Stwierdzenie Odpowiedzi 
Zdecydowanie 
 tak 
 

Raczej  
tak 

Raczej  
nie 

Zdecydowanie  
nie 

Ta osoba zachęcała mnie, 
aby się nie poddawać 

22 14 4 2 

Ta osoba zapewniała mnie, 
że mogę na niej całkowicie 
polegać 

16 18 4 4 

Ta osoba wyrażała troskę o 
mój stan 

18 14 6 4 

Ta osoba sprawiła, że 
czułem się wartościowy i 
ważny 

18 12 8 4 

Ta osoba pocieszała mnie, 
kiedy czułem się źle 

14 16 8 4 

Ta osoba okazała, że kocha 
mnie i akceptuje 

16 8 12 6 

Ta osoba narzekała na mnie 6 14 22 - 
Ta osoba nie wykazała 
wiele zrozumienia dla 
mojej sytuacji 

8 14 20 - 

Ta osoba pozostawiła mnie 
samego 

2 2 22 16 

 

Z analizy danych wynika, że blisko 74% młodzieży pozytywnie ocenia 
zachowanie osób udzielających im wsparcia emocjonalnego. Blisko ¾ 
respondentów przyznało, że kiedy potrzebowali pomocy drugiej osoby, ta 
wyrażała troskę o nich, zachęcała, by się nie poddawać, dodawała im wiary w 
siebie, a także okazywała miłość i akceptację w stosunku do nich. Tylko 14% 
ankietowanych wyraziło się negatywnie o osobach, które udzielały im wsparcia. 
Przyznali, że osoba ta narzekała na nich, nie okazała im zrozumienia, a nawet w 
dwóch przypadkach pozostawiła ich samych sobie. 
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2.5. Aktualnie otrzymywane wsparcie instrumentalne 

 

Stwierdzenie Odpowiedzi 
Zdecydowanie 
 tak 
 

Raczej  
tak 

Raczej  
nie 

Zdecydowanie  
nie 

Ta osoba dbała o sprawy, 
których nie mogłem 
dopilnować osobiście 

22 10 6 6 

Ta osoba troszczyła się o 
wiele moich spraw 

16 10 10 6 

Ta osoba była przy mnie, 
kiedy jej potrzebowałem 

14 8 12 8 

  

Dane wskazują, że większość respondentów (ok. 64%) w sposób pozytywny 
wyraziła się również o udzielanym im wsparciu instrumentalnym. Osoba 
wspierająca dbała między innymi o to, o co osoby badane nie były w stanie 
zatroszczyć się same. 

 

2.6.  Aktualnie otrzymywane wsparcie informacyjne 

 

Stwierdzenie Odpowiedzi 
Zdecydowanie 
 tak 
 

Raczej  
tak 

Raczej  
nie 

Zdecydowanie  
nie 

Ta osoba proponowała, co 
mógłbym zrobić, by nie 
myśleć o mojej sytuacji 

16 14 10 2 

Ta osoba pomogła mi 
znaleźć coś pozytywnego w 
mojej sytuacji 

16 18 4 4 

 

Z  zaprezentowanych danych wynika, że osoby potrzebujące były informowane 
o tym, jak mogą zachować się w trudnej dla nich sytuacji, aby móc ją przetrwać 
lub znaleźć w niej jakieś korzyści. Odpowiedzi pozytywne („raczej tak” i 
„zdecydowanie tak”) stanowiły w tej kategorii 76% wypowiedzi. 
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2.7. Poziom zadowolenia ze wsparcia społecznego  

 

Stwierdzenie Odpowiedzi 
Zdecydowanie 
 tak 
 

Raczej  
tak 

Raczej  
nie 

Zdecydowanie  
nie 

Ogólnie jestem bardzo 
zadowolony z zachowania 
tej osoby 

22 14 4 2 

  

Dane z powyższej tabeli wskazują na to, że zdecydowana większość badanej 
młodzieży (blisko 86%) jest bardzo zadowolona z zachowania osoby 
wspierającej. 

 

2.8. Poziomu wsparcia buforująco-ochronnego 

 

Stwierdzenie Odpowiedzi 
Zdecydowanie 
 tak 
 

Raczej  
tak 

Raczej  
nie 

Zdecydowanie  
nie 

Ukrywałem przed nią/nim 
wszystkie złe wiadomości 

4 16 14 8 

Unikałem wszystkiego, co 
mogłoby go/ją zaniepokoić 

6 14 16 6 

Okazałem w jego/jej 
obecności, że jestem silny 

10 20 10 2 

Nie dałem mu/jej poznać 
jak naprawdę źle się czuję i 
jaki jestem przygnębiony 

8 16 14 4 

Unikałem jakiegokolwiek 
krytykowania 

4 12 18 2 

Udawałem, że jestem 
bardzo silny, chociaż tak 
się nie czułem 

6 18 8 10 

 

Blisko 55% wychowanków w stosunku do osób ich wspierających przejawiało 
zachowanie buforująco-ochronne. Ukrywali oni przed nimi informacje, które 
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mogłyby ich zaniepokoić, a także okazywali, że są silni, choć tak naprawdę się 
nie czuli. 

 

PODSUMOWANIE  

Przeprowadzone badania miały na celu ocenę subiektywnie postrzeganego przez 
młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wsparcia społecznego 
udzielanego im przez nauczycieli i wychowawców. Istotnym czynnikiem 
wpływającym na postrzeganie tego wsparcia okazał się poziom samooceny. 
Wraz ze wzrostem poziomu samooceny ogólnej spadał u badanych poziom 
postrzeganego wsparcia społecznego . Uczniowie o wyższej samoocenie, w 
swoim codziennym funkcjonowaniu, korzystają głównie ze swoich zasobów 
wewnętrznych i wykazują mniejszą tendencję do korzystania z tego, co oferują 
im nauczyciele i wychowawcy.  Z analizy korelacji pomiędzy podskalami 
wsparcia społecznego a poziomem samooceny wynika ponadto, że im wyższa 
samoocena, tym niższy był u badanych poziom wsparcia buforująco-ochronnego 
oraz satysfakcji z otrzymywanego wsparcia. Dane te informują  o tym, że 
uczniowie o wysokiej samoocenie otwarcie mówią o tym, czego pragną, jakie 
posiadają uczucia, na czym im zależy. Jednakże jednocześnie posiadają wysokie 
oczekiwania co do otrzymywanego wsparcia (jego rodzaju oraz zakresu). Próg 
ten jest tak wysoki, iż pomoc, którą otrzymują, nie daje im satysfakcji. W 
związku z tym, starają się, jak głosi przysłowie, „brać życie w swoje ręce”. 

 

WNIOSKI 

1. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, która posiada wysoką 
samoocenę, w swojej egzystencji ma tendencję do samosterowności. Bardziej 
polegają oni na sobie samych i przy podejmowaniu decyzji biorą pod uwagę 
głównie swoje opinie i poglądy. Nie potrzebują oni wobec tego wsparcia i 
wskazówek drugiego człowieka, a w szczególności nauczycieli, czy 
wychowawców. Są oni wobec tego mniej podatni na wszelkie oddziaływania 
wychowawcze. 

2. Osoby o wysokiej samoocenie dużo lepiej funkcjonują pod względem 
działalności zadaniowej, a także społecznej (są bardziej aktywne, wytrwałe oraz 
optymistyczne),  
a bycie „wystarczająco dobrym” wskazuje na ich przekonanie o własnej 
świetności  
i skuteczności podejmowanych działań, wewnętrznej kontroli. Badani 
o wysokiej samoocenie nie stronią wobec tego od proponowanych przez 
nauczycieli, wychowawców czy rodziców aktywności, często są nawet ich 
liderami, ale pewni swoich racji rzadko korzystają z wiedzy i doświadczeń 
dorosłych. 

322



 

 

3. Osoby o wysokiej samoocenie znajdują się w się lepszych relacjach z 
rówieśnikami Może to świadczyć to o tym, że osoby te są bardziej otwarte na 
innych, optymistyczne, wykazują większą ciekawość i poprzez to cieszą się 
większą akceptacją społeczną. 

4. Spostrzegane, dostępne oraz otrzymywane przez  uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną wsparcie społeczne oceniane jest  przez 
respondentów w sposób pozytywny (kolejno: 65% i 71%). Uczniowie w 
większości cenią sobie posiadaną sieć wsparcia, w której, w trudnych dla nich 
sytuacjach, znajdują oparcie. Większość badanych (58%) przejawia 
zapotrzebowanie na wsparcie innych osób i zarazem go poszukuje. W 
większości uczniowie nie poddają się zatem biernie rzeczywistości i podejmują 
czynności, które mogłyby przyczynić się do poprawy ich losu, czy nawet 
adaptacji do nowej sytuacji. Jakość oferowanej im pomocy przez innych 
oceniana jest na satysfakcjonującym poziomie (86%). 55% Wychowanków 
przejawia wsparcie buforująco-ochronne ukrywając przed innymi niepokojące 
informacje oraz stwarzając pozory bycia silnym. 

 

SUMMARY 

Social support that is perceived, available and  received by students with 
disability is highly rated  by the research respondents.  What was most valued by 
the students with disability was the care network  that is providing  support 
when they find themselves in difficult  or challenging situations. The majority of 
the respondents manifest demand for the support of others and actively seek for 
it. The majority of the researched students was not passive towards the reality of 
their situation and undertook efforts that where focused on improving their 
livelihood, or even making it possible to adapt to a changing situations. The 
social support offered to the students was in their opinion satisfactory. More 
then the half of the researched students manifested preventive and 
buffering support towards their teachers and educators to hide 
alarming information and creating the appearance of being strong. 
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JAK ŘEŠÍ ŽÁCI S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
MATEMATICKÉ ÚLOHY 

Lenka Těthalová 

 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá řešením matematických úloh žáky základních 
škol praktických, které jsou přímo uzpůsobené dětem s lehkým mentálním 
postižením. Prezentuje získaná data z výzkumu realizovaného se skupinou žáku 
s lehkým mentálním postižením. Výzkum probíhal formou didaktického testu a 
zúčastnilo se ho 60 žáků. Je zde uvedena základní problematika vzdělávání na 
základní škole praktické, poté výsledky šeření ukazují specifika řešení 
matematických úloh. 

Klíčová slova: Mentální retardace, Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Matematika a její aplikace, 
matematická učební úloha. 

 

Abstract: Our article deals with solving the mathematical exercises by pupil of 
practical primary school, which are adapted for children with mild mental 
disabilities. It presents resulting data from research realized with pupils with 
mild mental disabilities. The research was conducted through didactic test. 
Research was attended by 60 pupils. The theoretical part includes education of 
pupils of practical primary school. In empirical part, there are didactic tests 
processed and evaluated. 

Key words: Mental disabilities, Framework Educational Programme for Basic 
Education, Mathematics and applications, the role of mathematical teaching. 

 

TEORETICKÉ UKOTVENÍ 

Vzdělávání žáků s mentální retardací může být uskutečňováno několika 
formami, a to formou individuální integrace, formou skupinové integrace nebo 
ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. V tomto 
příspěvku budou vyhodnoceny didaktické testy žáků, jejichž zákonní zástupci 
upřednostnili vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním 
postižením. 

Zařazení žáka do ZŠ praktické provádí ředitel školy na základě doporučení 
školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Pro 
přijetí je třeba Zpráva z vyšetření ve školském poradenském zařízení a 
Doporučení k zařazení, ve kterém je uveden stupeň mentálního postižení. 
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Žáci s lehkou mentální retardací jsou vzděláváni na základní škole praktické. 
„Posláním ZŠP je (pomocí) speciálními výchovnými a vzdělávacími prostředky 
a metodami umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a 
osobnostních kvalit při respektování jejich individuálních zvláštností a 
možností“  

Vzdělávání žáků s LMP (mentální retardací) se nijak výrazně neliší od běžné 
základní školy strukturou ani učebním plánem. Školní docházka je devítiletá a 
taktéž je členěna na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). 
Podle RVP ZV je první stupeň dále členěn na první období (1. – 3. ročník) a 
druhé období (4. – 5. ročník). Největší rozdíl mezi ZŠP a běžnou ZŠ je v 
kvantitativní povaze učiva. Liší se hodinová dotace některých předmětů a jejich 
obsah, který byl vypracován učiteli zvláštních škol z celé České republiky s 
dlouholetou zkušeností. Učivo je redukováno a výstupy, které by měl žák 
zvládat, taktéž. 

Do 1. 9. 2016 byla pro žáky s LMP vytvořena příloha k RVP ZV, která 
vymezovala podmínky pro speciální vzdělávání žáků s LMP, ve kterých 
respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a 
pracovní možnosti a předpoklady a dle toho specifikovala cíle vzdělávání a 
úroveň klíčových kompetencí, již by měli žáci s LMP dosáhnout na konci 
základního vzdělání. Dále vymezovala vzdělávací obsah, tedy očekávané 
výstupy a učivo, které by si měli žáci osvojit.  

Od 1. 9. 2016 však nabyl platnosti zákon 82/2015 Sb., kterým se mění zákon 
561/2004 Sb., a který ruší RVP ZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP 
a očekávané výstupy pro žáky s LMP, tedy žáky, kteří využívají podpůrných 
opatření, zapracovává do RVP ZV pod hlavičkou Minimální doporučená úroveň 
pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. 

Dalším velmi znatelným rozdílem mezi základní školou a základní školou 
praktickou je využívání speciálněpedagogických prostředků, kam spadá 
především individuální přístup učitele a podpůrná opatření, mezi která patří 
(podle §16 zákona 82/2015 Sb.) využití speciálních metod a postupů, forem a 
prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek 
(instrumentář didaktických, diagnostických a terapeuticko-formativních metod), 
speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně 
pedagogické péče (individuální logopedická péče, zdravotní tělesná výchova, 
rehabilitační tělesná výchova, znakový jazyk, prostorová orientace, rozumová a 
smyslová výchova), poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění 
služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní 
skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální 
vzdělávací potřeby žáka. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na 
tematické okruhy: 
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• Čísla a početní operace  

Hlavní rozdíly, které jsou mezi očekávanými výstupy a minimálními úpravami 
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření se ukazují už v prvním 
období. Zatímco žák na základní škole praktické se seznamuje s čísly do 100 a 
operace provádí pouze do 20 s pomocí znázornění, žák na běžné základní škole 
užívá čísla do 1000 a jednoduché početní operace s přirozenými čísly provádí 
zpaměti. Žák na běžné ZŠ nejen řeší, ale také tvoří slovní úlohy, do nichž 
aplikuje osvojené početní operace. Na ZŠ praktické je pouze řeší, což se nemění 
ani v druhém období. Ve druhém období se očekávané výstupy již liší značně. 
Žák běžné ZŠ by měl provádět písemné početní operace v celém oboru 
přirozených čísel, kde také zaokrouhluje, provádí odhady a řeší a tvoří slovní 
úlohy. Při výpočtech pomocí násobení a dělení využívá komutativnost a 
asociativnost. Co se na 1. stupni ZŠ praktické nevyskytuje vůbec, jsou zlomky, 
které žáci na běžné ZŠ modelují, porovnávají a provádí s nimi operace sčítání a 
odčítání se stejným jmenovatelem, a desetinná čísla, která vyznačují na číselné 
ose. Dále je to pojem „celé záporné číslo“, které se značí „-„, a žáci běžné ZŠ jej 
vyznačují na číselné ose.  

• Závislosti, vztahy a práce s daty  

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty jsou očekávané výstupy 
téměř zcela odlišné. Totožné jsou pouze výstupy týkající se převodu jednotek 
času. Jsou součástí prvního období, v rámci podpůrných opaření se nachází až v 
období druhém. Úpravy také obsahují více praktických činností, zvláště co se 
týká peněz a manipulace s nimi. V očekávaných výstupech jsou kromě tabulek 
obsaženy ještě diagramy a práce s nimi a jsou zařazeny do druhého období.  

V učivu běžných základních škol se můžeme navíc setkat s grafy, jízdními řády 
a již zmiňovanými diagramy.  

• Geometrie v rovině a prostoru  

Většina očekávaných výstupů, které se vyskytují v Minimálních úpravách pro 
obě období, je v neupravených výstupech zařazena už v období prvním. Patří 
sem například rozeznávání a modelování jednoduchých těles a souměrných 
útvarů v rovině, dále pak měření a odhad délky úsečky. V druhém období žák 
běžné ZŠ graficky sčítá a odčítá úsečky a určuje délku lomené čáry, pracuje s 
čtvercovou sítí, na níž rozpoznává a znázorňuje osově souměrné útvary. Navíc 
pomocí čtvercové sítě určuje obsahy obrazců a pracuje se základními 
jednotkami obsahu.  

• Aplikační úlohy 

Okruh Aplikační úlohy je zařazen až ve druhém období. V RVP ZV – LMP byly 
odlišnosti v učivu. Patřili tam pouze logické řady a doplňovačky, zatímco v RVP 
ZV byly navíc také slovní úlohy, úkoly a praktická cvičení na prostorovou 
představivost a magické čtverce, kdy žáci doplňují čísla do tabulky (většinou 
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poskládané z menších čtverců), aby ve všech řádcích i sloupcích byl stejný 
výsledek. Můžeme je tedy označit za vyšší úroveň doplňovaček.  

 

CÍLE ŠETŘENÍ, METODIKA VÝZKUMU A VÝZKUMNÝ VZOREK 

Výzkumné šetření má za úkol zjistit, s jakou úspěšností řeší žáci základní školy 
praktické matematické učební úlohy v nestandardizovaném didaktickém testu, a 
postupy řešení popsat. Dále má srovnat, zda zjištěná úroveň dovedností řešit 
úlohy odpovídá očekávaným výstupům RVP ZV a pomocí statistických metod 
zjistit, zda do výkonu žáků intervenují faktory, které se vztahují k osobnosti 
žáků, např. zda starší žáci dosahují v didaktickém testu lepších výsledků než 
mladší.  

Výzkumné šetření probíhalo v 5 krajích České republiky, a to v Jihomoravském, 
Zlínském, Olomouckém, Pardubickém a Moravskoslezském, na 9 základních 
školách praktických v 5. ročníku. Žáci byli testováni na konci druhého pololetí, 
kdy by měly být znalosti v matematice všech žáků 5. tříd dle RVP ZV 
srovnatelné. Výzkum probíhal formou nestandardizovaného didaktického testu. 
Test se skládal z 6 úkolů a byl bodově ohodnocen. Maximální možný počet 
získaných bodů byl 37. Test probíhal během výuky matematiky a doba 
vypracování byla individuální. Žádný žák nevypracovával úkoly déle než 45 
minut. Didaktický test absolvovalo 60 žáků, z toho 19 dívek a 41 chlapců. U 
sledovaného vzorku bylo větší věkové rozpětí. Nejmladší respondent měl 10 let 
a 10 měsíců a nejstarší 13 let a 11 měsíců.  

Didaktický test se skládá z 6 úloh, celkový možný počet dosažených bodů je 37. 
Jako předlohu pro zpracování jsem použila jak test pro žáky 9. tříd, uvedený v 
projektu Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami (GA406/08/0386), tak učebnici a pracovní sešit Matematika 5 
nakladatelství Septima (Jahoda 1995) pro základní školy praktické, a také jsem 
nahlédla do sborníku soutěže Matematický klokan za rok 2006, kde jsem v 
kategorii pro 2. a 3. třídu - CVRČEK, vybrala jednu jednodušší úlohu (Molnár a 
kol. 2006, s. 5). Test probíhal během hodin matematiky a v případě, že žáci 
chtěli test oznámkovat a paní učitelky svolily, byly testy ohodnoceny známkou a 
zařadily se do klasifikace předmětu. Po ukončení testu probíhala krátká 
konzultace s žáky o vztahu k matematice a o náročnosti úkolů v didaktickém 
testu.  
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Žáci si v tomto úkolu vedli celkem dobře, jak můžeme vidět v Obr. 1. U 
žádného žáka se nestalo, že by nevypočítal ani jeden příklad. Téměř všichni se 
snažili počítat, i když s chybou.  

 
Graf 1  Procentuální úspěšnost dívek a chlapců v úloze č. 1 

 

Graf 1 nám ukazuje, že chlapci si při tomto úkolu vedli lépe než dívky. Všechny 
příklady zvládlo vypočítat skoro 25 % chlapců, ale jen 10 % dívek. Stejný 
poměr můžeme vidět v případě získání osmi bodů. Poté se síly na obou stranách 
vyrovnaly a rozdíl mezi chlapci a dívkami se většinou srovnal.  

Nejčastější chyba v tomto úkolu se vyskytla u příkladu 42 – 28 =. 

Žáci správně odečetli první číslice v dvojciferném čísle, tedy 40 – 20 = 20, 
následně ale odečetli druhé číslice ve špatném pořadí, 8 – 2 = 6. Tato chyba 
mohla být způsobena nepozorností nebo špatně naučeným algoritmem pro 
výpočet rozdílu zpaměti. Nic ale nebránilo žákovi, aby si kterýkoliv příklad 
spočítal písemně pod sebe.  

Velké problémy také měli žáci s příkladem 520 + ______ = 600, nejčastějším 
výsledkem zde bylo 120 nebo 180. Správný výsledek si někteří žáci vyjádřili 
písemně rozdílem čísel 600 a 520. V tomto případě bych jako příčinu vnímala 
pouze nedostatečnou znalost algoritmu pro výpočet tohoto typu příkladu, jenž se 
v učebnicích pro základní školy praktické nevyskytuje tak často a žáci brzy 
algoritmus zapomínají.  

Dalším častým jevem byla záměna sčítání za odčítání. První dva příklady jsou 
na písemné sčítání, někteří žáci tedy pokračovali ve sčítání i v dalších dvou 
příkladech, které jsou už ovšem na odčítání. Zde můžeme opět hovořit o 
nepozornosti či nedostatečné soustředěnosti, vedoucí k opomenutí znaménka 
mínus před menšitelem. Zbylé testy obsahovaly v úkolu č. 1 hlavně drobné 
numerické chyby, které mohly být způsobené aktuální náladou či diskomfortem 
(unavenost, přesycenost).  

0,0% 0,0%
4,9% 4,9%

17,1%

14,6%

34,1%

24,4%

0,0% 5,3%
5,3%

15,8%

21,1%

15,8%
21,1%

10,5%

0%

10%

20%

30%

40%

0-1 2 3 4 5 6 7 8

329



 

 

 
 

V tomto úkolu bylo možné získat 4 body, tedy za každou otázku 1. I v případě 
špatného výpočtu mohli žáci získat body, a to za správné určení sudosti či 
lichosti vypočteného čísla. Jestliže tedy správný výsledek je 13 hlav a toto číslo 
je liché a výpočet žáka je číslo 12 a číslo označí jako sudé, získává z úkolu jeden 
bod, protože správně určil, že číslo 12 je sudé, přestože správný výsledek měl 
být číslo liché.  

V tomto úkolu jen velmi málo žáků získalo plný počet bodů, bylo jich jen 5. 
Naopak žádný bod nezískalo 28 žáků, což je téměř polovina. Mezi žáky, kteří 
získali 0 bodů, patří i ti, kteří se do řešení úkolu vůbec nepustili.  

 
Graf 2  Procentuální úspěšnost dívek a chlapců v úloze č. 2 

 

 
Tabulka 1 Rozbor jednotlivých částí v úkolu č. 2 – četnost odpovědí 

Vysvětlivky k tabulce:  
A - Kolik mají všichni dohromady nohou?  
B - Je to sudé, nebo liché číslo? 43  
C - Kolik mají všichni dohromady hlav?  
D - Je to sudé, nebo liché číslo?  
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V tabulce 1 můžeme vidět, jak si žáci stáli v jednotlivých částech úkolu č. 2. 
Vidíme, že počet žáků, kteří správně vypočítali počet nohou, je 19 (A). Sudé, 
nebo liché číslo určilo 29 žáků (B). Těch, kteří správně vypočítali počet nohou a 
správně určili, jedná-li se o sudé, či liché číslo, bylo jen 11 (A ∧ B). Obdobně by 
tomu bylo i u počtu hlav. Pokud se vrátím k určení sudého a lichého čísla, 
považuji 50% úspěšnost (29 z 60 ve sloupci B, 27 z 60 ve sloupci D) za ne příliš 
vysokou. Toto číslo ale také mohlo být způsobeno nepozorností či přehlédnutím 
dalších otázek nebo neochotou či nechutí další otázky ve slovní úloze plnit.  

 
 

V úkolu č. 3 se vyskytují dvě různé části. Nejprve je nutné, aby žáci vypočítali 
příklady na násobení a dělení. Některé vyučující mě upozorňovaly, že není 
dobré, aby se mezi příklady na násobení dávaly příklady na dělení. Tato 
připomínka mně připadla věcná, nakonec ale žádný žák chybu, která by měla 
tuto příčinu, neudělal. Druhou částí je správně spojit čísla s tabulkou a získat 
tajenku, která zní „JSI ŠIKULA“. Někteří žáci se do úkolu pustili kreativněji a 
používali na spojování pastelky. 

V této úloze neměla většina žáků problém, o čemž také vypovídá tabulka č. 7 s 
počtem získaných bodů. Nejvyšší možný počet získaných bodů byl 10. 9 bodů 
žák získal za výpočet jednotlivých příkladů, poslední, desátý bod za správně 
přiřazení tajenky. 9 nebo 10 bodů získalo 53 žáků, což je téměř 90 %.  

 
Graf 3  Procentuální úspěšnost dívek a chlapců v úloze č. 3 
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V grafu 3 můžeme vidět, že lépe na tom byli chlapci, plný počet bodů z nich 
získalo 76 %, u dívek bylo toto číslo menší, a to 58 %. S tímto úkolem a také s 
celým testem měla problém pouze jedna žákyně, která přestoupila do základní 
školy praktické ze základní školy až v 5. ročníku a její matematické dovednosti 
nebyly rozvinuté. Ostatní žáci mají alespoň 7 bodů.  

Je třeba podotknout, že znalost násobilky považují učitelé za důležitou, a proto s 
žáky toto neustále opakují a procvičují. Žáci, kteří měli chybu ve výpočtech, 
také nebyli schopni vyřešit tajenku, která by ale, jak už jsem zmínila dříve, 
mohla vést k pomyslné zkoušce a tedy překontrolování výsledků jednotlivých 
příkladů. Těch, kteří po správném výpočtu všech příkladů nevyluštili tajenku, 
bylo jen velmi málo. Jiné chybné uspořádání tajenky bylo žáky vytvořeno 
dvěma způsoby. První chybné řešení vzniklo doplněním písmen v pořadí, v 
jakém se nachází v tabulce, tedy „AIJUŠSKIL“, druhé nesprávné řešení vzniklo 
seřazením písmen podle čísel, která znázorňovala výsledky příkladů, a to od 
nejmenšího k největšímu. Po takovém seřazení písmen vzniklo slovo 
„LAIŠIKJUS“. 

Další chyba, která se vyskytovala v tajence, byla nejspíš způsobena předčasným 
doplněním tajenky a špatnou kontrolou spojení všech čísel. Výsledná tajenka 
pak zněla „JSI ŠIKULKA“. 

 

 
 

Počet bodů za správné vyřešení celého úkolu je 9, tzn., že žáci správně vyplnili 
všech devět buněk v tabulce. V této úloze mohl být výpočet uchopen dvěma 
způsoby. Žáci mohli písemně sčítat nebo původní číslo násobit. 

V grafu 4 můžeme vidět, že množství žáků, kteří splnili úkol na plný počet 
bodů, je u dívek téměř polovina a u chlapců 35 %. Stejně tak je zajímavé, že 0 
bodů získalo také poměrně dost žáků, 26 % dívek a 15 % chlapců. Mezi těmito 
hodnotami bylo rozložení poměrně nízké. Lze tedy říci, že většina žáků doplnila 
tabulku výpočty buď zcela správně, nebo naopak zcela špatně, popřípadě vůbec. 
Někteří žáci zvládli vyplnit pouze první řádek v tabulce, tedy pouze malou 
násobilku, a s ostatními řádky už si nedokázali nebo nechtěli poradit.  
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První z nesprávných způsobů vyplnění tabulky je zřejmě způsoben 
nepochopením reálného obsahu zadání. Žáci pouze opsali cenu 1 kg zboží. 

 

 
Graf 4  Procentuální úspěšnost dívek a chlapců v úloze č. 4 

 

V druhém případě došlo ke špatné interpretaci zadání, která vedla k výpočtu O 
KOLIK VÍC. Správný postup měl však žáky dovést k formulaci KOLIKRÁT 
VÍC. Žák tedy přičítal čísla v záhlaví tabulky k částce, která mu vyšla. Ve třetím 
řádku tabulky můžeme vidět numerickou chybu, kdy žákovi nejasným 
způsobem vznikla částka 37 Kč. K té už dále přičítal podle svého původního 
algoritmu. Třetí případ je podobný druhému. Žák opět kilogramy v záhlaví 
přičítal, tentokrát však stále k původní ceně. Zbylé chyby byly opět způsobeny 
nepozorností nebo aktuálním rozpoložením žáka.  

Naopak výborné schopnosti v písemném násobení prokázala žákyně, jež uvádí, 
že má matematiku velmi ráda a na vysvědčení byla hodnocená známkou 1, která 
si zadání interpretovala chybně, vypočtenou hodnotu vždy násobila následujícím 
počtem kilogramů. 

 
 

Bodování úkolu č. 5 bylo obdobné jako v úkolu č. 2. Žák mohl získat 
maximálně 4 body, 2 za správné výpočty a 2 za odpovědi k jednotlivým 
výpočtům.  

Tato druhá slovní úloha, která se v didaktickém testu vyskytla, dopadla mnohem 
lépe než první (úkol č. 2). V úloze bylo méně subjektů a tématem slovní úlohy 
byly peníze, jež jsou dětem velmi blízké. Naopak žákům činilo problém, že byly 
současně položeny dvě otázky, jak můžeme vidět na následujících příkladech.  
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Žáci podle první otázky začali počítat 30 + 20 = 50. Tento výpočet je správný, 
ale odpověď, ve které tento výsledek použili „Dohromady mají 50 Kč.“, byla 
špatná. Tento jev se vyskytl ve třetině testů. Dalo by se polemizovat nad tím, 
zda by alespoň část žáků dopadla lépe, pokud by byla každá otázka uvedena na 
novém řádku.  

 
Graf 5  Procentuální úspěšnost dívek a chlapců v úloze č. 5 

 

Pouze malá část žáků provedla zápis úlohy, to však nebylo započítáváno do 
hodnocení. Co ale podle zadání bylo povinné, je slovní odpověď. Velká ztráta 
bodů vznikla jejím nezapsáním. Odpověď, ať už se správným nebo chybným 
výsledkem uvedla pouze necelá polovina žáků. Odpovědi na obě otázky pak 
pouze třetina žáků. 

 
 

Posledním úkolem bylo doplnit obrázkovou řadu. Za tento úkol mohli žáci 
získat 2 body. Přestože úkol č. 6 byl z hlediska řešení nejúspěšnější ze všech, 
vyskytli se žáci, kteří na správné řešení nepřišli. Při jejich důkladnějším rozboru 
se řešení jeví jako možná snaha o osovou souměrnost. Z čehož by vyplývalo, že 
se žáci snažili najít alespoň nějakou zákonitost.  

Úspěšnost je u dívek stoprocentní, mezi chlapci se vyskytla 3 špatná řešení, tedy 
úspěšnost necelých 93 %. Tento úkol byl také žáky považován za nejlehčí.  
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Graf 6  Procentuální úspěšnost dívek a chlapců v úloze č. 6 

 

Jak můžeme vidět v grafu 6, nejvyšší úspěšnost byla u úkolu č. 6, kde 95 % žáků 
řešilo zcela správně. Naopak největší neúspěch byl u úkolu č. 2. Nejvíce žáků jej 
také vůbec neřešilo. Z výsledků vyplývá, že nejlépe jsou žáci připraveni na 
úkoly, u kterých mají zautomatizované algoritmy, a také na obrázkové řady. 
Problematické byly příklady z oblasti Závislosti, vztahy a práce s daty 
(konkrétně manipulace s penězi).  

Závěr 

Jak můžeme vidět v grafu 7, nejvyšší úspěšnost byla u úkolu č. 6, kde 95 % žáků 
řešilo zcela správně. Naopak největší neúspěch byl u úkolu č. 2. Nejvíce žáků jej 
také vůbec neřešilo. Z výsledků vyplývá, že nejlépe jsou žáci připraveni na 
úkoly, u kterých mají zautomatizované algoritmy, a také na obrázkové řady. 
Problematické byly příklady z oblasti Závislosti, vztahy a práce s daty 
(konkrétně manipulace s penězi).  

 
Graf 7  Počet žáků, kteří získali příslušný počet bodů   

Graf 8  Úspěšnost žáků (v %) 

Bodový zisk se pohyboval, jak vyplývá z grafu 8, převážně v horní polovině. 
Nejnižší počet získaných bodů byl 14.  

Didaktický test sestavený pro žáky 5. tříd neobsahoval úlohy, které by 
nekorespondovaly se vzdělávacím obsahem RVP ZV vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace. Na základě těchto předpokladů by si žáci měli, až na 
drobné chyby, se všemi příklady poradit.  
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Známkové ohodnocení testů bylo provedeno podle následujícího procentuálního 
rozložení:  

100 % - 91 %   37 – 33 b. 1  
90 % - 71 %   23 – 26 b. 2  
70 % - 41 %   25 – 15 b. 3  
40 % - 21 %   14 – 7 b.  4  
20 % - 0 %    6 – 0 b.  5  
Rozložení známek vyšlo následovně:  

 
Graf 9  Rozdělení výsledků testovaných žáků 

Z grafu 9: Rozdělení výsledků testovaných žáků vyplývá, že nejvíce z nich bylo 
klasifikováno stupněm 2 a nikdo nebyl klasifikován stupněm 5. Příčinou může 
být to, že matematické kompetence žáků jsou natolik dobré, nebo také to, že 
náročnost testování byla nastavena mírněji. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
žáky s lehkým mentálním postižením, neměl by být dle mého názoru, kladen 
důraz na výkon. Test neměl být pro žáky stresující, měl být spíše povzbuzením a 
potvrzením toho, že pro tyto děti je především důležité, aby nezažívaly pocit 
rezignace a nechuti k matematice.  

 

RESUMÉ 

This article is based on the subject of solving the mathematical exercises by 
pupil of practical primary school. It presents resulting data from research 
realized with pupils with mild mental disabilities. There are didactic tests 
processed and evaluated. Results of the inquiry uncover specifics solving the 
mathematical problems by pupils with mild mental disabilities. 
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LIDÉ S POSTIŽENÍM VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ OD 
HISTORIE PO SOUČASNOST 

Lucie Hrbáčová, Zuzana Remešová 

 

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je seznámení se vztahem společnosti k lidem 
s postižením, který se od historie po současnost odrážel v dílech výtvarných 
umělců. Existují informace o pohledu intaktní společnosti na osoby s různým 
druhem postižení, nejen v písemných pramenech, ale rovněž v uměleckých 
záznamech, jež se staly podkladem pro vytvoření tohoto příspěvku. Dílčím 
záměrem je poukázání na proměny myšlení současné společnosti, které se 
projevují především v poskytování příležitosti lidem s postižením spolupodílet 
se na vytváření kulturního prostředí naší společnosti. Poskytne komplexní 
přehled o této problematice od minulosti po současnost. 

Klíčová slova: výtvarné umění, osoby s postižením, vztah společnosti k lidem 
s postižením 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Na osoby s postižením je v průběhu dějin pohlíženo různou optikou. V průběhu 
dějin se můžeme setkat s přístupy represivními, zesměšňujícími, pomáhajícími 
či lhostejnými. O těchto přístupech je možné se dočíst v dílech mnoha autorů, 
pro představu lze zmínit například Bohumil Popelář (1955), Přehled dějin péče 
o vadnou mládež. Boris  Titzl  (1998) Postižený člověk ve společnosti (Hledání 
počátků), Tibor Vojtko (2005) Postižený člověk v proměnách času, Miloš Sovák 
(1980) Nárys speciální pedagogiky. Ve všech písemných dílech speciální 
pedagogiky se můžeme dočíst o různých periodizacích či postojích k osobám s 
postižením v průběhu dějin. Můžeme pozorovat postoj společnosti zaznamenaný 
v písemných dílech pomocí pojmenovávání osob s postižením, dle míry podpory 
nebo podle míry začlenění, ale náš příspěvek se bude zabývat především vztahu 
společnosti k osobám s postižením zachycený ve výtvarných dílech umělců od 
historie po současnost. Je pochopitelné, že nejsme schopní pojmout veškerá 
umělecká díla, která byla zpracována na toto téma, ale rozhodli jsme se 
vypíchnout nejznámější nebo nejzajímavější díla.  

O osobách s postižením toho bylo napsáno a natočeno mnoho, ale my jsme se 
rozhodli zaměřit svou pozornost na výtvarné produkty. Nebudeme se snažit 
napadat jakékoliv periodizace, které již byly zveřejněny, jen pro ilustraci 
uvedeme několik děl, které ne vždy zapadají do konsensu. 
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Starověk 

Sovák (1980) uvádí, že prvním vývojovým stádiem péče o handicapované je 
stádium represivní, kde byli lidé s postižením vyvrhováni ze společnosti, 
vyloučeni nebo zabiti. Jak ale uvádí Titzl (in Vojtko, 2005) nález Venuše 
s křivou tváří (viz. Obrazová příloha č.1)  poukazuje na to, že žena, která stála 
této rytině z mamutoviny modelem, trpěla zánětem levého čelního kloubu a 
měla deformovanou polovinu obličeje. Stejně tak kosterní pozůstatky z jižní 
Moravy poukazují na přítomnost chorob páteře případně zhojené zlomeniny 
krčku stehenní kosti. Všechny tyto nálezy poukazují na fakt, že v pravěku nebyli 
postižení svou tlupou opouštění či zabíjeni, ale bylo jim pomáháno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová příloha č. 1   Obrazová příloha č. 2 

 

Za první ilustraci osoby s postižením ve společnosti pomocí malby můžeme 
považovat fresku, která byla nalezena v hrobce vezíra Nakhta, který vládl 
osmnácté dynastii faraónů. Tato freska (viz. Obrazová příloha č. 2), která je 
stará přibližně tři tisíce let zobrazuje muže se zrakovým postižením, hrajícího na 
harfu. V následující dynastii faraónů, tedy období vlády faraona Ramessese II. 
můžeme najít také fresku, která byla nalezena v pohřební pyramidě  
a taktéž zobrazuje muže se zrakovým postižením hrajícího na harfu spolu 
s mrtvým a jeho ženou. Je zajímavé, že na obou freskách je vyzdvihováno 
hudebníkovo postižení před jeho profesí. Z toho můžeme vydedukovat, že lidé 
byli osobami s postižením fascinovaní, neopomíjeli jejich schopnosti, i přes 
existenci handicapu. (Gudonis V., 2010) 

V Řecku mezi léty 1550 – 1500 př. N. l. vznikla Agamemnonova maska (viz. 
Obrazová příloha č.3), která nese jméno krále Agamemnona z Iliady, na které je 
znatelně pokleslá levá strana obličeje. Tato pokleslost poukazuje na parézu 
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lícního nervu, kterou trpěl nebožtík. Mezi dalšími můžeme jmenovat masky 
z období před Kolumbem (viz. Obrazová příloha č. 4), které se našly na území 
dnešního Arkansasu, které mají znatelné deformace obličeje, masky ze starého 
Řecka, Říma, masky peruánských kmenů a mnoho dalších. O první medicínskou 
studii o parézách lícního nervu se zasloužil Avicenna (979 – 1037 př. n. l.) Jako 
první určil rozdíl mezi centrální a periferní parézou. Za etiologii určil kompresi 
v důsledku úrazu, nádor či nervové přerušení. Navrhoval také léčbu, která se 
skládala z medicíny z tropických bylin a masáží. Pokud však paréza přetrvávala 
déle než šest měsíců, nebyla vyléčitelná. (Resende, L. A., Weber, S., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová příloha č. 3    Obrazová příloha č. 4 

 

Středověk 

V období raného středověku se veškerá lidská činnost upírá k Bohu a církev 
získává výsadní postavení ve společnosti. I přes postoj církve k lidem, jako 
k dětem božím a snaze vštěpovat svým přívržencům myšlenky rovnosti, bylo 
narození dítěte s postižením přičítáno neznámým, často negativním vlivům 
(uhranutí matky, očarování, nemravné styky před narozením dítěte…).  Takto 
postižené dítě bylo považováno za potencionální nebezpečí pro skupinu, ovšem 
především za něco, co reprezentuje vliv neznámých a nebezpečných sil. 
(Vágnerová, M. at al., 2000) Spatřit někoho s viditelným postižením, ať už 
následkem trestu useknutí ruky či v důsledku vrozené vady, výsledek byl stejný. 
Jednalo se o spatření monstra, které rozsévá neštěstí, je znamením vycházejícím 
z podsvětí nebo zvěstujícím smrt. (Blažek, B., Olmrová, J., 1985) Na druhou 
stranu, pokud postižení viditelné nebylo, jednalo se většinou o „blázny a 
šílence“. Možností, jak poukázat na šílenství bylo několik. Dodnes se dochovala 
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replika Klece bláznů, která je k vidění například v Brněnském podzemí pod 
Zelným trhem. Tato klec stávala, spolu s městským pranýřem pro nepoctivé 
obchodníky, na náměstí, na očích všech. Kromě klece bláznů měla města 
možnost zbavit se potulujících šílenců vyhnáním za hradby a nechat pobíhat 
krajinou. Tento model byl běžný hlavně v Německu. Avšak existovalo ještě 
jedno řešení. Jedná se o tzv. Narrenschoff. Tyto lodě plné bláznů pluly od města 
k městu. Dobrat se přesného smyslu Lodi Bláznů není lehké. Zdá se, že se 
jednalo o všeobecnou metodu, kterou se městské úřady zbavovaly potulujících 
se šílenců. To však situaci plně nevysvětluje.  Ještě před vznikem speciálních 
zařízení jsou „blázni“ občas přijímáni do špitálů, kde se o ně pečuje, mají lůžka 
v nemocnici a speciálně určené místo, kde se vyskytují pomatení. Šílenci tedy 
nejsou vždy vyháněni. Existují také záznamy o podporách pro šílence či 
domcích ve prospěch pomatených, které se našly v účetnictví středověkých 
měst.  Norimberk se ve středověku potýkal s velkým počtem šílenců, avšak 
neposkytoval jim žádnou jinou péči, přístřeší a jídlo a šílence prostě zavíral do 
vězení. (Foucalt, M., 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová příloha č. 5    Obrazová příloha č. 6 

 

Zastavme se ale na chvíli u Lodi bláznů (viz. Obrazová příloha č. 5). 
Hieronymus Bosch namaloval v letech 1490 – 1500 obraz, který nese stejný 
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název. Obraz je kritikou soudobé morálky, odvrat od křesťanských hodnot. 
Autor se snaží ve svých obrazech zobrazovat dobro a zlo, odráží naděje a obavy 
středověku, který byl plný alchymie, kacířství  
a čarodějnictví. Epidemie moru, povodně a jiné katastrofy byly připisovány 
Božímu hněvu a typický přístup k člověku inspiroval Bosche k malování 
podobenství. Začal pracovat s fantazií, se symboly a čerpal také z literárních 
pramenů. (Rembert,V., 2007) Ovšem obraz, který namaloval v letech 1475 – 
1480 se dotýká šílenství již svým názvem. Operace kamene (léčba šílenství) je 
obraz, který představuje léčbu šílenství neboli trepanaci lebky (viz. Obrazová 
příloha č. 6). (Ladino, L., D., et al., 2013) Trychtýř na hlavě operujícího 
představuje šarlatánství, kdežto kniha na hlavě jeptišky znamená učenou 
nevědomost. Ačkoliv název poukazuje na operaci kamene, z hlavy operovaného 
vyrůstá květina, tulipán. To odkazuje na holandské rčení “tulipánová hlava“, což 
značí šílence. Důležité je také poukázat na víru, že příčinou epileptických 
záchvatů je kámen šílenství v hlavě nemocného a běžnou praktikou bylo jeho 
odstranění. Tato metoda byla také hojně využívaná při léčbě zvýšeného 
nitrolebečního tlaku, epilepsie, šílenství, deprese či mentální retardace. V té 
době se umělec velmi zajímal o osudy lidí s postižením, nutno zmínit také 
studie, zaznamenávající osoby s tělesnými deformacemi- Studie příšer. 

Ve stejném období vznikají i další obrazy, které se věnují různým druhům 
postižení. Raffael Santi vytvořil mezi léty 1510 – 1514 obraz Portrait of 
Tommaso Inghirami (viz. Obrazová příloha č. 7), který zobrazuje Santiniho 
přítele při psaní projevů. Na díle je nejvýraznější jeho strabismus a také červený 
úbor, který poukazuje na příslušnost k Vatikánu. Muž na obraze byl dopisovatel 
a knihovník papeže Julia II. (Mráz, B., 1988) Pokud zůstaneme u problematiky 
zrakového postižení, v  roce 1568 namaloval vlámský umělec Pieter Bruegel 
obraz, který se jmenuje Podobenství o slepcích (viz. Obrazová příloha č. 8). 
Tento obraz zobrazuje pochod slepců. Karcioglu (2002) rozebírá některé možné 
příčiny jejich zrakového postižení. Druhý slepec zprava pravděpodobně 
podstoupil operativní odstranění očních bulbů, což bylo v 16. století běžným 
řešením rozšiřujícího se zánětu či zvýšeného nitroočního tlaku. Třetí muž 
vykazuje známky bělavého zakalení rohovky, což v pokročilém stádiu 
způsobuje slepotu. Čtvrtý v pořadí trpěl smrštěním očního bulbu v důsledku 
rozsáhlého zánětu. Se zánětem oka souvisí také fotofobie, která by vysvětlovala 
částečné zakrytí obličeje čepcem. 
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Obrazová příloha č. 7        Obrazová příloha č. 8 

 

V raném 15. století se objevují první ikonografické záznamy operovaného 
rozštěpu rtu. (Pirsig et al., 2001) Prvním zobrazením může být triptych (viz. 
Obrazová příloha č. 9) z roku 1431, jehož autorem je Lucas Moser. Na detailu je 
zachycena postava se znaky rozštěpu rtu. Triptych je součástí oltáře v kostele 
Svaté Magdalény v Tiefenbronnu. Další ilustrací nám může být perokresba 
Leonarda da Vinciho (viz. Obrazová příloha č. 10), která je z roku 1485  
a zachycuje muže se skobovitým nosem a posunutou dolní čelistí, přičemž 
spodní ret je oproti hornímu větší. Tento vzhled mívají pacienti s rozštěpem, 
kteří podstoupili neadekvátní zákrok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová příloha č. 9       Obrazová příloha č. 10 
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Novověk a 20. století 

Chlapec s koňskou nohou (viz. Obrazová příloha č. 11) je název obrazu Jusepe 
de Ribera, který vznikl v roce 1642. Autor ve svém realistickém období 
zachycuje postavy zmrzačené či postižené. Chlapec na obraze trpěl patrně 
artrogrypózou. Ta je na obraze znázorněná špatným postavením zápěstí, 
nepřirozeným přitažením palce ruky a deformací nohy, známou také jako 
koňská noha. Tělesným postižením se také zabýval Diego Rodriguez de Silva y 
Velázquez, který mezi roky 1643 – 1645 maluje skvělé portréty trpaslíků a 
bláznů. Mezi nejznámější patří Sebastian de Morra (viz. Obrazová příloha č. 12) 
a Trpaslík Francisco Lezcano. (Vigue, J., 2004) Malíř byl znám svými 
výbornými pozorovacími schopnostmi a citlivostí zaznamenávat detaily 
fyzických abormalit. Tyto obrazy poukazují na přítomnost „trpaslíků“ na dvoře 
španělského krále Filipa IV., kde působili jako zdroj obveselení panovníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová příloha č. 11          Obrazová příloha č. 12 

 

Existují tedy díla, která znázorňují osoby s různým druhem postižení, ale ve 
velkém množství případů zachycovali umělci osoby s postižením zraku. 
Zajímali se o nevidomé, nebo osoby s viditelným strabismem. Nejčastěji byly 
tyto osoby znázorňovány při hře na různé hudební nástroje. Proto zde uvedeme 
několik ukázek pro vytvoření ucelené představy o problematice, jež se týkají 
výtvarného ztvárnění lidí s postižením zraku v průběhu následujících století. 
Např. Diego Velázquez- Slepá žena (obrazová příloha č. 13), Edgar Degas- 
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Madame Renée de Gas (obrazová příloha č. 14), Pablo Picasso- Oběd slepého 
muže (obrazová příloha č. 15) Egon Schiele- Slepá matka (obrazová příloha č. 
16) 

 

 

Obrazová příloha č. 13            Obrazová příloha č. 14 

 

 

 

Obrazová příloha č. 15              Obrazová příloha č. 16 

 

Současnost 

 Walter Heckmann, Slepý vede slepé (obrazová příloha č. 17). Toto dílo můžeme 
srovnat s malbou již zmíněného umělce Pietera Bruegela- Podobenství o 
slepcích. Oba malíři zvýraznili v malbách kompenzační pomůcky pro 
prostorovou orientaci, zdůraznili postavám otevřená ústa a absenci vizuálního 
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vnímání i přes jejich rozdílné historické začlenění a rozdílnou dobu vzniku obou 
děl.  Takto bychom mohli jmenovat další díla, jež zachycují život a postoje 
společnosti k osobám s postižením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová příloha č. 17 

 

V roce 1949 byl poprvé použitý francouzským umělcem Jeanem Dubuffetem, 
termín Art Brut. Tento směr zahrnuje umění dětí, samouků, lidí s postižením, 
často sužovaných duševními chorobami a potřebou se výtvarně projevovat. 
Umělci druhé poloviny 20. století pokládali umění takzvaných „laiků“ za 
inspirativní, jelikož bylo oproštěno od jakýchkoliv zažitých kulturních 
stereotypů a bylo odrazem nejniternějších a nejsyrovějších potřeb autorů. V této 
době se dostáváme k prvnímu oceňování umění osob s postižením. V současné 
době existují po celém světě rozsáhlé sbírky tohoto směru. 

V současnosti mohou být postoje společnosti velmi ambivalentní. Nadále se 
vyskytují ve výtvarných dílech osoby s postižením a díky způsobu jejich 
zachycování, můžeme hodnotit a porovnávat vztah intaktní populace od 
prvopočátku výtvarného umění po současnost. Je zajímavé, že v průřezu staletí 
tak můžeme vnímat odraz postojů lidí bez postižení k lidem s postižením 
vizuálním způsobem, nejen z písemných zdrojů. Pozitivním zjištěním je, že dnes 
osoby s postižením v umění nejsou zachycovány jako „nemohoucí“ lidé, kterým 
není jen třeba pomáhat a podporovat je, ale jako rovnocenné individuality, jež 
mají svá specifika a zvláštnosti, jako každý jiný jedinec.  

Za velmi pozitivní posun lze považovat vytváření podmínek a příležitostí lidem 
s postižením aktivně se podílet na kulturním životě společnosti. Existují umělci 
s různým druhem handicapu, kteří se věnují výtvarné tvorbě i přes určité 
překážky, jež postižení skýtá. Jen na území České republiky působí několik 
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nestátních organizací, které sdružují tyto umělce a umožňují jim se lépe prosadit 
v této scéně. Můžeme jmenovat například Okamžik, Artevide, jež podporují 
osoby s postižením zraku, Nakladatelství UMÚN s.r.o., od roku 1993 jako 
součást Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama. Uměleckou 
činnost osob s mentálním postižením podporuje například Studio Oáza a tak 
dále. Lidé s postižením se dnes zcela běžně stávají aktivně produkujícími 
umělci. Zde můžeme uvést umělce s nevidomostí Esrefa Armagana z Turecka, 
Mariannu Jánošíkovou Machalovou ze Slovenska, Rafael Arias ze Španělska a 
další. Tento fakt je známkou pozitivního postoje společnosti k vytváření 
rovných příležitostí lidem s postižením. V současné době je nastolená 
problematika čím dál více řešená a odborníci jak v oblasti výtvarného uměni, tak 
v oblasti speciální pedagogiky, nacházejí mezi těmito obory jistá pojítka. 
„Etablování pojmu disability art je spojené se změnami vnímání postižení ve 
společnosti, s vlastní aktivizací handicapovaných v sociokulturním prostředí, ale 
také s obecnou diskusí o normalitě a jinakosti a o nebezpečí sociálního 
vyloučení těch, kteří jsou „jiní“.“ (Sochor, P., 2015)  

 

ZÁVĚR 

Příspěvek tedy poskytuje komplexní přehled o vztahu společnosti k lidem 
s postižením, jež se odrážel ve výtvarných dílech od starověku po dnešní dobu. I 
přes stále trvající ambivalentní postoje intaktních lidí k lidem s postižením, 
můžeme říci, že se vztah společnosti velmi změnil. I přesto, že existují výtvarná 
díla, jež zaznamenávají osoby s postižením, ve velké míře se takové osoby 
v dnešním světě samy podílejí na utváření našeho kulturního prostředí  
a to po celém světě. Stále stoupá počet organizací pro podporu umělců 
s postižením, v tom vidíme, oproti minulosti největší rozdíl.  
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MOŽNOSTI VYUŽITIA TERAPEUTICKEJ KNIHY – IVÁN 
GÓMEZ: AJKA A GROF V KRAJINE SOPIEK 

Kristína Nagyová, Lucia Kralovičová 

 

 

Abstrakt:  Plamienok n.o. je mobilný hospic pre deti, ktorým je poskytovaná 
paliatívna starostlivosť a zároveň je prvou organizáciou na Slovensku tohto 
charakteru. Jednou zo špeciálnych aktivít Plamienka n.o. je poskytovanie 
terapeutických aktivít deťom a dospievajúcim, ktorí stratili blízku osobu 
na individuálnych a skupinových stretnutiach. Tieto stretnutia predstavujú 
dôležitú súčasť procesu zotavovania sa a poskytujú príležitosť na rast 
prostredníctvom terapie, zdieľania skúseností zo straty blízkej osoby, využívania 
podpory od členov skupiny prostredníctvom aktivít. 

Tento príspevok je zameraný na prezentáciu terapeutickej knižky Dobrodružstvá 
Ajky a Grofa v krajine sopiek, ktorú napísal psychoterapeut Iván Gómez 
(psychoterapeut a riaditeľ poradenského centra Plamienok n.o.) a možnosti 
využitia tejto knihy ako terapeutického nástroja. 

Kľúčové slová: smútenie, deti a dospievajúci, Plamienok n.o., terapeutická 
práca 

 

Abstract: PLAMIENOK n.o. as the first organization in Slovakia established 
and started mobile hospice for children in need of palliative care. One of the 
very specific activities, Plamienok n.o. offers to its clients is therapeutic 
activities for children and adolescents who lost their close relative in individual 
and group meetings. The meetings are important part of the recovering process 
and give an opportunity for therapeutic growth by sharing experiences related to 
losses, using peer support in context of activities.  

In this paper we will introduce the book “Ayu and Grof in Land of Volcanoes” 
written by psychotherapist Iván Gómez (psychotherapist and director of 
Plamienok Grief Centre) to show how the story can be used as a therapeutic 
tool. 

Keywords: grieving, children and adolescents, Plamienok n.o., therapeutic work 

 

Tento príspevok predstavuje parciálne výsledky grantu UK/180/2016 Jednotlivec 
s nevyliečiteľným ochorením v kontexte špeciálnej pedagogiky 
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PLAMIENOK N.O. 

Plamienok n.o. vznikol ako partnerská organizácia občianskeho združenia 
Plamienok v roku 2003, pričom v súčasnosti odborne pôsobí už trinásty rok. 
Odborný tím plamienku pomáha nevyliečiteľne chorým deťom (od narodenia po 
dosiahnutie 18. roku života) a ich rodinám v domácom prostredí (Plamienok, 
2014). 

Tím Plamienku je tvorený odborníkmi z viacerých suportívnych odborov 
medicíny, najmä lekármi, zdravotnými sestrami, psychológmi, sociálnymi 
pracovníkmi, špeciálnymi pedagógmi a hrovými terapeutmi, ktorí majú 
skúsenosti s liečbou a starostlivosťou o tieto deti (Jasenková, Mikesková, 2005). 

Plamienok n.o. svoju pomoc orientuje do troch hlavných oblastí: 

� detská domáca hospicová starostlivosť, 

� poradenská činnosť, 

� odborná vzdelávacia činnosť. 

Detská domáca hospicová starostlivosť Plamienok n.o. je určená pre deti 
s nevyliečiteľným ochorením, ktorým je poskytovaná paliatívna liečba 
a starostlivosť v domácom prostredí. Cieľom paliatívnej liečby a starostlivosti, 
ktorú poskytuje Plamienok n.o. je zmiernenie fyzickej bolesti a ponúknutie 
možnosti stráviť posledné dni v domácom prostredí dieťaťa. Odborná 
starostlivosť je zameraná na poskytovanie medikamentov, rehabilitačné činnosti 
a ďalšie. Dôležitý je najmä komplexný prístup, ktorý zahŕňa okrem lekárskej 
starostlivosti aj psychologickú, sociálnu a spirituálnu starostlivosť ako základ 
holistického prístupu.  

Poradenské centrum Plamienok n.o. pre rodiny a deti po strate blízkeho 
poskytuje pomoc trom skupinám ľudí: 

� rodinám, ktoré stratili blízku osobu z rôznych dôvodov, 

� deťom a dospievajúcim, ktorí stratili blízku osobu, 

� rodičom po strate dieťaťa. 

Odborná pomoc je poskytovaná tímom odborníkov – psychológov, 
psychoterapeutov, ktorí sa orientujú na spomínané tri skupiny ľudí. 

Hlavnou náplňou poradenského centra je poskytovať deťom, dospievajúcim, 
rodičom a rodinám individuálne alebo skupinové poradenstvo a konzultácie, 
terapeutické víkendové stretnutia smútiacich rodín a terapeutické tábory pre deti 
a dospievajúcich po strate blízkeho (Plamienok, 2016, 
http://www.plamienok.sk/domaca-starostlivost.php). 

Vzdelávacie centrum Plamienka n.o. vzniklo v roku 2007 pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Od roku 2007 každoročne 
prebieha kontinuálne vzdelávanie odborníkov ako aj študentov z rôznych 
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pomáhajúcich profesií, či už ide o polročný kurz Pomoc deťom a rodinám po 
strate blízkeho, prednášky pre študentov v trvaní jedného semestra Princípy 
liečby a starostlivosti o nevyliečiteľne choré dieťa a rodinu v detskom domácom 
hospici alebo vzdelávací workshop Kreativita v ošetrovateľstve v detskej 
paliatívnej starostlivosti (Plamienok, 2016, 
http://www.plamienok.sk/vzdelavanie.php). 

 

LETNÝ TERAPEUTICKÝ TÁBOR PRE DETI A MLADÝCH ĽUDÍ PO 
STRATE BLÍZKEHO 2016: „VOLANIE DIVOČINY“ 

Poradenské Centrum Plamienok n.o., organizuje od roku 2009 letné terapeutické 
tábory pre deti a mladých, ktorí stratili veľmi blízkeho človeka – mamu, otca, 
brata, sestru. Tieto deti čelia ťažkej životnej skúške, ktorá neprihliada na ich vek 
a pred ktorou ich nemôžu ochrániť ani ich rodičia, akokoľvek by chceli. Často 
sa touto skúsenosťou cítia vedome či nevedome vyčlenené z kolektívu detí a 
práve tábor  im dáva možnosť spoznať deti s podobným osudom a nájsť si medzi 
nimi svoje miesto. Pocit, že „v tom“ nie sú samy a vzájomná blízkosť a podpora 
detí im pomáha pri vyrovnávaní sa so stratou blízkeho. To všetko pod dohľadom 
tímu odborníkov a vyškolených dobrovoľníkov, ktorí pre deti rok čo rok 
pripravujú bohatý program plný športových, tvorivých a terapeutických aktivít, 
ktoré sa navzájom vhodne dopĺňajú.  

Tento rok v júli 2016 sme zorganizovali týždenný letný terapeutický tábor s 
názvom „Volanie divočiny, ktorého sa zúčastnilo 57 detí vo veku od 6 do 18 
rokov.  Chceme, aby všetky deti mali možnosť, zažiť spolupatričnosť, bez 
ohľadu na to, či si to daná rodina môže finančne dovoliť alebo nie a preto je 
komplexná účasť na tábore je pre deti a adolescentov bezplatná. Tím 
pracovníkov tvorili 2 psychológovia, lekár  i hrový terapeut Plamienka n.o. a 11 
školených dobrovoľníkov pod vedením riaditeľa poradenského centra 
psychoterapeuta Ivána Gómeza (Plamienok, 2016, 
http://www.plamienok.sk/letne-tabory.php). 

Tabuľka 1 počet detí a dospievajúcich a pracovníkov Plamienok n.o. na letnom 
terapeutickom tábore (Zdroj: Plamienok – Letné terapeutické tábory, 
http://www.plamienok.sk/letne-tabory.php, 2016) 

Počet detí na letnom terapeutickom tábore 57 

Tím pracovníkov 5 

Dobrovoľníci 11 

 

Jednou z dôležitých terapeutických techník bola každodenná práca v skupinách 
– tzv. zdieľanie sa (kde boli deti a mladí rozdelení podľa veku).  Na týchto 
skupinách sme sa prostredníctvom rozhovorov a  rôznych expresívnych metód, 
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kreatívnych metód arteterapie, biblioterapie či dramatoterapie snažili vytvoriť 
priestor pre osobné zdieľanie sa so svojou stratou ( s pocitmi ktoré strata 
prináša, hľadanie nádeje, zdrojov....). Jednou z významných techník bola práca s 
terapeutickou knihou Ivána Gómeza, Ajka a Grof v krajine sopiek. Ide o príbeh  
6 ročného dievčatka  Ajky, ktorá sa po smrti mami  so svojím kamarátom 
psíkom Grofom, vydáva na cestu hľadania odpovedí na dôležité otázky. 

 

MOŽNOSTI VYUŽITIA TERAPEUTICKEJ KNIHY IVÁN GÓMEZ: 
AJKA A GROF V KRAJINE SOPIEK 

Tento priestor by sme chceli využiť na ukážku, akým spôsobom sa dá prakticky 
využiť táto terapeutická kniha pri práci s človekom po strate či už s dieťaťom, 
adolescentom, rodinou alebo skupinami: 

• „Volám sa Ajka a mám šesť rokov. Môj najlepší kamarát sa volá Grof.“ 
(Gómez, 2016) 

� AKTIVITA: Predstavenie sa 

� Inštrukcia: Každý účastník povie nahlas svoje meno a urobí gesto 
alebo pohyb, ktorý ho charakterizuje.  

• „Prečo dospelí deťom klamú?“(Gómez, 2016) 

� AKTIVITA: Rozhovor 

� Rozhovor s účastníkmi s témou: Čo si myslíte, prečo dospelý deťom 
klamú? Klamal som aj ja niekedy, prečo?   

• „Ráno sme chodievali spolu do obchodu. Večer si sadla ku mne na posteľ, 
hladkala ma čítala mi rozprávku.“ (Gómez, 2016).  

� AKTIVITA: Nakresli 

� Inštrukcia: Nakresli na papier svoju peknú spomienku na človeka, 
ktorého si stratil. 

• „Po obede si rada ľahnem na trávu a pozorujem oblaky.“ (Gómez, 2016) 

� AKTIVITA: Pozorovanie oblakov 

� Inštrukcia: Pozorujeme oblaky a nachádzame a pomenúvame čo nám 
pripomínajú.  

• „Svetielko v tvojom srdci bude žiariť čoraz jasnejšie a prestaneš sa báť.“ 
(Gómez, 2016) 

� AKTIVITA: Písanie na tému kde je môj strach, čoho sa bojím ja a čo 
mi pomáha. 

� Inštrukcia: Napíšte pár vetami čoho sa bojíte a čo vtedy robíte, keď sa 
bojíte a čo Vám pomáha, strach zvládnuť.  
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• „V krajine sopiek nič nie je! Veľmi sa hnevám!“ (Gómez, 2016) 

� AKTIVITA: Zvukový orchester prostredníctvom Orffovho 
inštrumentária 

� Inštrukcia: Vyjadri svoj hnev cez zvuk, hudbu. Predstav si že si sopka 
plná hnevu, ktorý postupne začína bublať, zo sopky sa parí, až sopka 
vybuchuje. 

•  „Hviezdy sú na oblohe stále, ale nie vždy ich môžeme pozorovať. Vidíme 
ich svietiť, keď je obloha tmavá.“ (Gómez, 2016) 

� AKTIVITA: Nakresli 

� Inštrukcia: Čierni papier je obloha. Nakresli na ňu  hviezdy, ktoré 
predstavujú – ľudí alebo veci ktoré sú pre teba v živote dôležité.  
Dovnútra môžeš napísať ich mená. 

• „Slnečné lúče sa miešajú s kvapkami dažďa. Ajke je do plaču.“ (Gómez, 
2016) 

� AKTIVITA: Zvukový orchester 

� Inštrukcia: Spoločne vytvoríme prostredníctvom svojich dlaní dážď. 
Môžeme šúchať dlaňami, lúskať, tlieskať. Vedúci je dirigent, ktorý 
orchester vedie. Skladba sa volá smutný dážď. Začíname od padania 
prvých kvapiek až po veľký dážď, ktorý napokon ustáva.  

• „Ajka plače, Grof je pri nej. Ajka sa smeje...Smútok sa stratil.“(Gómez, 
2016) 

� AKTIVITA:  Dokončenie viet 

� Inštrukcia: Na papieri sú nedokončené vety, dokonči ich podľa toho 
ako chceš.  

� Plačem keď.... 

� Smejem sa keď... 

• „Vykročia spolu po úzkej cestičke, ktorá ich privedie do cirkusu šťastia, 
kde...“(Gómez, 2016) 

� AKTIVITA: Dokresli svoj cirkus šťastia 

� Inštrukcia: Na papieri je prázdne šapito cirkusu Šťastia. Dokresli, čo 
chceš mať Ty v svojom cirkuse Šťastia. 

• „Grof, z ktorého sa stal kúzelník, daruje Ajke náhrdelník, v ktorom je 
ukrytá sila zo sopiek.“ (Gómez, 2016). 

� AKTIVITA: Tvorba vlastného prívesku sily 

� Inštrukcia: Každý si vytvorí z pripraveného materiálu svoj prívesok, 
svoj symbol sily. 
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Okrem uvedených aktivít kniha ponúka priestor pre ďalšie aktivity vytvorené 
podľa potrieb klientov a cieľov práce s nimi. Ponúka možnosť napríklad práce 
výlučne s ilustráciami, alebo iba na báze receptívnej formy biblioterapie, kedy 
klientovi príbeh ponúkneme alebo prečítame. Taktiež sa dá použiť u detí pri 
otvorení témy strát, kde môže príbeh slúžiť ako impulz na rozhovor o téme strát 
v našich životoch a téme smrti, ktorá je často tabuizovaná.  

Dôležitým predpokladom práce s touto terapeutickou knihou je uvedomenie si 
vlastných strát a pocitov, ktoré s nimi súvisia. Z tohto dôvodu je dôležité 
pracovať s touto knihou s istou opatrnosťou a preto sa vytvárajú nároky na 
odbornosť a skúsenosti na osobu pracujúcu s touto knihou. 

 

ZÁVER 

Ak dieťa prežilo ťažké veci v tomto prípade smrť blízkej osoby môže sa v ňom 
začať hromadiť a ovládať ho smútok, strach, úzkosť, nepokoj a zlosť, pocity 
viny, rôzne pochybnosti o sebe, o ľuďoch a o svete v ktorom žije, v takomto 
prípade môžeme nájsť slová, ktoré by mu pomohli prejsť procesom smútenia 
a pomohli mu dívať sa na prežité udalosti inak. Pri ťažkých udalostiach už 
klasická rozprávka nemusí stačiť. V tomto momente môže pomôcť rozprávka 
terapeutická, či príbeh. Ide o špeciálny druh príbehu, vybratý alebo vytvorený 
podľa situácie ktorú dieťa prežilo alebo prežíva. Nemusí ponúkať šťastný koniec 
ako klasická rozprávka, ale môže ponúknuť možnosť ako by sa dieťa mohlo na 
voju situáciu dívať inak a ako sa s ňou môže „lepšie“ vysporiadať (Návrat, o.z., 
2016, http://rozpravka.navrat.sk/o-rozpravke/preco-a-ako-rozpravku-pribeh-
pouzivat-na-liecenie). 
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VÝZNAM VLADIMÍRA PREDMERSKÉHO V ŠPECIÁLNEJ 
PEDAGOGIKE 

Monika Löfflerová, Ivana Janurová 

  

 

Abstrakt: Hlavnou témou tohto príspevku je osobnosť Vladimíra 
Predmerského. Jeho prínos pre špeciálnu pedagogiku je nezanedbateľný. Práve 
z tohto dôvodu mu chceme prejaviť svoj obdiv a poukázať na jeho posolstvo po 
pedagogickej aj publikačnej stránke. Pre tento príspevok je charakteristický 
netradičnou štruktúrou. Každé obdobie reprezentuje život tohto velikána. Celý 
príspevok pôsobí ako ucelený životopis, v ktorom sa poukazuje na význam 
a terminológiu špeciálnej pedagogiky a bohatú pedagogickú aj publikačnú 
činnosť tohto fundovaného odborníka. Poukázať na rozličné terminologické 
odlišnosti   sme považovali za nevyhnutné, nakoľko tento významný človek bol 
priekopníkom práve v tejto oblasti. Na doplnenie informácii slúži časť s 
portrétom. 

Kľúčové slová: Vladimír Predmerský, špeciálna pedagogika, dejiny špeciálnej 
pedagogiky, diela Vladimíra Predmerského 

 

ÚVOD 

Špeciálna pedagogika je mladou vednou disciplínou, avšak jej prvé zárodočné 
bunky vidno už v staroveku. Pomalými krokmi sa z obyčajného ľudského 
záujmu o slabších jedincov ľudskej populácie rozrástla do študijného odboru na 
vysokých školách. Za jej vznik možno poďakovať mnohým dôležitým 
udalostiam v ľudskej spoločnosti ale aj významným osobnostiam, ktoré 
ovplyvnili vývoj špeciálnej pedagogiky. Jednou z týchto osobností u nás na 
Slovensku je Vladimír Predmerský (1902-1991). Pre mnohých pedagógov je 
vzorom, výborným učiteľom, ktorý sa zanietil pre špeciálnu pedagogiku. 
Z uvedených príčin sme sa rozhodli, že náš príspevok sa bude zaoberať práve 
jeho osobnosťou.  

Príspevok je informačným zhrnutím o pôsobení špeciálneho pedagóga 
Vladimíra Predmerského. Cieľ je definovaný už v samotnom názve, z ktorého 
vyplýva, že príspevok pojednáva o živote Vladimíra Predmerského a jeho diele 
v oblasti špeciálnej pedagogiky. Cieľom príspevku je zostaviť informácie tak, 
aby informovala o jeho životných udalostiach, pedagogickom a špeciálno-
pedagogickom pôsobení, vedeckom záujme, publikačnej činnosti a jeho odkaze 
pre budúcnosť.  
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OSOBNOSŤ VLADIMÍRA PREDMERSKÉHO  V HISTORICKOM 
VÝVOJI  ŠPECIÁLNE PEDAGOGIKY 

Naša spoločnosť bola na začiatku 20. storočia v období svojho moderného 
rozvoja. Začali sa formovať mnohé dovtedy neexistujúce vedné disciplíny 
a odbory. Po mnohých rokoch národného útlaku zo strany Uhorska a snáh 
o sústredenie sa na národnostné a politické aktivity a presadenie si práva na 
sebaurčenie sa slovenská spoločnosť začala orientovať aj vedeckým 
a ľudovýchovným smerom. Základným pilierom tohto obratu bolo založenie 
Matice slovenskej v roku 1863 ale hlavne jej pokračovateľky Muzeálnej 
slovenskej spoločnosti v roku 1893, ktorá podľa nášho názoru plnila úlohu 
dnešnej Slovenskej akadémie vied. Hoci sa zameriavala iba na vlastivedný 
a kultúrny výskum Slovenska a Slovákov, jej zrod bol začiatkom povznesenia 
mnohých odvetví vedy. Vďaka nej sa začal širší priestor venovať aj dovtedy 
neprebádaným oblastiam nášho života. Tento stav pretrval až do vzniku prvého 
spoločného štátu Slovákov a Čechov po 1. svetovej vojne v roku 1918. 

Jedným zo smerov, ktoré sa pomaly formovali od konca 19. storočia, bola aj 
špeciálna pedagogika. Začali sa otvárať nové možnosti v starostlivosti a výchove 
postihnutých detí a mládeže. Charitatívne ústavy sa premieňali na vzdelávacie, 
stanovil sa jednotný odborný dozor pri výchove postihnutých, riešenou bola aj 
školopovinná dochádzka postihnutej mládeže. Uskutočňovali sa prvé výskumy 
s postihnutými deťmi, vznikala odborná literatúra a vydávali sa postupne 
odborné časopisy. Postupne sa začala rozvíjať teoretická báza špeciálnej 
pedagogiky (Kramár, 1993). Aj keď špeciálnej pedagogike nebol venovaný 
priestor takých rozmerov ako iným vedným odborom, o jej povznesenie na 
úroveň v akej sa dnes študuje a vyučuje sa vo významnej miere zaslúžil aj 
docent Vladimír Predmerský, ktorého osobnosť je aj predmetom tohto 
príspevku.  

Vladimír Predmerský bol jedným z prvých, ktorý si uvedomil akútnu potrebu 
venovať širší priestor výchove tejto skupiny mladých ľudí a pokračovať v práci 
svojho priateľa Viliama Gaňu, ktorý bol taktiež veľkou osobnosťou v oblasti 
výchovy a starostlivosti o postihnutých. Predmerský sa zároveň stal aj prvým 
docentom v odbore špeciálnej pedagogiky na Slovensku. 

 

PERSONÁLNY ŽIVOTOPIS 

Život Vladimíra Predmerského bol v detstve spojený s obcou Lubina, ktorá sa 
nachádza v okrese Trenčín. Tu sa na prelome storočí, 19. februára 1902 narodil 
do početnej rodiny dedinského učiteľa. To bolo zrejme smerodajným aj pre jeho 
ďalší život a rozhodnutie venovať sa taktiež pedagogickej činnosti. Na 
povolanie učiteľa sa začal najprv pripravovať v Štátnom učiteľskom ústave v 
Modre, kde v roku 1921 maturoval s vyznamenaním. Neuspokojil sa so 
stredoškolským vzdelaním a po 2. svetovej vojne opäť pokračoval v štúdiu. Jeho 
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ďalšie štúdium prebiehalo na Univerzite Komenského v Bratislave, kde študoval 
slovenský jazyk, dejepis a zemepis. Svoje vysokoškolské vzdelanie ukončil 
popri zamestnaní a s vyznamenaním v roku 1959, keď mal 57 rokov (Pavlík, 
1985). 

V rokoch 1921 – 1930 bol učiteľom a riaditeľom viacerých ľudových škôl 
v oblasti slovensko–moravského pohraničia, konkrétne v Driemote, Moravskom 
Lieskovom, Vrbovciach, Hámroch a v Trenčíne. V týchto školách bolo veľa 
sirôt z detského domova v Rimavskej Sobote, ktoré boli umiestnené do 
chudobných rodín po kopaniciach v tejto oblasti a žili v ťažkých sociálnych 
podmienkach. (Horňák, Kollárová, Matuška, 2002) Tento fakt ho ovplyvnil do 
takej miery, že sa rozhodol venovať výchove týchto detí, k čomu potreboval 
ďalšie vzdelanie. Prebudila sa v ňom túžba dozvedieť sa čo najviac o príčinách 
prejavov týchto detí a veľmi intenzívne sa začal venovať študovaniu všetkej 
dovtedy dostupnej literatúry, najmä medicínskej, psychologickej ale aj 
pedagogickej, medzi ktorú patrili hlavne dobové časopisy. Tie prinášali 
konkrétne správy o diagnostikovaní postihnutých, o ich vývinových a 
výchovných predpokladoch, ako aj výchovnovzdelávacích metódach v 
jednotlivých ústavoch. 

Po získaní spôsobilosti pre bývalé ľudové školy v roku 1924 nadobudol 
postupne v rokoch 1929 až 1932 aj kvalifikáciu pre všetky typy špeciálnych 
škôl. Kvalifikáciu pre meštianske školy získal až v roku 1936. Po vzniku Školy 
vysokých štúdií pedagogických v Prahe a Brne cestoval Predmerský dobrovoľne 
na vlastné náklady na prednášky do týchto miest. Počúval prednášajúcich akými 
boli napr. O. Chloup, J. Uher, A. I. Bláha, J. Zeman, K. Herfort a iní. 

Svoje bohaté znalosti, ktoré časom získal, mal možnosť využiť hlavne v rokoch 
1930–1954 ako riaditeľ Osobitnej školy a Ústavu pre deti mentálne retardované 
v Trenčíne. Po dvadsiatich piatich rokoch jeho skutočne priekopníckej práce 
dostal pozvanie pôsobiť ako ústredný školský inšpektor na bývalom 
Povereníctve školstva v Bratislave, kde mal na starosti školy pre mládež, ktorá 
vyžadovala hlavne osobitnú starostlivosť. Na tomto poste Predmerský pôsobil 
v rokoch 1954–1961. Po odchode z tejto pozície pracoval do roku 1967 vo 
Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave. Od roku 1967 sa stal Vladimír 
Predmerský vedúcim Inštitútu špeciálnej a liečebnej pedagogiky na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského so sídlom Trnave. Tento post zastával do roku 1975. V roku 1968 
získal vedeckú hodnosť CSc., onedlho nato, v roku 1971 akademický titul PhDr. 
a tiež vedecko–pedagogickú hodnosť docent (Horňák, Kollárová, Matuška, 
2002). 

Zaoberal sa výchovou a výskumom mentálne postihnutých detí, významne 
prispel k rozvoju moderného špeciálneho školstva a špeciálnej pedagogiky na 
Slovensku. Pôsobil ako inštruktor špeciálnych škôl pre Slovensko, a aj ako 
predseda Zväzu učiteľstva pomocných škôl v Československej republike. Za 
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svoju vedeckú a publikačnú prácu dostal viacero vyznamenaní, medzi nimi aj: 
Zaslúžilý učiteľ (1957), Za zásluhy o výstavbu (1973), Strieborná medaila 
Univerzity Komenského (1979), Medaila J. A. Komenského (1982) – najvyššie 
pedagogické ocenenie (Horňák, Kollárová, Matuška, 2002). Zomrel 5. 
novembra 1991. 

 

PÔSOBENIE V ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH A SPOLKOCH 

Po vzniku ČSR začali jeden po druhom vznikať krajinské spolky pre 
abnormálnu mládež. Medzi prvými vznikol Zemský spolok pre starostlivosť 
o hluchonemých na Slovensku, po ňom bol založený Zemský spolok pre 
zmrzačených a Zemský spolok pre nevidomých na Slovensku. Vznik spolku, 
ktorý by sa staral o slabomyseľných sa na území Slovenska oneskoril. Dôvodom 
bolo hlavne to, že nebol dostatok školených a odhodlaných pracovníkov, ktorý 
by v ňom mohli pôsobiť. Jediným súkromným ústavom, ktorý riešil 
problematiku slabomyseľných bol ústav v Plešivci. Ten však kapacitne 
nepostačoval. Jedným z krokov na nápravu tejto situácie bolo zriadenie prvých 
pomocných tried v Bratislave v roku 1924 a Košiciach v roku 1925. V roku 
1930 vzniklo Zemské ústredie starostlivosti o mládež v Bratislave. Prvým 
podujatím konajúcim sa v súvislosti s postupným zrodom odboru špeciálnej 
pedagogiky u nás bol IV. zjazd pre výskum dieťaťa v Bratislave v roku 1930 
(Predmerský, 1947). 

Posledným predpisom v medzivojnovom období, ktorý sa dotýkal okrem iného 
aj špeciálneho školstva bol „Školský a učebný poriadok pre obecné a meštiacke 
školy a pre pomocné školy“. Tento predpis bol vydaný v roku 1937. Podľa 
Predmerského nastal v tomto období väčší rozvoj ústavnej starostlivosti. Podľa 
toho, kde sídlili významné ústavy, vznikli 4 odborné centrá, ktoré sa zaoberali 
otázkami starostlivosti o deti s mentálnym postihnutím: v Trenčíne pre 
slabomyseľných, v Kremnici pre hluchonemých, v Levoči pre slepých 
a v Bratislave pre telesne chybných,. (Horňák, Kollárová, Matuška, 2002). 

Čo sa týkalo školstva na území Slovenska, tak najvýznamnejšiu úlohu zohrala 
Pomocná škola v Trenčíne. Táto škola sa pod starostlivým vedením svojho 
zakladateľa a riaditeľa Vladimíra Predmerského stala odborno–metodickým 
centrom vtedajších slovenských pomocných škôl. Postavenie vodkyne medzi 
školami si udržala až do šesťdesiatych rokov 20. storočia. Základom pre túto 
školu sa stala pomocná trieda pri Ľudovej škole. Vyučovanie sa v nej začalo od 
1. decembra 1930 a navštevovalo ju 19 žiakov. V školskom roku 1937 – 1938 sa 
počet tried už zvýšil na 6 a navštevovalo ich spolu až 101 žiakov. 
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ZEMSKÝ SPOLOK PRE STAROSTLIVOSŤ O SLABOMYSEĽNÝCH 

Na začiatku 30. rokov 20. storočia na Slovensku boli dvaja zanietení 
pedagógovia - defektológovia, ktorí boli odhodlaní život zasvätiť problémom 
postihnutých ľudí. Týmito dvoma osobnosťami boli Viliam Gaňo a Vladimír 
Predmerský. Ich stručnou charakteristikou je spojenie vysokej odbornosti 
Viliama Gaňu s vysokou organizačnou schopnosťou Vladimíra 
Predmerského. To sa prejavilo najmä v pôsobení Zemského spolku pre 
starostlivosť o slabomyseľných na Slovensku. 

Činnosť trenčianskej školy sa úzko spájala aj so spolkovou činnosťou. Stala sa 
sídlom Zemského spolku pre starostlivosť o slabomyseľných na Slovensku, 
ktorý bol založený 12. januára 1932 v Žiline na zakladajúcom valnom 
zhromaždení v hoteli Folkmann. Medzi prítomnými bol aj Vladimír 
Predmerský, v tej dobe odborný učiteľ na štátnej pomocnej triede v Trenčíne. 
Prvým predsedom a zakladateľom tohto spolku sa stal Viliam Gaňo. Post 
tajomníka pripadol Vladimírovi Predmerskému, ktorý bol aj spoluzakladateľom 
spolku a pokladníkom sa stal František Tomiška. Spolok vznikol za účasti 
a podpory osobností špeciálnej pedagogiky ako boli K. Herfort a J. Zeman. Jeho 
prvý program sa zameriaval na usporadúvanie kurzov a na výchovu mentálne 
postihnutej mládeže, taktiež aj na zriadenie knižnice o mládeži s handicapom 
a na starostlivosť o deti, u ktorých bola diagnostikovaná debilita. Mal sa tiež 
starať o zriaďovanie výchovných ústavov pre deti, ktoré mali diagnostikovanú 
imbecilitu. Práca spolku mala byť v rovine propagačnej a zároveň organizačnej. 
Výsledkom činnosti Zemského spolku bol aj prvý súpis debilných detí na 
Slovensku. Uvádzal ich počet 7703. 16. novembra 1940 bol zmenený názov 
spolku z pôvodného na Spolok pre liečebnú nápravu. Dôvodom uskutočnenia 
tejto zmeny bolo to, že sa činnosť spolku rozšírila aj na epileptikov a duševne 
chorých. Jeho ústredným tajomníkom ostal aj naďalej Vladimír Predmerský. 
Spolok sa ešte v roku 1940 podieľal aj na zriadení internátu pre trenčiansku 
pomocnú školu. Onedlho, v roku 1950, tento spolok zanikol (Horňák, Kollárová, 
Matuška, 2002). 

V záujme starostlivosti postihnuté deti Zemský spolok pre starostlivosť 
o slabomyseľných v septembri 1933 zriadil stavebný výbor pre výstavbu ústavu 
pre mentálne handicapovaných v Trenčíne. Organizoval tiež, ako to v tom čase 
bolo bežným zvykom, zbierku vo forme stavebných tehličiek. Opodstatnenosť 
výstavby spomínaného ústavu vyplynula zo súpisu mentálne postihnutých detí 
na Slovensku z roku 1934, kedy sa ich počet pohyboval okolo 7000. Húževnatou 
prácou v rámci spolku, za podpory mesta Trenčína, krajinského výboru, 
hypotekárnou pôžičkou a v neposlednom rade aj tehličkovou zbierkou sa 
podarilo za dva roky vybudovať účelovú budovu nového ústavu pre duševne 
chybné deti v Trenčíne. Dokončená bola v roku 1940. 
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SPOLOČNOSŤ PRE ŠPECIÁLNU PEDAGOGIKU A LIEČEBNÚ 
VÝCHOVU 

Vladimír Predmerský mal dlhoročné organizačné skúsenosti a tiež skúsenosti zo 
zastávania vysokých postov v mnohých organizáciách, ktorých prvoradým 
cieľom bola pomoc postihnutým. Okrem jeho mimoriadnej osobnosti aj toto 
prispelo k tomu, že v roku 1969 vytvoril okolo seba tím zanietených špeciálnych 
pedagógov a pracovníkov v tejto oblasti. Spolu s nimi založil Spoločnosť pre 
špeciálnu a liečebnú výchovu na Slovensku. Bola to celoslovenská, dobrovoľná 
a tiež záujmová organizácia, ktorá združovala odborníkov pracujúcich v oblasti 
špeciálnej pedagogiky a liečebnej výchovy a starostlivosti o mládež, ktorá 
vyžadovala osobitnú starostlivosť a záujem. Spoločnosť vznikla v tom istom 
roku ako si Predmerský vytvoril tím a jej sídlom bola Bratislava. Spoločnosť 
tvorili sekcie pracovníkov zaoberajúcich sa týmito oblasťami: psychopédia 
(oblasť pre mentálnu retardáciu), logopédia, surdopedagogika, tyflopedagogika, 
liečebná pedagogika, somatopédia, profesionálna výchova a sociálna patológia 
(Pavlík, 1985).  

Prvým a zároveň doživotným predsedom a členom tejto spoločnosti nebol nik 
iný ako Vladimír Predmerský. V tom čase pôsobil a ako vtedajší vedúci 
oddelenia defektológie na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave a tiež 
ako vysokoškolský učiteľ na Inštitúte špeciálnej a liečebnej pedagogiky pri 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Medzi prvých funkcionárov tejto 
spoločnosti patrili také osobnosti ako PhDr. Gabriel Rehuš, Gejza Slaninka, 
riaditeľ školy pre nepočujúcich v Bratislave, Rudolf Schikerle, riaditeľ školy pre 
nedoslýchavých v Bratislave, PhDr. Pavol Sabadoš, riaditeľ školy pre 
nepočujúcich v Prešove, Július Boran, riaditeľ školy pre chybne hovoriacich 
v Bratislave, Ján Šoltés, riaditeľ školy pre slabozrakých v Bratislave, a ďalší. 
Uvedení členovia boli v tom čase odborníkmi na svojich pôsobiskách a mali 
podobne ako Vladimír Predmerský bohaté skúsenosti v oblasti organizovania 
združení a organizácií pre postihnutých ľudí, čo prispelo k plynulému chodu 
spoločnosti a jej profesionalite. 

Najdôležitejším podujatím, ktoré organizovala táto spoločnosť v spolupráci 
s Oddelením teórie a praxe špeciálneho školstva pri Katedre špeciálnej 
pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Kabinetom 
špeciálnej pedagogiky Krajského pedagogického ústavu, odborom školstva 
Okresného národného výboru a Okresného ústavu národného zdravia, sa konala 
konferencia „O komunistickej výchove na špeciálnych školách“ v dňoch 24. – 
25. novembra 1972 v Trenčianskych Tepliciach. Neskôr, 1. februára 1973, 
zasadala komisia pre zahraničné styky Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú 
výchovu, ktorú otvoril predseda Vladimír Predmerský. Komisia spolupracovala 
s Poľskom, Maďarskom, Juhosláviou a Nemeckom. 

V rámci Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu Predmerský vytvoril 
okolo seba skupinu spolupracovníkov, ktorí boli oddaní myšlienkam 
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zakotveným v stanovách spoločnosti. Boli to najmä: Dr. J. Baláž, Dr. F. Ballo, 
Dr. A. Borešová, E. Brestenská, M. Dzurniak, Ing. Filas, M. Gebauerová, M. 
Heinige, Dr. J. Hučík, st. M. Janáčová, Doc. E. Kollárová, CSc., Prof. V. Lechta, 
CSc., Dr. O. Matuška, CSc., O. Mikeska, M. Obuchová, Dr. M. Pavlovkin, CSc., 
K. Pocci, Dr. L. Pribula, J. Stajník, Dr. L. Vaňhara, Prof. Š. Vašek, CSc., Dr. Ľ. 
Viktorínová a ďalší. 

Spoločnosť pokračuje v sľubnom vývoji, ktorý začal Vladimír Predmerský. Jej 
činnosť sa dodnes zameriava na ďalší rozvoj starostlivosti o narušených 
a postihnutých, tiež na rozvoj špeciálnej a liečebnej pedagogiky ako vedných 
odborov. Naďalej organizuje rozličné odborné podujatia – sympóziá, semináre 
a konferencie. Je činná aj vo vydávaní publikácii, spolupracuje s orgánmi štátnej 
správy, spoločenskými organizáciami. Rozvíja zahraničné kontakty 
s organizáciami, ktoré slúžia na pomoc postihnutým a narušeným. (Horňák, 
Kollárová, Matuška, 2002). 

 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE TEJTO OSOBNOSTI 

Vladimír Predmerský bol mimoriadnou osobnosťou nielen po vedeckej stránke 
ale aj ľudskej. Spôsob, akým pristupoval k práci bez ohľadu na to, či išlo o jeho 
povinnosť alebo dobrú vôľu, bol veľakrát neoceniteľný. 

Tento pedagóg sa zaoberal výchovou a výskumom mentálne postihnutých detí. 
Svojou prácou významne prispel k rozvoju moderného špeciálneho školstva 
a špeciálnej pedagogiky na Slovensku. Bol spoluzakladateľom Zemského spolku 
pre starostlivosť o slabomyseľných a od roku 1969. Zastáva aj post predsedu 
sekcie špeciálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri 
Slovenskej akadémii vied. Bol to práve on, ktorý patril medzi iniciátorov 
rozvoja spolupráce v oblasti špeciálnej pedagogiky medzi socialistickými 
krajinami. 

Bol autorom mnohých prác, štúdií a článkov v špeciálno-pedagogických 
časopisoch pre špeciálne školy a pedagogiku, viacerých vysokoškolských 
učebníc a skrípt. Predmerský pôsobil aj ako člen predsedníctva redakcie 
a komisie, ktorá sa zaslúžila o vznik Pedagogickej encyklopédie Slovenska 
(Pavlík, 1985, s.112). 

Vladimír Predmerský bol aj na čele Spoločnosti pre špeciálnu pedagogiku 
a liečebnú výchovu v SSR. Táto spoločnosť na základe dobrovoľného členstva 
vykonávala činnosť zameranú na rozvoj špeciálnej a liečebnej výchovy 
a starostlivosti o deti a mládež, ktoré vyžadovali osobitnú starostlivosť. 

Jeho činnosť bola neoceniteľným prínosom pre oblasť špeciálnej pedagogiky, čo 
dokladá aj analýza jeho diel, z ktorých dodnes čerpajú špeciálni pedagógovia. 
Slovenská špeciálna pedagogika sa vďaka nemu dostala na úroveň vedeckej 
disciplíny a dodnes jeho žiaci, univerzitní profesori, docenti a kandidáti vied 
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rozvíjajú teóriu špeciálnej pedagogiky a jej špecializácií už na medzinárodnej 
úrovni. 

 

PORTRÉT DOC. VLADIMÍRA PREDMERSKÉHO, CSC. 

Zdroj: PAVLÍK, Ondrej a kol. 1985. Pedagogická encyklopédia Slovenska II. P-
Ž. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1985. s. 112.  
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KOREKCIA A ROZVÍJANIE MOTORIKY U MENTÁLNE 
A VIACNÁSOBNE POSTIHNUTÝCH DETÍ 

Mária Balážová 

 

Abstrakt: Ťažiskom prezentovaného príspevku je problematika korekcie a 
rozvíjania motoriky u detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím 
s detailnejším zameraním na diagnózu DMO a jej negatívnym dopadom na 
psychosociálny vývin dieťaťa. Dôraz je kládený na skutočnosť, že motorika 
a psychika sa vyvíja vo vzájomnej previazanosti. Poznanie negatívnych 
následkov vyplývajúcich z hybného a motorického postihnutia nám ukazuje 
cestu ich eliminácie, a práve na tomto základe je potrebné budovať. S pohybom 
sa v detskom veku neoddeliteľne spája hra. Hra buduje dieťa v intelektuálnej, 
emocionálnej aj kognitívnej oblasti. No pri diagnóze DMO nie je každý pohyb 
vždy prospešný. Prezentovaný príspevok ponúka Program rozvoja a korekcie 
psychomotorických funkcií a psychosociálnych zručností u detí s mentálnym 
a viacnásobným postihnutím ako jednu z intervenčných, stimulačných 
a korekčných možností. 

Kľúčové slová: mentálne postihnutie, viacnásobné postihnutie, detská mozgová 
obrna, motorika, korekcia. 

 

Abstract: The focus of the presented contribution is the issue of correction and 
development of motor skills of children with mental and multiple handicap with 
detailed focus on the diagnosis of cerebral palsy and its negative impact on the 
psychosocial development of child. The emphasis is on the fact that motor skills 
and psyche develops in mutual interdependence. Knowledge of the negative 
consequences resulting from the locomotive and motor handicap shows us the 
way to their elimination, and it is a must to build on this basis. The game is 
inextricably linked with the movement in childhood. The game builds child in 
intellectual, emotional and cognitive areas. But not every movement is 
beneficial for the diagnosis of cerebral palsy. The presented contribution offers 
the Program of development and correction of psychomotor functions and 
psychosocial skills by children with mental and multiple handicap as one of the 
intervention, stimulatory and correction options. 

Key words: mental handicap, multiple handicap, cerebral palsy, motor activity, 
correction. 

 

  

367



 

 

MENTÁLNE POSTIHNUTIE, MENTÁLNA RETARDÁCIA, 
VIACNÁSOBNÉ POSTIHNUTIE, DETSKÁ MOZGOVÁ OBRNA AKO 
VIACNÁSOBNÉ POSTIHNUTIE – ROZVÍJANIE, KOREKCIA, 
INTERVENCIA, STIMULÁCIA MOTORIKY S DOPADOM NA 
PSYCHOSOCIÁLNU SFÉRU JEDNOTLIVCA S POSTIHNUTÍM 

Pre čo najlepšie objasnenie prezentovanej problematiky je potrebné vymedziť si 
hneď v úvode pojmy, ktoré sú východiskovým bodom. Je dôležité zamerať 
pozornosť na objasnenie základných pojmov používaných v rámci odboru 
špeciálna pedagogika – ide o pojmy postihnutie, motorika, korekcia, stimulácia 
a intervencia. Pre pojem postihnutie Vašek (1995) uvádza v terminologickom a 
výkladovom slovníku pojem defekt. Defekt z latinského defectus, čo znamená 
chyba, nedostatok. Ide o relatívne trvalý viditeľný nedostatok integrity alebo 
funkcionovania ľudského organizmu alebo jeho významnej časti. Može sa 
vyskytnúť v oblasti senzorickej, somatickej, psychosociálnej, ďalej v 
mentálnych funkciách a v reči. Motorika je celková pohybová schopnosť 
organizmu, súhrn telesných pohybov človeka, hybnosť. Korekcia z latinského 
slova correctio – oprava. Korekcia je teda odborne uskutočňovaná úprava 
orgánu alebo organizmu (respektíve jeho celkového funkcionovania), ktorý je 
istým spôsobom poškodený alebo narušený. Stimuláciu chápeme ako podnet, 
podráždenie, pôsobenie, ktoré podmieňuje dynamiku psychických stavov 
jednotlivca (označené ako reakcia) (Ďurič, Bratská et al., 1997). Vančová (2005) 
zameriava pozornosť na špeciálnu stimuláciu, ktorú predstavuje ako súbor 
aktivít, ktorých cieľom je podnecovať a podporovať žiaduce vývinové zmeny a 
pokroky v procese učenia a rozvíjania osobnosti jednotlivca s postihnutím 
predovšetkým v oblasti motoriky, senzoriky, komunikácie. Valenta et al. (2015) 
vymedzuje intervenciu ako zásah, zákrok alebo pomoc zameranú na zmenu 
(zlepšenie) stavu alebo procesu. Zo všeobecného interdisciplinárneho pohľadu 
sa intervencia vymedzuje ako zákrok, premyslený postup, ktorého cieľom je 
ovplyvnuť prebiehajúci proces a dosiahnuť žiaduci stav (Průcha, Walterová, 
Mareš, 2009). Vančová (2005) vymedzuje intervenciu z pohľadu špeciálnej 
pedagogiky ako zámernú, cieľavedomú a plánovitú aktivitu, pomocou ktorej 
dochádza k interakciám jednotlivca s postihnutím a prostredím s cieľom 
pozitívneho ovplyvňovania želaného rozvoja osobnosti jednotlivca s 
postihnutím.  

V prezentovanom príspevku bude kladený dôraz na fakt, že motorika a psychika 
sa vyvíjajú vo vzájomnej previazanosti. Z toho vyplýva, že patologický 
motorický vývin má negatívny dopad na psychické procesy jednotlivca. 
Nedostatky alebo chyby v psychomotorických funkciách sa tak prenášajú aj do 
jeho sociálnej sféry. Ľudská bytosť nie je iba zhluk buniek, je to bio-psycho-
socio komplex. Keďže ide o komplex je zrejmé, že jednotlivé oblasti sa 
vzájomne ovplyvňujú, a preto je dôležitý celostný pohľad, už Aristoteles 
povedal, že ,,celok je viac ako súhrn svojich častí‟. S pojmom patológia sa 

368



 

 

neoddeliteľne spája rozvoj a korekcia, ktorých cieľom je dosiahnuť pozitívne 
zmeny v stanovených oblastiach. Pri dosahovaní zmien je dôležitý stimul. Práve 
včasný a vhodný zásah (intervencia) so sebou prináša podnet (stimul), ktorého 
cieľom je pozitívne ovplyvňovanie želaného rozvoja osobnosti jednotlivca 
s postihnutím (s patologickým vývinom). 

 

MENTÁLNE POSTIHNUTIE, MENTÁLNA RETARDÁCIA 

Podstata mentálneho postihnutia spočíva predovšetkým v špecifickom priebehu 
psychických procesov, stavov a vlastností. Nakoľko sa budeme s pojmami 
mentálne postihnutie (ďalej iba MP) a mentálna retardácia (ďalej iba MR) 
v príspevku stretávať pomerne často, je dôležité, aby sme si vysvetlili ich rozdiel 
hneď v úvode. MP je širší pojem a zastrešuje okrem MR tiež hraničné pásmo 
kognitívno-sociálnej disability, ktoré znevýhodňuje jednotlivca predovšetkým 
pri vzdelávaní v bežnej škole a indikuje vyrovnávacie alebo podporné opatrenia 
edukatívneho a ak je to potrebné, tak aj psychosociálneho charakteru (Valenta, 
2012). MP je fenomén, ktorý sa bytostne dotýka príslušníkov ľudstva. Človek je 
chápaný ako integrita bio-psycho-socio dimenzie bytia. Tieto jednotlivé zložky 
vo vzájomnej interakcii a súčinnosti, s užším alebo širším enviromentálnym a 
sociálnym prostredím, zabezpečujú existenciu človeka ako harmonického celku. 
Postihnutie spôsobuje narušenie integrity v organickej alebo funkčnej zložke, a 
to má za následok dočasné alebo trvalé narušenia funkcionovania tohoto 
systému v bio-psycho-socio zložkách (Vančová, 2007). MR sa dá 
charakterizovať ako vývinová porucha rozumových schopností prejavujúcich sa 
predovšetkým znížením kognitívnych, rečových, pohybových a sociálnych 
schopností z pre-peri-postnatálnej etiológie, ktorá oslabuje adaptačné schopnosti 
jednotlivca (Valenta, 2012). 

 

OSOBITOSTI JEDNOTLIVCOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM, 
MENTÁLNOU RETARDÁCIOU 

Celkové poškodenie neuropsychického vývinu u osôb s MR so sebou prináša 
nápadnosti, zvláštnosti v jednotlivých stránkach ich osobnosti. Toto poškodenie 
sa dotýka poznávacích procesov, emocionálnej a vôľovej sféry, zasahuje aj 
oblasť motoriky a ovplyvňuje adaptabilitu a správanie (Pipeková, 2004). Je pre 
nich charakteristická neschopnosť realizovať inštrukcie k učeniu, zvolená forma 
učebnej stratégie je nesprávna, nie sú schopní využívať pomôcky, ktoré by im 
učenie uľahčili, potrebujú dlhšiu dobu na učenie, majú tendenciu vytvárať 
chybné reakcie pri učení, a taktiež majú nedostatočnú motiváciu pre učenie. Ich 
pozornosť je nestála, prelietavá, zúžená a krátkodobá (Vančová, 2005). Môžeme 
sa u nich stretnúť s problémovým správaním (agresivita, vzdor, 
sebapoškodzovanie, atď.). Príčin môže byť niekoľko: frustrácia, neschopnosť 
vyjadriť požiadavky, napätie, úzkosť, reakcia na stres, výchovný prístup, a pod. 
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Niektoré problémy v správaní sú naučené, iné majú biologický základ a je ťažké 
ich odstrániť (Bazalová, 2014). Ich city zostávajú dlhú dobu nedostatočne 
diferencované. V tomto smere sa osoby s MP podobajú deťom. Rovnako ako u 
veľmi malých detí je aj u nich škála citov veľmi úzka. Ich city sú často 
neadekvátne a neproporcionálne (Rubinštejnová 1979 in Požár, 2007). Ak ide 
o reč, u osôb s MR je častokrát narušená po obsahovej aj formálnej stránke. 
Rečový prejav je typický menej presnou výslovnosťou, čo je spôsobené aj 
nedostatkami v motorickej koordinácii hovoridiel (v rámci organického 
poškodenia mozgu) alebo zhoršenou sluchovou diferenciáciou (Vágnerová, 
1999). Osoby s MR majú spomalený a znížený obsah zrakového vnímania, čo 
vysvetľuje aj zníženú orientáciu v novom prostredí. Zdravé dieťa vidí globálne, 
ale dieťa s MR vidí postupne, pri vnímaní obrazu nie je schopné pochopiť 
perspektívu, častejšie prekrývanie kontúr a nerozlišuje polotiene. Osoby s MR 
majú ťažkosti pri diferencovaní tvarov, predmetov a farieb. Obzvlášť silne je 
porušená diskriminácia figúry a pozadia. Inaktivita vnímania – jednotlivec s MR 
si nie je schopný prezrieť obraz podrobne a vnímať všetky detaily. Ďalej majú 
MR osoby problém v priestorovej orientácii, zníženú citlivosť hmatových 
vnemov a nedokonalé vnímanie času a priestoru. Nedostatočný proces analýzy v 
kôrovej časti proprioceptívneho analyzátora vedie k zlej koordinácií pohybov 
(Rubinštejnová, 1973, Valenta, Müller, 2003). Psychomotorický vývin je v 
prípade MP vždy oneskorený a v ťažkých prípadoch obmedzený (Bazalová, 
2014). MP, MR sú funkčnými následkami abnormálneho vývinu mozgu a CNS, 
ktorý vzniká ako dôsledok jeho poškodenia (Vančová, 2005), pretože 
abnormálny vývin alebo následné poškodenie mozgu a CNS ovplyvňuje 
funkčnosť (Bazalová, 2014). Etiológia MR sa prejavuje kvalitatívne a 
kvantitatívne v klinickom obraze postihnutia. Hovoríme o multifaktoriálne 
podmienenom postihnutí (Fischer, Škoda, 2008). ,,Tieto faktory môžu mať 
charakter monopatogénnych faktorov alebo polypatogénnych faktorov. Pôsobiť 
môžu v rôznych štádiách vývinu mozgu a CNS‟ (Vančová, 2007, s. 97). 

Mentálne postihnutie vstupuje najčastejšie do kombinácie s iným postihnutím 
alebo narušením, v dôsledku čoho je zorné pole  pozornosti prezentovaného 
príspevku rozšírené na problematiku viacnásobného postihnutia. 

 

VIACNÁSOBNÉ POSTIHNUTIE 

Už samotný pojem viacnásobné postihnutie (ďalej iba VNP) nám reflektuje 
závažnosť ťažkej formy nejakého druhu postihnutia. Pri VNP je tiež dôležité 
poukázať na jeho multifaktoriálnu podmienenosť. Táto multidimenzionálna 
porucha sa odráža vo všetkých sférach života jeho nositeľa.                                                                                                                                            
Definície, ktoré nachádzame v odbornej literatúre nám reflektujú variabilitu 
názorov na túto problematiku, ktoré sa menia v závislosti od nových poznatkov, 
čo prináša aj následné zmeny v prístupoch k chápaniu jednotlivcov s 
postihnutím vo všeobecnosti (Vančová, 2010). Vašek (1999) definuje VNP 
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nasledovne: ,,viacnásobné postihnutie je možné operacionálne vymedziť ako 
multifaktoriálne, multikauzálne a multisymptomatologický podmienený fenomén, 
ktorý je dôsledkom súčinnosti participujúcich postihnutí či narušení. Ich 
interakciou a vzájomným prekrývaním vzniká tzv. ,,synergetický efekt‟, t.j. nová 
kvalita postihnutia – odlišná od jedhoduchého súčtu prítomných postihnutí a 
narušení‟ (Vašek, 1999, s. 5). Sovák chápe pod pojmom kombinované 
postihnutie (ďalej iba KP) zoskúpenie niekoľkých postihnutí u jedného 
jednotlivca, ktoré na seba navzájom vplývajú a počas vývinu jednotlivca sa 
kvalitatívne menia. KP vníma ako zložitý celok rôzne podmienených a na seba 
navzájom vplývajúcich psychosomatických a psychosociálnych nedostatkov a 
deformácií, ktoré sú navzájom podmienené a podliehajú vývinovým zmenám 
(Sovák in Ludíková, 2005). KP alebo VNP zahŕňa veľmi rozmanité množstvo 
nedostatkov, ktoré sa navzájom viažu a rôzne prelínajú. Toto postihnutie 
zasahuje v rôznej miere telesnú, duševnú a spoločenskú oblasť (bio-psycho-
socio komplex) (Franiok, 2008). Je potrebné vychádzať z toho, že ide o 
postihnutie celistvosti človeka v jeho životných výkonoch (Hlaváčková, 
Kolářová, 2005). 

 

OSOBITOSTI JEDNOTLIVCOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM 

Jednotlivci s VNP sú živé osobnosti s vlastnou dynamikou rozvoja. Potrebujú 
podnety a interakciu, aby mohli (aj keď veľmi obmedzene) žiť svoj vlastný 
autonómny život. Je však veľmi potrebné, aby mali po svojom boku niekoho, 
kto ich bude doprevádzať, bude im neustále na blízku (Vítková, 2009). Každé 
ťažké postihnutie predstavuje istý komlex obmedzení daného jednotlivca, ktoré 
sa prejavuje vo všetkých sférach postihnutia a výrazových možnostiach. Veľmi 
významné sú obmedzenia a zmeny schopností v emocionálnej, kognitívnej, 
telesnej a sociálnej oblasti. Postihnutie má vplyv na adaptabilitu a správanie 
jednotlivca (Fialová, Hanáková, 2009). U jednotlivcov s VNP vzniká deficit 
v možnosti prijímania, spracovania, uchovávania a práce s informáciami z 
dôvodu limitovaných senzorických kanálov alebo s transformáciou informácií 
na poznatky v dôsledku MP, ale aj narušených komunikačných schopností v 
dôsledku narušenia expresie (Vašek, 2006). Vzhľadom k ich zdravotnému stavu 
a závažným obmedzeniam vo väčšine oblastí života – v motorike, komunikácii, 
sebaobsluhe, vnímaní vznikajú ďalšie deficity aj v oblasti učenia, vzdelávania a 
pod. (Procházková, 2009). 

Seifert a Hahn opisujú jednotlivcov s VNP nasledovne:  

� jednotlivci s ťažkým postihnutím sú odkázaní na pomoc iných v 
každodennom živote, v každej oblasti a to po celý život, 

� v procese rozvíjania ich osobnosti je potrebný individuálny prístup, ako aj 
špeciálne podnety,  
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� budovanie komunikácie a vytváranie kontaktu s nimi je náročné,  

� väčšinou nevedia verbálne vyjadriť svoje pocity a potreby, pokúšajú sa 
ich vyjadriť iným spôsobom (agresiou, stereotypiou, utiahnutosťou a 
pod.), ktorý je pre ich okolie často tažko pochopiteľný,  

� rozvíjanie ich osobnosti je často poznačené MR, ťažkými telesnými a 
zmyslovými postihnutiami, chorobami, často sú prítomné aj ťažké 
hospitalizačné syndrómy (Vančová, 2010).  

Ťažisko práce s jednotlivcami s VNP spočíva v podporných a facilitačných 
metódach (Fialová, Hanáková, 2009). To, čo je spoločné pre okruh jednotlivcov 
s VNP spočíva v poškodení centrálnych funkcií. Ide o podstatné narušenie alebo 
stratu koordinujúcich centrálnych systémov, ktoré riadia a realizujú vnímanie, 
pohyb a ich spracovanie. Všetky tieto postihnutia vykazujú ten istý problém, a to 
vybudovanie vlastnej kognitívnej štruktúry. Rozdiely môžu spočívať v 
pohybových schopnostiach, v spracovaní prijímaného, v schopnostiach 
interpretácie vnímaného a v komunikačných možnostiach (Vítková, 2004). 

V rámci problematiky VNP je príspevok zameraný na kombináciu mentálneho a 
telesného postihnutia (ďalej iba TP), nakoľko pri tejto kombinácii je najviac 
pozorovateľné narušenie v motorickej oblasti, čo je aj ústrednou problematikou 
prezentovaného príspevku. Najviac KP sa v somatopedickej praxi spája s 
poškodením CNS (najmä mozgu). A preto je vznik VNP väčšinou spojený s 
MR, načo poukazujú aj americké prieskumy z roku 1997, z ktorých vyplýva, že 
MP je primárnym alebo dominantným symptómom v KP (Bendová, 2005). MP 
v kombinácii so somatickým postihnutím (TP, chorobou alebo zdravotným 
oslabením) sa vyskytuje pomerne často. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že 
čím je MR hlbšia, tým je väčšia pravdepodobnosť pridruženia somatických 
postihnutí (Ludíková, 2005). Zvyčajne v týchto prípadoch je u jedincov s VNP 
evidentná MR, TP, zdravotné postihnutie, zmyslové poruchy, poruchy narušenia 
v oblasti motoriky, komunikácie, správania, a to väčšinou, ak ide o ťažšie 
stupne. Sú isté diagnózy, u ktorých je vysoko pravdepodobný výskyt VNP. Ide o 
diagnózy ako DMO, hypotyreóza, fetálny alkoholický syndróm, epilepsia, 
Downov syndróm a mnohé iné. Vo všeobecnosti možeme povedať, že čím ide o 
závažnejší stupeň MP, MR, tým bude závažnejší aj stupeň ďalších postihnutí, 
ktoré sú s ním v kombinácii, a tým vyššia bude aj ich početnosť. Rovnako je 
vysoko pravdepodobné, že čím ide o ťažší stupeň prejavov a príznakov 
,,jednotlivých‟ telesných, zmyslových porúch, či komunikačných narušení, tým 
závažnejšie budú jeho/ich dopady na kognitívnu oblasť a mentálne schopnosti 
celkovo (Vančová, 2005). Najčastejšou kombináciou MP, MR (rôzne typy a 
stupne) a TP je práve DMO. Samozrejme stretneme sa aj s inými ochoreniami, 
ktoré sú napr. získané po úraze, následkom nádorou a pod. (Kozáková, 2005). 
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DETSKÁ MOZGOVÁ OBRNA AKO VIACNÁSOBNÉ POSTIHNUTIE 

Profesor  Lesný (1989) definuje DMO ako poruchu hybnosti a narušený vývin 
hybnosti, ktorý vznikol už v najranejšom období vývinového obdobia. O tejto 
chorobe ďalej píše, že aj keď ide o neprogresívne ochorenie, neznamená to, že je 
nemenné. Toto ochorenie sa navonok prejavuje ako určité  oneskorenie vo 
vývine hybnosti, sprevádzané niekedy úplným, inokedy čiastočným ochrnutím 
končatín. Ďalej je prítomné aj abnormálne svalové napätia, svalové napätie býva 
buď znížené (hypotónia) alebo zvýšené (hypertónia). Môže dôjsť aj k poruchám 
pohybovej koordinácie a niekedy všetky tieto príznaky manifestujú súčasne 
(Matějček a Langmeier, 1986 in Kudláček 2012). V názve DMO je zakotvený 
vývinový aspekt - detská, daný je dôraz na miesto poškodenia – mozgová a 
názov obrna má zdôrazňovať najdôležitejší prejav poškodenia, motorickej 
chyby, pohybového nedostatku (Benko, 1976). Deti s týmto postihnutím trpia 
nielen poruchou hybnosti, ale následky badáme aj v poruchách reči, 
psychomotorických poruchách, v poruchách neobratnosti, v znížených 
rozumových schopnostiach, ďalej sú častokrát pridružené epileptické záchvaty a 
nekľud a iné pridružené defekty (sluchu, zraku, a pod.), celkový pohybový 
vývin je výrazne oneskorený. DMO sa vyskytuje v rôznych stupňoch a rôznych 
kombináciách (Renotierová, 2003, Vajda, 1992). S DMO sa spravidla spájajú aj 
ďalšie postihnutia a ochorenia ako sú: MP, MR, epilepsia, hydrocefalus, rastové 
problémy, poruchy zraku, poruchy sluchu, poruchy reči, abnormálne pocity a 
poruchy citlivosti (Bendová, 2005). Obrny sa týkajú CNS (mozog, miecha) a 
PNS (obvodové nervstvo). Jednotlivé druhy sa od seba líšia stupňom a rozsahom 
závažnosti a delia sa na parézy (čiastočné ochrnutie) a plégie (úplne ochrnutie) 
(Vítková, 2006). Keďže DMO je jednoznačne heterogénne ochorenie, ukrýva 
pod svojím názvom celú škálu syndrómov, ktoré bolo potrebné s rozvojom 
diagnostiky a liečby čo najvhodnejšie rozklasifikovať, podľa typu hybného 
postihnutia rozlišujeme niekoľko foriem DMO. V literatúre je najčastejšia 
klasifikácia foriem uvádzaná podľa spasticity. Pre potreby prezentovaného 
príspevku je použitá klasifikácia podľa Renotiérovej (2003):  

� Formy spastické:  

Spasticita sa z pohľadu laikov javí ako svalové stuhnutie, no je dôležité mať na 
pamäti, že príčinou tohto vonkajšieho prejavu je poškodenie mozgového kmeňa 
(Kudláček, 2012). Medzi spastické formy sú radené: diparetická forma, 
diparetická paukospastická forma, hemiparetická forma, obojstranne 
hemiparetická forma, kvadruparetická forma. 

� Formy nespastické  

Nespastické formy sa prejavujú hypotóniou (zníženým svalovým tonusom) 
(Vančová, 2010). Tu radíme formy: dyskinetická (extrapyramídová) forma, 
hypotonická forma. 
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ANATOMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HĽADISKO CNS  

Centrálna nervová sústava (ďalej iba CNS) je anatomicky zložená z mozgu 
uloženého v lebečnej dutine a z miechy, ktorá je uložená v chrbtici (Ostatníková, 
Hájek, 2014). Mozog a miecha sú obalené týmito tromi obalmi:  

� Vonkajší – tvrdá plena, ktorá prilieha ku kostiam lebky a cez záhlavový 
otvor prechádza do tvrdej pleny miechy.                                                                                      

� Stredný – pavúčnica, v ktorej sú sieťovito usporiadané vlákna.  

� Vnútorný – cievnatka, ktorá pokrýva priamo povrch mozgu.  

Medzi cievnatkou a pavúčnicou sa nachádza mozgomiechový mok (Rybárová, 
2011). CNS je tvorená z bielej (tvorená výbežkami nervových buniek, 
nervových vlákien) a sivej (obsahuje telá neurónov) hmoty (Miklošová, 2011). 
Mozog človeka je nástrojom spracovania informácií. Prijíma podnety z okolia, z 
tela, z jednotlivých častí mozgu a výsledky spracovania posiela do iných oblastí 
mozgu a do tela, najmä do motorických výstupov. Psychické funkcie, ktoré 
poznáme, majú svoj základ v jednotlivých oblastiach mozgu a v ich vzájomnej 
súhre (Dobeš, 2005). Z funčného hľadiska je mozog a celá nervová sústava 
(ďalej iba NS) neodeliteľný integrovaný celok (Mráz a kol., 2005). 
Fylogeneticky najstaršia časť mozgu je mozgový kmeň. Obsahuje veľké 
množstvo nervových dráh, ktoré spájajú mozgový kmeň s perifériou. Niektoré z 
týchto dráh križujú mozgový kmeň, iné vytvárajú synaptické spojenia pred ich 
pokračovaním. V mozgovom kmeni sa nachádza množstvo jadier, ktoré majú 
významnú úlohu v regulačných motorických okruhoch, tiež sa tam nachádzajú 
jadrá dôležité pre primárne zrakové a sluchové centrá (Klímová, 2011). 
Súvislým plášťom na povrchu hemisfér je mozgová kôra. V mozgovej kôre sa 
končia alebo začínajú dostredivé a odstredivé vlákna, ktorých súbory vytvárajú 
dráhy. Mozgová kôra je najvyšším centrom riadenia. Delí sa na určité funkčné 
oblasti analyzátorov (kôrové centrá), v ktorých sa končia alebo začínajú nervové 
dráhy. Mozgová kôra je rozdelená do mnohých oblastí, ktoré svojimi 
analyzátormi zabezpečujú rôzne riadiace funkcie. Väčšina funkcií je  
zabezpečovaná v spolupráci niekoľkých oblastí kôry. V kôrových analyzátoroch 
sa premieňajú vzruchy na vnemy. Mozgová kôra je tiež sídlom mentálnych 
schopností a aktivít, ako napr. pamäť, abstrahovanie, schopnosť učiť sa, 
diferencovať podstatné a nepodstatné znaky predmetov a javov, a pod., ktoré sa 
označujú názvom asociatívne funkcie (Kopecký et al., 2001, Miklošová, 2011). 
Pri mapovaní funkčne špecializovaných oblastí mozgovej kôry rozlišujeme, 
senzitívne, zmyslové a motorické oblasti, ktoré sú primárne, sekundárne alebo 
terciálne (Rybárová, 2011). Miecha je fylogenticky najstaršou súčasťou CNS s 
relatívne jednoduchou a stereotypnou segmentovou štruktúrou (Ostatníková, 
Hájek, 2014). Slúži ako informačný kanál na prenos vstupných informácií do 
vyšších centier a tiež výstupných informácií k výkonným orgánom. Miecha je 
tiež centrom mnohých reflexov (Čalkovská, 2010). Funkčným prvkom 
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akejkoľvek nervovej činnosti človeka je reflex. Mozgová kôra je najvyšším 
centrom reflexných oblúkov, v ktorých môže prebiehať rozbor vzruchov a ich 
prevod do odpovedí (Miklošová, 2011). 

 

STAVBA A ZRENIE CNS 

NS tvoria neuróny. Neurón je jeden z najšpecializovanejších buniek ľudského 
tela. Vytvára nesmierne zložitú mnohostranne prepojenú trojrozmernú funkčnú 
sieť, ktorá zasahuje do všetkých častí tela. Neuróny pracujú s informáciami, 
ktoré prostredníctvom elektrických potenciálov a chemických látok vedia 
rozvádzať a prepájať, ale aj vytvárať a modifikovať (Orel, 2009). Pod pojmom 
zrenie rozumieme dospievanie, dozrievanie organizmu. Zrenie sa chápe ako 
zmena kvality, vlastnosť sa mení vo svojej podstatnej črte, napr. dieťa začína 
chodiť alebo prechádza z džavotania na prvé slová (Ďurič, 1981 in Živčinová, 
2011). Odborníci z viacerých vedných disciplín, ktorí sa zaoberajú štúdiom 
mozgu a jeho funkčnými sústavami sa zhodujú na tom, že motorika, poznávanie, 
citový a morálny život človeka sa vyvíja stupňovito. Vývin ľudského mozgu 
(neurogenéza) má niekoľko štádií:  

� proliferácia,  

� migrácia,  

� diferenciácia.  

Priebeh a časové rozpätie štádií, v ktorých sa uskutočňujú, sú geneticky 
kódované (Ostatníková, Hájek, 2014). Pri oplodnení splynie mužská pohlavná 
bunka (spermia) a ženská pohlavná bunka (vajíčko) a vzniká zygota, ktorá sa 
spočiatku intenzívne delí a prvé vznikajúce bunky sú rovnakého tvaru, stavby a 
funkcie. Koncom prvého týždňa dochádza k prvej špecializácii buniek, a teda k 
tvarovému a funkčnému rozlíšeniu. Počas tohto obdobia sa v bunkách aktivujú 
odlišné gény a vznikajú rôzne špecifické enzýmy a proteíny, ktoré podmieňujú 
funkčnú a stavebnú rôznorodosť bunky. Počas vývinu embrya dochádza okrem 
špecializácie (diferenciácia) a regulovaného množenia buniek (proliferácia) aj k 
opúšťaniu miest vzniku niektorých buniek a ich putovaniu do iných častí tela 
embrya (migrácia). Časť buniek plánovane a naprogramovane hynie bunkovou 
smrťou – apoptózou (Facová, Orel, 2009).  

Prenatálny vývin CNS:  

1. týždeň – vytvorenie medulárnej (miešnej) rúry.  

4. týždeň – rozširuje sa proximálna časť trubice na tri primárne a päť 
sekundárnych vačkov.  

6. týždeň – nezrelé nervové bunky sa začínajú premienať na zrelé neuróny.  
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2. mesiac – rozvíja sa mozoček, vytvára sa základ neurohypofýzy, budovanie 
rinencefala, hipokampu a bazálnych ganglií, začínajú sa vyvíjať hemisféry 
mozgu.  

3. mesiac – začína sa vytvárať corpus callasum (zhluk mozgových vlákien, ktoré 
spájujú mozgové hemisféry).  

4. mesiac – intenzívne rozbrázďovanie hemisfér, čím sa zväčšuje ich povrch, v 
mieche sa začína tvorba myelinu (lipidový obal nervových vlakien).  

Neskôr pokračuje: novotvorba, diferenciácia, migrácia a dozrievanie nových 
buniek, rastú podporné elementy, koncom vnútromaternicového obdobia sa 
začína ďalej tvoriť lipidový obal nervových vlákien (myelin) (Langmeier, 
Langmeier, Krejčířová, 1998). Z pohľadu motoriky je dôležité, že embryo má 
flektovaný trup aj končatiny. Po 12. týždni nastáva uvoľnenie tonusu, a plod je 
už v gestačnom veku okolo 28. týždňa hypotonický. Embryo vykonáva aktívne 
pohyby cca od 6. do 8. týždňa intrauterinného života. Najprv dozrievajú 
cervikálne motoneuróny a z krčnej oblasti prebieha vývin regulácie motoriky 
kraniálne a kaudálne (Javorka, 2010).  

Postnatálny vývin CNS:  

Mozog novorodenca je anatomicky a funkčne nezrelý. Počas kojeneckého 
obdobia mozog rýchlo rastie, bunky sa diferencujú a klesá hydratácia 
(Langmeier, Langmeier, Krejčířová, 1998). Donosený novorodenec má 
fyziologicky flexný hypertonus svalov horných a dolných končatín. Posnatálny 
vývin CNS z pohľadu motoriky možeme rozdeliť na: 

� Holokinetické štádium – ide o obdobie včasného postnatálneho veku, 
ktoré je charakteristické celkovými reakciami.  

� Monokinetické štádium – vymedzuje sa od druhého mesiaca, kedy dieťa 
samostatne koordinovane pohybuje jednou končatinou.  

� Dromokinetické štádium – nastupuje koncom piatého mesiaca a je 
charakteristické cielenými pohybmi dieťaťa.  

� Kratikinetické štádium – nastáva po prvom roku života dieťaťa a je 
charakteristické zvládnutím vôľových a mimovôľových pohybov 
(Javorka, 2010).  

Koncom prvého roka sú vrodené nepodmienené reflexy nahradené 
podmienenými. Podmienené reflexy vznikajú pri časovej a priestorovej súhre 
nepodmienených a podmienených podnetov. Podmienený podnet prijíma po 
opakovanom spojení výkonnú časť nepodmieneného reflexu a stáva sa tak jeho 
signálom, napr: ak ide o sací reflex, nepodmienený sací reflex sa vybaví pri 
dotyku pier novorodenca, ale podmienený reflex sa postupne vybavuje už pri 
tom, keď dieťa zbadá fľašu s mliekom. Neskôr je stále viac výrazný 
psychomotorický vývin dieťaťa (Langmeier, Langmeier, Krejčířová, 1998). V 
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šiestom roku života sa končí vývin mozočkových funkcií a vývin druhej 
signálnej sústavy pokročí k dostatočnému zvládnutiu reči (Javorka, 2010).  

 

PLASTICITA CNS AKO DÔLEŽITÝ PREDPOKLAD STIMULÁCIE 
VÝVINU DIEŤAŤA S POŠKODENÍM MOZGU 

Pozorujeme, že v posledných rokoch sa mnoho odborníkov z oblasti neurovied 
venuje pojmu neuroplasticita. Pre tento pojem zatiaľ nie je možné stanoviť 
jednoznačnú definíciu, pretože je chápaný rôzne, nakoľko rôzni neurovedci 
skúmajú rôzne oblasti mozgu. Lebeer (1998) definuje plasticitu ako schopnosť 
mozgovej kapacity modifikovať svoju štruktúru alebo funkciu ako odpoveď na 
učenie a poškodenie mozgu (Kulišťák, 2003). Rákus (2009) pod pojmom 
neuroplasticita rozumie súhrn všetkých zmien v štruktúre a funkcii stavebných 
jednotiek NS (ako aj ich zoskupení), ku ktorým dochádza v dôsledku rôznych 
aktivít NS, ktoré sprostredkúvajú adaptívnejšie alebo efektívnejšie zabezpečenie 
týchto aktivít. Ostatníková a Hájek (2014) tvrdia, že synaptická plasticita 
znamená, že neurónové spojenia sa môžu veľmi pružne meniť a reorganizovať v 
závislosti od vstupov. Kraus (2005) poznamenáva, že mozog dieťaťa má 
omnoho väčšiu plasticitu ako mozog dospelého človeka, čo je možné súdiť 
podľa väčšej možnosti reorganizácie a obnovy po úraze, ako aj z jeho väčšej 
schopnosti učenia a pamäte. Aj keď je rozsah zmien vo vyvinutom mozgu (v 
mozgu dospelého človeka) len ťažko porovnateľný s tým, čo sa deje napr. počas 
intrauterinného vývinu, novšie výskumy ukazujú, že dospelý mozog nie je fixná 
štruktúra, ale že sa neustále mení a formuje (Rákus, 2009). Synaptická kapacita 
dosahuje vrchol v prvých rokoch života po narodení a udržiava sa do obdobia 
puberty, to ale nepredznamenáva ukončenie mozgovej plasticity. Predpokladá 
sa, že niektoré vyššie kortikálne oblasti vo frontálnych a tempolárnych lalokoch 
si zachovávajú plastickosť v rovnakej miere ako vo vývinovom období. V 
každom prípade je isté, že vstupy z prostredia musia mať schopnosť do istej 
miery modifikovať spojenia neurónov, pretože inak by nebolo možné, aby si 
človek niečo pamätal alebo sa učil, nakoľko je tento proces základom učenia a 
pamäte (Ostatníková, Hájek, 2014).  

Z uvedeného vyplýva, že synaptická plasticita je dôležitým determinantom v 
procese učenia a pamäte, jej základnou vlastnosťou je pružnosť a vďaka tejto 
vlastnosti je možná reorganizácia štruktúry, funkcie a neurónového prepojenia, 
ktoré prebiehajú v závislosti od vstupov. 

 

PROCES UČENIA AKO VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ  

Asociačná a integračná činnosť nazývaná ako vyššia nervová činnosť je 
charakterizovaná ako komplex získaných reflexných mechanizmov najvyšších 
oblastí CNS (šedá kôra mozgová) a podkôrových štruktúr, prostredníctvom 
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ktorých sa zabezpečuje dynamická interakcia a prispôsobivosť organizmu k 
prostrediu (Tonhajzerová, 2010). Psychické deje sú založené na 
neurofyziologických procesoch. Psychické funkcie, ktoré poznáme, majú základ 
v jednotlivých mozgových centrách a v ich vzájomnej spolupráci. Jednotlivé 
centrá v mozgu sa zameriavajú na konkrétnu činnosť, no samostatne majú veľmi 
obmedzenú funkciu, preto je dôležitá kombinácia aktivity mnohých oblastí. 
Vyššie psychické funkcie nie je možné lokalizovať do konkrétnych oblastí 
mozgu. Vyššie kognitívne procesy sa dejú na úrovni šedej kôry mozgovej 
(Dobeš, 2005). Príkladom vyššej nervovej funkcie (ktoré sa viažu na mozgovú 
kôru) sú pamäť a učenie. Pamäť a učenie navzájom úzko súvisia, pretože pamäť 
je základným predpokladom učenia a učením sa pamäť zdokonaľuje 
(Ostatniková, Hájek, 2014). Definovať učenie je zložité, pretože sa ním 
zaoberajú viaceré vedné odbory. V každom prípade je jasné, že učenie so sebou 
prináša isté zmeny a človek sa učí už od narodenia – učí sa sedieť, chodiť, 
rozprávať, poznávať okolie, učí sa hygienickým návykom, sebaoslužným 
činnostiam, základnému triviu, vďaka ktorému neskôr nadobudne mnoho 
ďalsích informácií. Čáp a Mareš (2001) charakterizujú učenie ako získavanie 
skúseností, utváranie a pozmeňovanie jednotlivca v priebehu jeho života. 
Tvrdia, že naučené je opakom vrodeného. Tonhajzerová (2010) definuje učenie 
ako schopnosť ukladania a zapamätávania si informácie – vytváranie si 
engramov a ich fixácia, ďalej poznamenáva, že pre učenie je dôležité 
opakovanie a motivácia. Veľmi dôležitú úlohu pri tomto procese plnia 
špecifické senzoricko-motorické oblasti mozgovej kôry pre analýzu a 
diferenciáciu podnetov a podkôrové štruktúry s funkciou sústredenia sa a 
koncentrácie na podnet. Ďalej pri tlmení vnímania iných podnetov sa uplatňuje 
modulačný vplyv retikulárnej formácie. Funkcia tempolárneho laloka má 
význam pre ukladanie informácií a ich možné spájanie s inými zabudovanými 
informáciami. Pre emočný náboj a motiváciu má dôležitú úlohu limbický 
systém, ako uvádza Dobeš (2005) podkôrový limbický systém má hlavnú úlohu 
pri motivácii, emóciách, pamäti a učení. Práca s informáciami je podmienená 
interakciou a prepojením. V zložitej trojrozmernej sieti sa neuróny kontaktujú 
medzi sebou. (Orel, 2009). Neurón je bunka, ktorá dokáže prijímať informácie 
od iných neurónov, tieto informacie spracovať a poslať ďalším neurónom. 
Nervové podráždenie je prijímané a posielané na synapsiách chemickým 
spôsobom, neurotransmitérom (neuroprenášačom) – ten zapôsobí na úseky 
receptorov v iniciačnom úseku dendritu a vzniká elektrický impulz, ktorý je 
vedený po dendrite dostredivou dráhou do tela nervovej bunky a z nej 
odstredivo axonom až na synaptické zakončenie, kde aktivizuje vyliatie 
mediátorov zo synaptických vačkov do synaptickej štrbiny. Tento chemický 
impulz vyvoláva vzruch na susednej membráne nervovej alebo svalovej bunky 
(Kulišťák, 2003). Jeden neurón môže obsahovať jeden a viac neurotransmitérov. 
Pri činnosti mozgu a všeobecne NS majú synapsie nazastupiteľnú úlohu (Orel, 
2009). Prísun informácií, a teda proces učenia, sa uskutočňuje v závislosti od 
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zrelosti CNS, Končeková (2007) poukazuje na fakt, že zrenie ovplyvňuje 
predpoklady rozvoja istých psychických javov, ďalej však poukazuje aj na 
vzájomnú previazanosť, keď uvádza, že rozvoj a konkrétna realizácia 
psychických javov je umožnená učením. Učenie zasa podmieňuje ďalšie zrenie. 
Procesy učenia sa prejavú v zmenách psychických funkcií a činnostiach 
jednotlivca. Učenie a zrenie tvoria jednotu, pre istý druh učenia je potrebný 
určitý stupeň zrelosti mechanizmov a funkcií, ktoré je potrebné rešpektovať 
(Živčicová, 2011). Stupeň zrelosti mechanizmov a funkcií je viditeľný v 
jednotlivých druhoch učenia:  

� Učenie podmieňovaním – realizuje sa na základe utvárania podmienených 
reflexov v CNS. 

� Percepčno-motorické učenie – ide o motorické odpovede, ktoré sa 
osvojujú v súvislosti so senzorickými javmi. Tomuto druhu učenia sa 
pripisuje značný význam, pretože objasňuje ako sa zreťazujú jednotlivé 
motorické operácie do funkčných celkov. Pri tomto druhu učenia 
pozorujeme, že motorické odpovede majú inú kvalitu ako motorické 
odpovede pri podmieňovanom učení. Pozorujeme tu predovšetkým 
integrovanú funkčnú jednotu všetkých zložiek. 

� Verbálne učenie – podstata verbálneho učenia spočíva v tom, že človek si 
osvojuje sled odpovedí, ktoré majú slovný charakter. Tento druh učenia sa 
spája s pamäťou. Verbálne učenie spočíva v utváraní interverbálnych 
asociačných spojov. Pri samotnom verbálnom učení majú veľký význam 
tzv. asociačné zákony, ide o zákon frekvencie a retencie. Zákon 
frekvencie spočíva v tom, že čím častejšie sa vedľa seba alebo po sebe 
objavujú isté verbálne prvky, tým sú asociácie medzi nimi silnejšie. 
Zákon retencie vyjadruje to, že čím je dotyk medzi verbálnymi prvkami 
časovo novší, tým je asociácia medzi nimi pevnejšia.                      

� Pojmové učenie – ide o osvojovanie si spoločnej odpovede na odlišné 
podnety, ktoré však popri svojej odlišnosti vykazujú isté spoločné črty. 
Význam tohto druhu učenia spočíva v tom, že rozvíja myslenie, pretože 
pri utváraní pojmov sa dejú procesy analýzy, syntézy a abstrakcie, ktoré 
sa spravidla uplatňujú s procesom generalizácie, ktorý umožňuje 
myšlienkovo zjednotiť objekty na základe abstrahovaných spoločných 
znakov. 

� Učenie riešením problému – je považované za najzložitejší druh učenia. 
Ide o proces samostatného odhalenia vzťahu alebo princípu medzi 
predmetmi a pojmami, čo umožňuje jednotlivcovi vyriešiť stanovený 
problém.    

� Sociálne učenie – úzko súvisí so socializačným procesom. (Ďurič, Bratská 
et al. 1997). 
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POHYB Z HĽADISKA BIOMECHANIKY  

Aktivita v oblasti ľudskej motoriky si vyžaduje koordinačnú činnosť celého 
organizmu, ale hlavne pohybového aparátu. Analýza pohybového ústrojenstva z 
biomechanického hľadiska umožňuje odhaliť jedinečnosť princípu fungovania 
pohybu. Koncept stupňov voľnosti pomôže orientovať v problematike mobility 
tela. Z poznatkov biomechaniky pohybov vyplýva to, že koordinácia pohybov 
znamená vylúčenie zbytočných stupňov slobody pohybujúceho sa orgánu, inak 
povedané dosiahnutie toho, aby bolo možné systém kinematickej reťaze riadiť 
(Vančová, Smolianinov, 2002). Z biomechanického hľadiska je celá svalovo-
kostrová sústava ľudského tela tvorená kinematickými reťazcami, zloženými 
z pák (kostí) a ťahadiel (svalov). Hnacím ústrojom kinematickej reťaze sú 
kostrové svaly ako pružné ťahače natiahnuté medzi jeho článkami (Smolianinov, 
2014). Podľa Sečenova (in Vančová, 2011) sa všetka rozmanitosť vonkajších 
prejavov  mozgovej aktivity znižuje do jedného javu, a to do svalového pohybu . 
Každý takýto jav, či už je to práca veľkých svalov alebo svalov jemnej 
motoriky, je vykonávaný v súlade s určitými pevnými zákonmi vývinu. To isté 
platí aj pri motorike reči a zvukovej rečovej produkcii. Vývinová sekvenčnosť  
a etapovitosť rozvíjania motorickej, somatickej a psychosociálnej sféry dieťaťa 
znamená, že najskôr sa rozvíja hrubá motorika, a až potom jemná a rečová 
motorika. (Vančová, 2011). Celkovo sa vývin pohybových schopností vyznačuje 
postupnosťou a prepojenosťou hrubej motoriky, jemnej motoriky, motoriky 
hovoridiel, motoriky očných pohybov (Stupňaková, Navrátilová, Procházka in 
Valenta, 2014). Tomu, aby sa dieťa mohlo naučiť hovoriť, písať či kresliť, 
predchádza adekvátny proces psychomotorického vývinu v ranom a 
predškolskom veku. Adekvátny znamená, že sa deje podľa platných evolučne 
daných zákonitostí a na základe princípov biomechaniky. (Vančová, 
Smolianinov, 2014). Pohybový vývin súvisí s celkovým rozvojom dieťaťa. Je 
prostriedkom k získaniu skúseností a poznatkov, a preto je motorika nevyhnutná 
pre rozvoj psychiky. Dieťa sa postupne učí využívať pohyb k dosiahnutiu 
žiaduceho objektu a oboznámeniu sa s ním. Rovnako to platí aj opačne, potreba 
poznať stimuluje rozvoj pohybových kompetencií. Postupné dozrievanie 
jednotlivých mozgových štruktúr je dôvodom, prečo sa motorický systém 
rozvíja postupne (Vágnerová, 2012). Postupnosť a nadväznosť v procese vývinu 
motoriky nachádzame v tzv. Princípe vývinového gradientu: Cefalokaudálny 
smer – prevzatie kontroly dieťaťa nad svojím telom postupuje rovnakým 
smerom ako somatický rast, a teda od hlavy k päte. Dieťa najprv začína aktívne 
ovládať svaly krku (dieťa dvíha hlavičku). Neskôr osové svalstvo s presnou 
postupnosťou. Najskôr vyrovnáva krčnú a neskôr bedrovú časť chrbtice (dieťa 
sedí). Nasleduje fáza, kedy sa dieťa dokáže presunúť už samo z miesta na miesto 
lezením po kolenách. A nakoniec sa postaví na celú plochu chodidla. 
Proximodistálny smer – posun od centra tela k periférii. Pohyby horných a 
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dolných končatín začínajú v pletencoch a postupne prechádzajú k zápästiu, na 
prsty resp. na chodidlá. Ulnoradiálny smer – naznačuje prechod od reflexného 
úchopu celou dlaňou cez opozíciu palca a ostatných prstov až po úchop medzi 
palcom a ukazovákom (uchop štipkou) pri aktívnom úchope (Langmeier, 
Krejčířová, 2006). Princíp vývinového gradientu môžeme v skrátenej podobe 
popísať nasledovne (Newmanová, 1999 in Vančová, Smolianinov, 2014) vo 
vývine hrubej motoriky, ktorá prechádza fázami od držania hlavy, oporu v 
predlaktí, cez oporu v rukách, pričom sú lakte vystreté s následným prenášaním 
váhy na predklaktia a zatiahnuté paže. Po tejto fáze sa dieťa začína pretáčať 
z brucha na chrbát, a potom z chrbta na brucho, v nadväznosti nato sa dieťa učí 
sedieť, plaziť a liezť. Keď sa dieťa naučí vzpriamene kľačať s vyrovnaným 
chrbtom s váhou tela na bedrách, je to základný krok pre státie. Dieťa spočiatku 
stojí s oporou, neskôr aj bez opory a s trénovaním pérovania v kolenách. 
Nasleduje nácvik chôdze s pridržiavaním sa o nábytok smerom do boku, až 
neskôr čelne. Postupne sa dieťa učí chodiť samostatne, tlačiť, ťahať predmety a 
cúvať. Prechod z chôdze do behu je pozvoľný. V rámci nácviku chôdze po 
schodoch sa dieťa najskôr naučí stúpať hore, spočiatku s držaním a prísunom 
oboch nôh na jeden schod, neskôr nohy začína striedať a až potom dieťa schádza 
dole čelne a vzpriamene. Ďalej nasleduje nácvik a upevňovanie rovnováhy, 
skákania a kopania. Chronologický vývin hrubej motoriky potupuje vo 
vzájomnej paralele s vývinom jemnej motoriky. Úchop je z pohľadu motoriky 
zložitý úkon, ktorý sa dieťa po vymiznutí úchopového reflexu učí vykonávať 
nanovo. Dieťa spočiatku používa celú ruku. Predmet sa učí uchopiť, potom s 
ním búcha o iný predmet, nasleduje fáza púšťania predmetu z ruky a až potom 
sa naučí dieťa predmet hádzať. Prechod z dlaňového úchopu do úchopu 
kliešťového dáva dieťaťu možnosť manipulovať s malými predmetmi, lepšie 
držať ceruzku a pod. Pre rozvoj jemnej motoriky je tiež veľmi dôležitá fáza 
rozvoja rotácie v zápästnom kĺbe. Dieťa sa spočiatku učí skrutkovať väčšie 
zátky a závity a až následne malé s potrebou presnejšej koordinácie a väčšej sily. 
Dieťa manipuluje s rôznymi predmetmi, učí sa uchopovať lyžičku, lopatku, 
naberať na ňu materiál, neskôr trhať papier, krčiť ho, strihať atď. Autori 
(Vančová, Smolianinov, 2012) uvádzajú päť dôležitých pohybových etáp v 
pohybovej sfére: 1. Vyrovnávanie tela v strednej línii a kontrola nad postavením 
hlavy - dieťa začína „držať hlavičku“, a tak sa u dieťaťa objavuje možnosť 
pozorovať a spoznávať okolitý svet. 2. Vzpriamovanie - začínajú sa zapájať 
svaly vzpriamovače (extensory) a svaly odťahovače (adduktory). Začína sa 
formovať mechanizmus koordinácie ruka – oko a taktiež sa objavujú prvé snahy 
cielených činností. Dieťa sa naťahuje za predmetom, no vziať ho do ruky ešte 
nie je schopné. Pohyby sú ešte stále chaotické.         3. Popri generalizovaných 
pohyboch sa objavujú izolované (oddelené) pohyby. Dieťa je schopné dočiahnuť 
a uchopiť predmet, pohybovať ním, ale jemné pohyby prstov ešte stále nie sú 
rozvité. 4. a 5. etapa je charakterizovaná schopnosťou udržať rovnováhu, 
pozíciu alebo polohu a dokázať plynule prechádzať z jednej polohy do druhej, 
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tzv. bipedálna chôdza. Na hraniciach medzi 2., 3., a 4. etapou sa formujú 
synergie a automatizmy v pohyboch (Vančová, 2014). Niektoré pohyby, 
realizované kontrakciami kostrových svalov sú inervačne jednoduché, ide o tzv. 
hrubé pohyby, iné sú jemné a náročné na gradáciu svalových kontrakcií. Na 
základe typológie týchto pohybov hovoríme o hrubej alebo jemnej motorike 
jednotlivca (Vančová, 2014). Zároveň je dôležité si uvedomiť, že predpokladom 
správneho vývinu a rozvoja jemnej motoriky je správny vývin hrubomotorickej 
sféry (Vančová, Smolianinov, 2014). Ako je už vyššie spomuté, s vývinom 
adekvátneho psychomotorického vývinu u dieťaťa pozorujeme isté zmeny, dieťa 
sa učí napr. hovoriť, písať či kresliť. Pozrime sa ale na tieto procesy z pohľadu 
biomechaniky, napríklad nato, aby mohlo dieťa vziať ceruzku do ruky a robiť s 
ňou pohyby po papieri, alebo aby mohlo rozprávať, je dôležité, aby mohlo 
uchopiť ceruzku prstami, nato je potrebné najskôr zdvihnúť ruku v zápästí a 
palec postaviť do opozície (teda oproti) ostatným prstom. Aktivizáciou určitých 
svalových skupín sa zabezpečí stabilizácia zápästia, ktoré sa potom stane oporou 
pre svaly, ktoré odťahujú palec do opozície. Avšak pre svaly, ktoré fungujú ako 
stabilizátory pre zápästie, je potrebná opora, ktorú tieto svaly na základe 
sformovaných synergií nachádzajú vo vyššie ležiacich častiach horných 
končatín (svaly predlaktia, biceps, triceps a svaly ramenného pletenca). Ten istý 
princíp platí aj pri rečovej motorike. Svaly zabezpečujúce pohyb hovoridiel sa 
upínajú na iné svaly, na kosti alebo na kožu a v konečnom dôsledku z 
biomechanického hľadiska je pre ich činnosť základom ramenný pletenec. 
Ramenný pletenec pozostáva z lopatky, kľúčovej kosti a príslušných svalov. 
Ramenný pletenec predstavuje rozomknutý a nestabilný kruh. Stabilitu tomuto 
kruhu poskytuje najmä napätie romboidných svalov, ktoré sa na jednej strane 
upínajú k lopatkám a na strane druhej ku krčným stavcom. Takáto konštrukcia 
kostí, svalov, šliach a kĺbov je v biomechanike nazývaná kinematickou reťazou. 
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, preto, aby sa mohlo realizovať postavenie 
palca do opozície (čo je nevyhnutné pre celú jemnú motoriku), alebo 
antagonistická činnosť rečových svalov, je nevyhnutná zosúladená práca 
všetkých súčastí („očiek aj pák a ťahadiel“) kinematickej reťaze. Skeletné svaly 
sú tými, ktoré pohybujú kinematickou reťazou, fungujú ako ťahadlá, ktoré sú 
natiahnuté medzi očkami reťaze. Z tohto pohľadu bez normálnej činnosti vyššie 
ležiacich pák a ťahadiel (v tomto prípade sú to kosti a svaly ramenného 
pletenca), sú z hľadiska biomechanických poznatkov správne pohyby hovoridiel 
ale napr. aj prstov či diafragmy nemožné (Smolianinov, Šargorodskij, 1996 in 
Vančová, Smolianinov, 2014). Pre poznanie podstaty zámerných pohybov z 
hľadiska neurodynamiky je potrebné dotknúť sa jedného z kľúčových 
momentov v tejto oblasti, tzv. „stupňov slobody pohybu“. Počet stupňov slobody 
pohybu závisí od typu kĺbu a počtu elementov kinematickej reťaze, ktoré 
zabezpečujú pohyb. Napríklad pri jednom stupni slobody pohybov je možný iba 
vynútený typ premiestňovania, v ktorom každý element kinematickej reťaze 
vykonáva pohyb po jednej určenej trajektórii, ale pohyb je realizovaný cielene a 
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vedome. Alebo napr. zápästný kĺb palca ruky má iba dva stupne slobody 
pohybu, pri dvoch stupňoch slobody pohybov už sú možné varianty pohybov (aj 
neželateľné). Počet stupňov slobody pohybu kĺbov ruky, ktoré sa zúčastňujú na 
pohybe napr. v rámci jemnej motoriky (kĺbov až do ramenného pletenca) je 
vysoký, a tak vzrastá aj počet možných trajektórií pohybov. Ale z poznatkov 
biomechaniky pohybov vyplýva, ako sme už vyššie spomínali, že koordinácia 
pohybov znamená vylúčenie zbytočných stupňov slobody pohybujúceho sa 
orgánu, a teda dosiahnutie riadenia systému kinematickej reťaze. Čím vyšší je 
stupeň slobody pohybov, tým zložitejšie pracuje kinematická reťaz, a tým ťažšie 
je riadiť tento systém a koordinovať pohyby. Podľa princípov biomechaniky a 
neurodynamiky pohybov, pokiaľ je v akomkoľvek elemente kinematickej reťaze 
defekt, vyvoláva reaktívne pôsobenie síl, ktoré zvyšujú počet defektov. Vytvára 
sa celá štruktúra narušení, ktorá bude tým rozsiahlejšia, čím proximálnejšie sa v 
kinematickej reťazi nachádza defekt. Ľubovoľný pohyb sa formuje na základe 
súčinnosti rôznych faktorov, vnútorných, reaktívnych aj vonkajších a reakcia 
poškodených elementov kinematickej reťaze môže byť nepredvídateľná, a preto 
bude nepredvídateľný aj konečný obraz pohybu (Vančová, 2014). Vlastnosti 
kinematického reťazca vytvárajú podmienky nevyhnutné pre posilnenie svalov, 
ktoré bránia vzniku patologických synergií. Použitie techník uzatvoreného 
kinematického reťazca umožňuje zníženie patologicky zvýšeného svalového 
tonusu, ktorý je zapojený do patologickej synergie, a zároveň zvýšenia 
svalového tonusu antagonistických svalov. Tak dochádza k prevencii alebo 
odburávaniu schémy patologických účinkov reflexov, patologických synergií, 
svalových kontraktúr a kostných deformácií na všetkých úrovniach súčasne 
(Smolianinov, 2014). 

 

PATOLOGICKÝ MOTORICKÝ VÝVIN S DOPADOM NA 
PSYCHOSOCIÁLNY VÝVIN DIEŤAŤA  

Pohybové postihnutie má za následok depriváciu v oblasti stimulácie, učenia 
a sociálnej skúsenosti. Z toho vyplýva oneskorenie rozvoja poznávacích 
procesov a kvalitu sociálnych vzťahov (Vágnerová, 2000 in Končeková, 2005). 
Vďaka možnosti pohybu sa dieťa stáva menej závislé od iných osôb vo svojom 
sociálnom prostredí (Vágnerová, 2000 in Končeková, 2007). Vďaka rozvoju 
lokomócie má dieťa možnosť vidieť svet z rôzneho smeru aj vzdialenosti a 
porovnávať jednotlivé poznatky. Rozvoj poznávacích a jazykových schopností 
by nebol možný bez uchopovania poznatkov a skúseností (Vágnerová,2012). 
Autori (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001) uvádzajú, že vývin každého 
jednotlivca je individuálne špecifický a má svoje špecifické rysy, ktoré sa nedajú 
generalizovať ani u detí s postihnutím. Narušenie v motorickej sfére často 
vzniká ako prejav organického poškodenia CNS, ktoré sa neprejaví len 
narušením pohybových kompetencií, ale aj MR či poruchou aktivity a 
pozornosti typu ADHD. Miera poškodenia mozgu a CNS a miera narušenia 
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normálneho vývinu môže byť rôzna, v závislosti od patogénov, doby pôsobenia, 
od vonkajšieho prostredia, špecifík vnútorného prostredia organizmu 
zasiahnutého patogénmi, ale aj od kvality a včasnej intervencie, terapeutických 
prístupov a podporných aktivít (Vančová, 2008). Motorika, a teda celková 
pohybová schopnosť organizmu má vo vývine a živote človeka nezastupiteľnú 
úlohu. Zo všetkých sledovaných oblastí u novorodenca je práve najviac 
sledovaný pohybový vývin a to preto, lebo je kľúčový v nasledujúcom 
psychomotorickom vývine. Poruchy v motorickom vývine spôsobené TP alebo 
celkovým oneskoreným vývinom majú zásadný vplyv na nasledujúci vývin 
človeka, pretože významne súvisia s rozvojom reči, myslenia, laterality atď. 
Dosiahnutie určitej úrovne motoriky je rovnako dôležitým predpokladom 
školskej úspešnosti, pretože činnosti v škole sú založené na motorickej 
obratnosti (písanie, telesná výchová, výtvarná výchova a pod.) (Langer in 
Radlová et al., 2004). Motorický vývin u dieťaťa s poškodením mozgu a CNS 
neprebieha tak búrlivo ako u populácie intaktných detí. Vývin môže prebiehať 
oneskorene alebo dokonca obmedzene a v niektorých vývinových obdobiach 
môže dieťa limitovať po prípade znemožňovať rozvoj istých kompetencií. 
Pohyb dieťaťu znemožňuje získavať potrebné podnety a z nich vyplývajúce 
skúsenosti, ktoré sú východiskom pre ďalšie učenie. Orientácia v priestore je 
u týchto detí sťažená, pretože nemajú dostatok informácií z vlastných 
skúseností. Vývin rozumových schopností môže dosahovať normu, ale v oblasti 
sociálnych zručností sú tieto deti obmedzené (Čadová et al., 2012). 
Psychologické výskumy preukázali, že pre vývin rozumových schopností ako aj 
pre vývin charakteru osobnosti jednotlivca je rozhodujúce obdobie raného 
detstva (Řičan, Vágnerová, 1991 in Opatřilová, Zámečníková, 2008). Vágnerová 
(2012) poukazuje na fakt, že obmedzenie samostatnej lokomócie znamená 
obmedzenie v oblasti stimulácie. V tomto prípade je prísun podnetov viazaný na 
ochotu inej osoby, a preto može byť menej primeraný z hľadiska kvantity, 
kvality a časovej lokalizácie. Oneskorenie alebo spomalenie celkového vývinu 
jasné svedčí pre komplexnejší význam samostatnej lokomócie, ale to isté platí aj 
pre jemnú motoriku rúk, ktorá umožňuje manipuláciu s rôznymi predmetmi a 
ktorá je tiež významná pre získavanie informácií askúseností. Jednotlivec so 
zmyslovým alebo motorickým postihnutím nedokáže získať zo svojho okolia 
všetky informácie štandardným spôsobom. Jeho predstava o svete bude z tohto 
dôvodu iná, chudobnejšia a menej presná. Svet môže byť preňho ťažko 
pochopiteľný. Rozvoj poznávacích procesov bude mať preto viac či menej 
odlišný priebeh. V dôsledku postihnutia sa niektoré kompetencie nemôžu 
rozvíjať rovnakým spôsobom, respektíve v rovnakej miere, ale v rámci 
kompenzácie týchto nedostatkov sa budú vo väčšej miere rozvíjať ich 
schopnosti a zručnosti (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001). (Matějček, 
2001). Svoboda, Krejčířová, Vágnerová (2001) uvádzajú, že miera sebaobsluhy 
a nezávislosti je viazaná na funkciu horných a dolných končatín: Hybnosť 
dolných končatín je dôležitá pre samostatnú lokomóciu, ktorá umožňuje 
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samostatnosť a nezávislosť od iných ľudí. Tiež je prostriedkom k naberaniu 
nových skúseností, poznatkov a predpokladom k orientácii v prostredí. Hybnosť 
horných končatín je významná pre sebaobsluhu a pre aktívny kontakt s 
prostredím. Manuálna zručnosť je tiež dôležitá pre zvládnutie školy a 
akejkoľvek pracovnej aktivity.  Motorické postihnutie rúk tiež znemožňuje 
zvládanie sebaobslužných činnosti. Pre rozvoj verbálnej a neverbálnej 
komunikácie je dôležitá hybnosť hovoridiel a mimická pohyblivosť. Vývin 
motoriky postupuje v súvislosti s dozrievaním CNS a praktickým cvičením 
pohybového aparátu v bežných činnostiach. Vývin motoriky súvisí aj s hrou. 
Hra buduje dieťa citovo, intelektuálne aj povahovo. Patologický motorický 
vývin má dopad na tieto oblasti: • Vývin kognitívnych schopností – prísun 
podnetov u detí s obmedzenými pohybovými a manipulačnými môžnosťami 
môže byť chudobnejší, čo sa neskôr odrazí napríklad na tom, že dieťa si nevie 
vypracovať plán postupu činností alebo je obmedzené v poznaní spôsobov, ako 
by to mohlo uskutočniť. • Vývin povahy – dieťa, ktoré nemá dostatočný príliv 
podnetov sa začne príliš koncentrovať na seba alebo sa stane závislé na iných 
osobách (Matějček, 2001). 

Vývin socializácie jednotlivca sa obvykle člení do troch etáp. Ide o tieto etapy 
(Alan, 1989, Vágnerová, 1999 in Opatřilová, Zámečníková, 2008): v prvej etape 
sa dieťa identifikuje s matkou matkou a nachádza tak stabilizáciu vzťahu v 
spoločnosti, v druhej etape sa dieťa snaží osamostatniť a v tretej etape sa dieťa 
začleňuje do širších sociálnych vzťahov a systému sociálnych rolí. Z vyššie 
uvedeného vyplýva, že patologický motorický vývin môže blokovať dieťa v 
dosahovaní niektorej/ niektorých zo spomínaných socializačných etáp. 
Opatřilová a Zámečníková (2008) uvádzajú, že pohyb priamo pôsobí na 
socializáciu človeka, ovplyvňuje jeho samostatnosť, vývin osobnosti, fyzické a 
psychické zdravie, schopnosť spolupracovať, združovať sa, komunikovať, 
pracovať, študovať a pod. Varsik (1992) tvrdí, že psychomotorická retardácia 
dieťaťa je najzávažnejším problémom postihnutia NS v detskom veku. 
Psychomotorickú retardáciu možeme definovať ako stav kompletnej alebo 
nekompletnej zástavy vývinu v určitom vývinovom štádiu alebo tiež môže ísť o 
spomalenie psychických (intelektových) a motorických funkcií dieťaťa, ktoré 
mu znemožňujú normálne adaptovanie. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 
2001). U týchto detí často pozorujeme apatiu a pasivitu, ktoré sa v budúcnosti 
stanú základom pre adaptačné správanie. Prejavy negativizmu signalizujú 
uvedomovanie si vlastnej osobnosti a potrebu presadiť svoju vôľu. Objavujú sa 
neskôr a môžu mať iný charakter. Čadová et al. (2012) ďalej vysvetľuje, že 
proces osamostatňovania je u týchto detí obtiažnejší alebo nemožný, pretože 
psychický vývin je do značnej miery ovplyvnený dynamikou interakcie 
základných biologických potrieb (istoty, stability a pod.). 
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PROGRAM ROZVOJA A KOREKCIE PSYCHOMOTORICKÝCH 
FUNKCIÍ A PSYCHOSOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ 
S MENTÁLNYM A VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM 

Hra je veľmi dôležitá pre psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa. Detská 
hra je spoločenský jav. Každá hra je spojená s pohybom, ale pri diagnóze DMO 
nie je každý pohyb vždy prospešný. Smolianinov (2014) rozdeľuje pohyby do 
troch kategórií: • Pohyby s kontraindikáciami - ide o pohyby, ktoré 
viacnásobným opakovaním fixujú patologický pohybový vzorec. • Pohyby, 
ktorých používanie nepredstavuje žiadne obmedzenie – ide o pohyby, ktoré 
nemajú žiaden vplyv na stav dieťaťa. • Pohyby liečebnej a nápravnej povahy – 
ide o stimulujúce pohyby, ktoré zapájajú nápravné mechanizmy. 

Z uvedených dôvodov je dôležité vyberať hru starostlivo tak, aby boli do 
pohybu zapojené už spomínané nápravné mechanizmy. Deti s patologickým 
motorickým vývinom majú problém aj v psychosociálnej oblasti, čo sa odzrkadlí 
napríklad aj pri hre. Tieto deti sa mnohokrát nevedia hrať, práve 
prostredníctvom riadenej hry ich to môžeme naučiť. Rovnako sa častokrát hrajú 
s hračkami, ktoré u nich nerozvíjajú psychomotorickú sféru alebo dokonca 
patológiu podporujú. Na základe prezentovaného problému bol vytvorený, 
overený a vyhodnotený Program rozvoja a korekcie psychomotorických funkcií 
a psychosociálnych zručností, ktorý má dieťa stimulovať k pohybom, ktoré 
podporujú začlenenie nápravných mechanizmov (mechanizmov uzavretého 
kinematického reťazca) do pohybov rúk, tréningu naťahovačov kostí a prstov, 
aktivizácia receptorov na povrchu dlane, pohybu v priestore a dosahovaniu 
dôležitých vývinových medzníkov v motorickej, psychickej a sociálnej sfére. 
V prezentovanom programe je dôraz kladený na individuálny a multisenzorický 
prístup v procese učenia. Program je tematicky rozdelený do štyroch ročných 
období. V rámci ročných období sa deti stretávajú s činnostami, ktoré sú 
charakteristické a typické pre dané obdobie v roku. Deti hravou formou 
nadobúdajú praktické vedomosti a zručnosti. Jednotlivé dejové línie prebiehajú 
riadenou hravou formou. Navrhované činnosti majú individuálnu alebo 
frontálnu formu, no je možné ich prevádzať aj formou skupinovou. Pri realizácii 
daného programu sa odporúčajú využívať jednoduché básne, detské piesne, 
rečňovanky a pod. Program dáva široké možnosti motivácie ako aj jeho 
prevedenia. Pomôcky, s ktorými sa v programe pracuje, je možné rôzne 
kombinovať. Do programu je možné tiež zahrnúť prvky muzikoterapie, 
relaxáciu, canisterapie a pod. Počas celého priebehu hry je dôležité klásť dôraz 
na individuálne možnosti a osobitosti každého zúčastneného dieťaťa. Súčasťou 
programu sú aj pomôcky  vhodné pre prípravný ročník a prvý stupeň 
špeciálnych základných škôl.   
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OVERENIE PROGRAMU ROZVOJA A KOREKCIE 
PSYCHOMOTORICKÝCH FUNKCIÍ A PSYCHOSOCIÁLNYCH 
ZRUČNOSTÍ U DETÍ S MENTÁLNYM A VIACNÁSOBNÝM 
POSTIHNUTÍM  

Na základe zámerného výberu bolo vybraných 8 detí (2 dievčatá a 6 chlapci), 
ktorých spoločným znakom bola prítomnosť DMO ako viacnásobného 
postihnutia, deti boli vo veku od 2 – 6 rokov. Program rozvoja a korekcie 
psychomotorických funkcií a psychosociálnych zručností  bol vytvorený 
a overený počas doby 7 mesiacov. Pri hodnotení efektívnosti programu sa autori 
zameriavali na: 

� spôsob a úroveň uchopenia narhovaných pomôcok, 
� možnosti lokomócie, 
� úroveň porozumenia navrhovaných činností/ aktivít, 
� oblasť motivácie, 
� záujem detí vo vzťahu k navrhovanému programu, v širšom zmysle bol 

hodnotený priebeh hry ako celku, v užšom zmysle individuálny záujem 
každého dieťaťa o konkrétnu činnosť/aktivitu alebo pomôcku. 

Pre potreby overenia a vyhodnotenia Programu rozvoja a korekcie 
psychomotorických funkcií a psychosociálnych zručností pre deti s mentálnym 
a viacnásobným postihnutím bola využívana metóda pozorovania.    
                 

VYHODNOTENIE PROGRAMU ROZVOJA A KOREKCIE 
PSYCHOMOTORICKÝCH FUNKCIÍ A PSYCHOSOCIÁLNYCH 
ZRUČNOSTÍ U DETÍ S MENTÁLNYM A VIACNÁSOBNÝM 
POSTIHNUTÍM 

Na základe analýzy z pozorovania je možné konštatovať, že Program rozvoja a 
korekcie psychomotorických funkcií a psychosociálnych zručností má pozitívny 
vplyv na rozvoj funkčnosti motoriky. Predmety, ktoré sú súčasťou 
prezentovaného programu sú pre deti dobre uchopovateľné a podnecujú ich aj k 
práci so zápästím. Oblasť lokomócie si vyžaduje dosiahnutie určitých stupňov 
vývinu, ale u detí, ktoré dosiahli už aspoň minimálnu požadovanú úroveň (fáza 
,,štvornožkovania‟) bol zaznamenaný pohyb do priestoru a to často z vlastnej 
iniciatívy, resp. na základe silnej motivácie aktivít/ činností. V oblasti 
porozumenia je dôležité brať ohľad na úroveň kognitívnych schopností, ako aj 
vek dieťaťa. Prezentované činnosti sú však natoľko široko koncipované, že 
poskytujú možnosť využitia pre prácu s deťmi na rôznych vývinových 
úrovniach v psychomotorickej oblasti. Predmety, ktoré sú  súčasťou 
navrhovaného programu sú pestrofarebné, čo láka detskú pozornosť, dôležité je 
program prevádzať formou príbehu alebo využívať krátke básne, detské piesne 
a pod. Pri činnostiach bola u detí zaznamenaná predĺžená doba pozornosti, čo je 
pozitívny element.  
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RESUMÉ 

The early age is characterized by a significant maturation of the CNS, the 
biggest neuroplasticity and the biggest exploring and discovering, indicating the 
amount of incentives from the environment directed to the child's brain. Utility 
of motor skills plays irreplaceable role by gaining of incentives, it also affects 
the other components of individual´s personality. Motor dysfunction stagnates in 
the damage of brain and CNS and therefore findings in the field of neuroscience 
about CNS maturation and neuroplasticity are so important. The game is 
inseparable part of early and pre-school age. The child gains through the game 
many incentives, comes into contact with new persons, and thereby the child 
extends his psychosocial view. In the diagnosis, there is not every movement 
always beneficial, therefore it is necessary to choose the game carefully for 
these children. The knowledge of presented issue led the authors to the creation, 
verification and evaluation of the Program of development and correction of 
psychomotor functions and psychosocial skills for children with mental and 
multiple handicap.  
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USING BILINGUAL EDUCATIONAL METHODOLOGIES IN 
ENHANCING ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF DEAF AND 

HARD OF HEARING LEARNERS IN INCLUSIVE 
EDUCATION PROGRAMMES: A CASE STUDY OF 

INCLUSIVE SCHOOLS IN AKWA IBOM STATE – NIGERIA. 

 

Godwin Irokaba 

 

Abstract: This study assessed the performance outcome of deaf learners in 
basic education programmes in inclusive Junior Secondary 1 – 3 who were 
exposed to bilingual education methodology in two schools for the deaf in 
Nigeria. A total of 68 students and 14 teachers participated in the experiment 
which was conducted over a period of one month. The result showed that deaf 
learners’ comprehension rate and achievement capacity in instructional activities 
conducted in bilingual methodologies as opposed to total communication is 
exceedingly high. 69% of deaf and hard of hearing learners exhibited superior 
comprehension when taught in bilingual methods. Conversely, only 21% of 
teachers manifested comprehension of expressions made in sign language. 71% 
of teachers of the deaf and hard of hearing learners do not understand sign 
language, nor are they able to make much meaning from sign language 
expression as they would in total communication. This shows that majority of 
teachers working with deaf children in Nigeria are not sign language conversant. 
Teachers and students do not utilize the same method of linguistic expression 
and this is partly responsible for the poor comprehension rates and low academic 
achievement of deaf learners in inclusive and special school programmes in 
Nigeria. 

Key words: Inclusive education; Reverse inclusion; Deaf and hard of hearing; 
Bilingual methodology 

 

INTRODUCTION 

Inclusive education has become the new paradigm in special needs education 
worldwide, and Nigeria is catching up with this phenomena. As recently as June 
2016, the Federal Ministry of Education came up with a blueprint on inclusive 
education, in which it detailed the program plan for Nigeria. Most public schools 
in Nigeria now enroll students with special needs as a way of equalizing 
educational opportunity for all students irrespective of whether they have a 
disability or not. In appreciating public schools for enrolling special needs 
learners into their educational programs, some special schools in Nigeria now 
enroll students who have no disabilities into their schools. This practice is 
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Nigeria’s own version of reverse inclusion. Ironically, reverse inclusion is 
producing adverse effects on special needs education in Nigeria. Most special 
schools in Nigeria which are involved in reverse inclusion are now eclipsed by 
the large population of normal students to the extent that special needs learners 
become the minority. In other words, special schools are now taken over by 
regular students and the curriculum is adopted to their needs instead of the 
disabled learners. The situation become distressing when teachers abandon the 
educational interests of special needs learners and devote more time attending to 
the needs of normal students.  

The use of total communication with and among deaf students is considered an 
equal opportunity method in inclusive education. It is thought that the use of 
total communication bridges the language divide between deaf and hearing 
students.  Teachers use total communication because they assume they are 
carrying both deaf and hearing students along when they speak and sign 
simultaneously.  Emphasis is also given to deaf students learning speech in the 
hopes that they would be able to lip read and thereby compensate for lost cues 
arising from shifting focus to the hands and face of a teacher. 

 

1 STUDY AREAS AND DESCRIPTION 

This study was conducted in Uyo, the capital city of Akwa Ibom State, and Ikot 
Ekpene, the third dominant city in the State. Uyo and Ikot Ekpene are two of the 
31 Local Government Areas in Akwa Ibom State. Uyo is a densely populated, 
fast growing commercial and tourism hub located in the North Eastern 
Senatorial district of Akwa Ibom State. A 2006 census put the population of Uyo 
at 309,573 (AKSG, 2010). However, this has grown to as large as 847, 500 at 
present, according to the latest population tracking service by Population City, 
(2015). Uyo lies between latitude 5°03′04″ North and longitude 7°56′00″ East, 
in the Tropic of Cancer. It has an elevation of 64m/213ft above sea level, and 
occupies a land mass of 156.000sq.km. It is bordered in the North by Itu Local 
Government Area, in the East by Uruan Local Government, in the West by 
Abak and in the South by Ibesikpo Asutan. 

The people of Uyo are of the Ibibio dialect. They are mainly farmers and traders. 
Besides their interests in subsistence farming, remnants of their farm products 
are sold locally to generate income to support their households. Locally sold 
edibles include palm oil, cassava, plantain, banana, and oranges. Majority of the 
people in Uyo are also civil servants considering that Uyo is the Administrative 
city of Akwa Ibom State and is also a Local Government Area. Economically, 
the people of Uyo are proactive, enterprising, and carve a living in various other 
trades like craftsmanship and property development.  Social life in Uyo is 
vibrant. Evening times are used mostly for social gatherings, which is the time 
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of the day workers have returned from their various occupations, and women 
have prepared their goods for the brisk business of the night. 

Ikot Ekpene, with a projected population of 179,165 in 2015, and a land mass of 
128.000sq.km (AKSG, 2014:11) is the third most important city in Akwa Ibom 
State. Known as the “Raffia City” because raffia palm and its products were at 
one time a major export commodity of the city, Ikot Ekpene is the political and 
cultural capital of the Annang ethnic group in Nigeria (Wikipedia, 2016; Nair, 
1972). The city lies within latitude 5°10'28" North, and longitude 7°42'52" East, 
in the Tropic of Cancer. It has an elevation of 75.68 Meters (248.3 Feet) above 
sea level (Distancesto.com, 2016). Ikot Ekpene is located in the North Eastern 
Senatorial district of Akwa Ibom State and is bordered in the North and West by 
Obot Akara, in the East by Ikono Local Government, and in the South by Essien 
Udim municipal council. 

Diagram 1 Table showing population growth of Uyo from 1975 – 2015 
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Diagram 2  Map of Akwa Ibom State showing the 3 Senatorial districts of the 
State 
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2  PROCEDURE 

This study was conducted over a period of one month with various activities 
planned and executed during that period. The procedural timeline of the study 
including the activities undertaken and their objectives are elucidated below: 

 

          
Week 

                           Activities                       Objectives 

              
1 
 

- Visit to the Hon. 
Commissioner of Education, 
State Secretariat, Uyo 

- Visit to the Special Education 
Centre, Uyo 

- Visit to the St. Louise’s Special 
School, Ikot Ekpene 

- Visit to the Head of Special 
Education, Ministry of 
Education, Uyo 

- Review academic records of 
deaf students in basic 
education units in State 
entrance examinations 

 

- To introduce self and mission 
to the Chief Education Officer 
of the State: The Hon. 
Commissioner of Education 

- Familiarize self with the 
status, nature, and availability 
of services in the education of 
deaf and hard of hearing 
learners in Akwa Ibom State  

- Create an open forum with 
stakeholders to discuss issues 
in the education and training 
of deaf learners in Akwa Ibom 
State 

              
2 
 

- Observe students in specific 
learning environments 
(academic, extra mural, and co-
curricular) 

- Engage with teachers as 
professional colleagues in the 
education of deaf and hard of 
hearing learners 

- Interact with students in their 
various learning environment 

- To appreciate teachers’ 
passion in their job, and 
respond to their challenges in 
working with students who are 
deaf and hard of hearing 

- Identify the first language (L1) 
of deaf learners through the 
preferred method of 
communication used in the 
schools 

              
3 
 

- Provide learning stimulus to 
deaf students using bilingual 
education methodologies 

- Work with teachers to develop 
bilingual educational activities 
for deaf learners 

- Begin gathering materials for 
the proposed workshop for 
teachers on bilingual/bicultural 
education (e.g., identifying a 

- To assess through observation 
and participation,  the 
language threshold level of 
deaf students  

- Collaborate with the Ministry 
of education to obtain supply 
of the needed equipments for 
the workshop   
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venue, getting a projector, 
white board and markers, 
sending out invitations, etc.) 

               
4 
 

- Conduct bilingual experimental 
study with deaf students in 
classroom environment 

- Prepare presentations for the 
bilingual education workshop 

- Confirm a date for the 
workshop in collaboration with 
the Ministry of Education and 
school administrators 

- To determine the effectiveness 
of bilingual education 
strategies with deaf learners 

- Provide teachers with a 
capacity building workshop on 
bilingual education strategies 

- Pick a workshop date that 
would be convenient to all 
stakeholders 

               
5 
 

- Bilingual methodology 
workshop for teachers 

- Provide training to teachers to 
help them build their capacity 
in teaching deaf learners 

- Acquaint teachers with global 
best practices in the education 
and training of deaf learners 

 

3 POPULATION AND SAMPLES 

The samples for this study were 68 deaf learners and 14 teachers drawn from a 
population of 359 deaf students and 64 teachers. The population were divided 
into three clusters or sub-groups made up of primary school deaf pupils, junior 
secondary school students, and senior secondary students.  Students in Junior 
Secondary 1-3 were selected in the study. Because the size of deaf students in 
both schools were small, the researcher used the single-stage cluster sampling, 
where all the students in the junior secondary were participants. Supporting the 
adoption of this method, Ahmed (2009:2), stated that in cluster sampling, a 
group of population elements constitute the sampling unit instead of a single 
element of the population. In a one-stage sampling technique, all elements in the 
sample cluster are selected for the survey (p.3). Reinforcing this assertion, 
Dudovskiy, (2016:99, quoting Jackson, 2011) explained that cluster sampling is 
a technique in which clusters of participants that represent the population are 
identified and included in the study. In other words clusters are units of the 
population from whom participants in a study are selected either singly, or by a 
randomized process. 
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In this study, all the 76 students in junior secondary 1 – 3, at the two inclusive 
special education programmes in Akwa Ibom State were selected for the study. 
On the day of the experiment, 8 students were not present to participate in the 
survey. Thus, 68 deaf students took part in the study. 

The cluster sampling technique can be illustrated diagrammatically, viz: 

 

 
 

Teachers who participated in the study were drawn from the Special Education 
Centre, Uyo. 14 teachers out of 31 teachers in the school participated. The 
teachers were selected on quota basis. The study opted for the controlled quota 
sampling because the school head decided on using only regular and temporary 
staff members on staff levels 07 and 08 for the study. Senior staff on level 09 
and above, though, while not physically participating in the study, were 
represented in that, the participating teachers were co-teachers with them in 
various subjects. Furthermore, equal number of both male and female staff were 
selected, thus making it a representative distribution of the genders. Dudovskiy 
(2016:114) described controlled quota sample as the introduction of certain 
restrictions which limits a researcher’s choice of samples. He noted that quota 
sampling is a non-probability sampling technique which allows a research to 
gather representative data from a group reflecting certain characteristics of the 
population. Contributing, Explorable (2009), explained that quota sampling 
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allows a researcher to observe the relationship between subgroups through the 
interaction of the traits of one subgroup with the traits of another subgroup. 

 

4 METHODS OF DATA COLLECTION 

Data for this study was collected using the following methods: 

� observation,  

� review of academic records,  

� conversational interaction with students (focus group discussion),  

� open forum with teachers,  

� experiment/classroom assessment of reading comprehension skill, and  

� receptive and expressive sign language test with teachers 

 

4.1  Observation 

An overt controlled observation was used in the collection of data for this study. 
A survey of the schools facilities, as well as the curricular and co-curricular 
activities was done in company of the following ad hoc personnel who assisted 
the researcher with data throughout the period of the study: 

1. Head teachers in the schools under study 

2. Senior education officers from the Ministry of Education 

3. A sign language interpreter 

The observation was unstructured and followed a natural approach, with no 
catalogue of to do list. The observation gave the researcher a first-hand 
opportunity to assess the teaching and learning pattern in the schools and of 
expressive and receptive sign language skills of teachers and students.  
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The traits observed are described in the tabulation below: 

 
 

4.2 Review of Academic Records 

Available academic records in the schools include class attendance registers, 
students note books, and transcript of record. Students’ attendance records show 
above average school attendance report. This indicates that the students have a 
desire to learn and they recognize that schools can provide them with the 
knowledge and experience they would need to prepare for the challenges of life 
after school.  

 

The Ministry of Education also provided additional data which specified 
challenges the schools are facing. Needs assessment report from the Ministry 
listed the following as top priority needs in the education of deaf and hard of 
hearing learners in the State: 

� Audiological services 
� Speech and language therapy 
� Vocational training services 
� Transport services 
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The Ministry lamented its lack of fund in the budget to establish these services, 
and need support and assistance from corporations and philanthropists 
worldwide to execute these projects. 

 

4.3 Focus Group Discussion 

The focus group discussion in this study has the following specifications: 

� Number of participants: 7 
� Number of questions discussed: 7 
� Question format: open ended 
� Sex distribution: 4 girls, 3 boys 
� Question type: exploratory 
� Classes represented: JSS 1 – 3 (minimum of 2 students from each 

class) 
� Duration: 50 minutes 

The questions discussed with the group are: 

1. Where do you come from? Is your family domiciled in this town? How 
many are you in the family and what is your position? 

2. Did you completed your primary education in this school? How was your 
experience in those basic but fundamental years of your education? 

3. Which is your favourite subject in school? 

4. Tell me about your learning experiences in an inclusive education 
programme. 

5. What do you want to be after you graduate from school? 

6. How are you preparing for your future goal? 

7. How many deaf persons from your school have enrolled into the 
university after completing from here? 

During this discussion, students continue to lament the neglect they suffer in 
classrooms and of not understanding their teachers. They complained that 
teachers prefer to speak than to sign. Some suggested that most deaf students’ 
stay at home doing menial jobs to earn some money, than come to school where 
they end each day learning nothing. These students do not know what their 
future will be. They talk of completing secondary school and getting jobs, but 
cannot specify what type of job they want. About two students mentioned hair 
dressing and others prefer to wait till they are out of school to know what life 
holds for them. These students do not have role models they could look up to or 
model after. Though few students from their schools have enrolled into the 
university after they graduated, they feel such would be a long process for them. 
The case of these students explain the despair of most deaf students in inclusive 
programmes in Nigeria.  
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4.4 Open Forum With Teachers 

A seminar presentation was organized for teachers at the behest of a school 
administrator. The seminar provided a forum to engage with teachers and 
brainstorm ways of improve learning for Deaf and hard of hearing learners in 
Akwa Ibom State using the bilingual education methodology. The forum 
provided opportunity for interaction among teachers involved in the education of 
deaf learner. Questions were fielded and methodologies analyzed to identify the 
pros and cons of the bilingual methodology and settle for best practices in 
teaching deaf learners.  

The following bilingual strategies and their application in the classrooms were 
considered: 

Translation Method 

Translation can be defined as the process of converting words, phrases and 
sentences from one language to another. Translation method can be so effective 
a method of teaching deaf children which can rapidly promote comprehension 
and improve learning performances. Translation is not the same as interpreting. 
In using translation method, a teacher gives note on her lesson in the language of 
the general community, which is usually the deaf child's second language. In 
Nigeria education, this is English language. Thereafter, the teacher will translate 
the lesson (usually, the equivalent meaning of the words, phrases and sentences), 
in the child's first language – sign language. In so doing, the teacher employs 
one or both methods of translation used in bilingual education, namely, literal or 
free translation. A skilled bilingual education teacher will most likely adopt the 
literal translation, then use questioning to allow her students rephrase the content 
freely in their own words to test how well they comprehend the content and 
context of the passage.  

 

a. Literal translation  

When lessons are written on the board for student to copy into their note book, 
the act of teaching does not end there. The teacher must read the note with the 
students to provide them with knowledge of the content, in order for them to be 
able to read the note on their own and absorb the information therein.  While 
reading the note with the class, the teacher could adopt a linear translation 
approach. In doing so, the teacher read across the lines and translates the lesson 
sentence by sentence rather than word for word.  Word for word translation is 
used only when it become necessary to revise a phrase. The importance of the 
literal translation approach is to give students a lead in reading their notes and 
guide them through sentence construction and the equivalent sign expressions of 
the sentences. 
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b. Free translation 

Unlike literal translation, free translation does not adopt a linear translation 
approach. Instead, it provide opportunity for rephrasing, re-wording and re-
arranging the order of the sentence to suit one’s pattern of description while 
retaining the meaning, points and gist of the sentence. Free translation is a way 
of knowing how well someone understands a passage and is able to recount the 
event in his own words and perception. 

 

Preview, View and Review 

There are three main parts in lesson delivery. These are the introduction, the 
presentation and the revision/evaluation. The University of North Carolina 
(UNC, 2016) Department of Education refers to this as the pre-activities, 
activities, and the assessment stages.  Introduction is the pre-lesson activities the 
teacher engages the students in. They are those things the teacher does to capture 
students’ interest and prepare their mind to assimilate the lesson.   In bilingual 
education methodology, this pre-lesson engagement is called the Preview stage 
of a lesson. The pre-lesson activities could be in the students’ first language 
(sign language) or it could be in English (L2).  

If the ‘Preview’ activities are in the first language, then the ‘View’ activities, 
that is the lesson presentation, must be in the second language. The final part of 
the lesson the ‘Review’ phase then will conclude in the first language. The 
principle in the Preview, View and Review methodology is that the language 
used at the beginning of the lesson, the ‘Preview’ stage must also be the 
language at the conclusion of the lesion of the lesson, the ‘Review’ phase of the 
lesson. 

 

Code Switching 

Code switching is the act of alternating between languages. It is a bilingual 
behavior in which a person borrows a word or phrase from another language to 
complete his sentence. Code switching goes by other names. It is also called 
code mixing, style shifting, or language borrowing (Nordquist, 2016).  

People code switch for a number of reasons. Some code switch to hide their 
fluency or memory problems in the second language, ((Nordquist, 2016), or to 
integrate themselves to others. Esen (2016), indicates that switching commonly 
occurs when an individual wishes to express solidarity with a particular social 
group. Esen (ibid) noted that code switching is of different types depending on 
where in the sentence they occur. An inter sentence code switching occur at the 
end of a sentence, an intra-sentence code switching is located at the middle of a 
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sentence, while extra sentential code switching, which is the insertion of bracket 
to denote the meaning of the interjected words. 

Example of code switching is: Dobre den. How are you? 

 

Translanguaging 

Translanguaging involves making input in one language and receiving output in 
another language. Garate (2012), explain that translanguaging is the presentation 
of a lesson content in one language and expecting a product in another language 
(p. 4). Activities in translanguaging could be cognitively demanding tasks, and 
are suitable for students in higher grades. 

 

Language Separation 

Garate (2012:3) noted that languages can be separated by place, time, person, or 
subject. Separating language by place implies having different sections of the 
classroom for the study of language. Example, students could be receive 
instruction in sign language in the classroom but go to the computer lab to type 
their classwork in English. In a different example, students could go to the 
school cinema hall to watch a movie captioned in English language, and at the 
end of the movie or an allotted viewing time, return to class and re-enact the 
story from the movie in sign language.  Alternatively, they could relate the story 
in sign language, maintaining the accurate role shifts of the characters. 

Language separation by time is having a specific time schedule in the 
curriculum for English only activity, and another equal time for sign language 
related instruction and activities. Separating language by person is teaching a 
subject by two people using different languages. A classroom instruction by a 
hearing teacher can be translated to deaf students afterward, in a resource room 
by a teacher in the same subject who is fluent in sign language. Thus, language 
separation by person and subject involve more of the same context in separate 
language use.  

 

Concurrent Use of Language 

At first glance, some may think of the word concurrent to imply simultaneous or 
parallel use of both languages at the same time in the classroom. Concurrent use 
of language is not the same as simultaneous use of both languages as in 
simultaneous total communication.  Instead, concurrent use of languages implies 
the frequent switching or occasional integrated use of both languages in the 
classroom (Baker and Jones, 1998:589). It requires purposeful and structured 
planning to effectively use both languages concurrently in the classroom. Garate 
(2012:4), provided four ways teachers can plan for concurrent language use as: 
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Purposeful Concurrent Use, Preview-View-Review, translation, and 
translanguaging. 

 

Purposeful Concurrent Use of Language 

As the name suggests, purposeful concurrent use of language is the alternating 
use of both the minority and majority languages in the classroom on purpose or 
for a purpose. In other words, it is the switching use of the languages for a 
purpose and not by random decision. Baker and Jones (1998:589), averred that 
in purposeful concurrent use of both languages, an equal amount of time is 
allocated to both languages and teachers consciously switch from one language 
to another. The purpose for thw switching, according to Garate, (2012), could be 
either for lesson emphasis, exposing students to a target vocabulary, or to 
summarize a topic. 

 

5 RESULTS 

The research experiments were conducted to find answers the following research 
questions: 

1. Do deaf children in Nigeria learn better when taught in sign language, or 
are they well off with total communication? 

2. To what extent do teachers in deaf education understand academic sign 
language and social sign language? 

3. Does sign language aid deaf person’s comprehension and academic 
achievement? 

Results of the findings are explained below: 

Question 1: Do deaf children in Nigeria learn better when taught in sign 
language, or do they fare better with total communication? 

To test this question, the researcher used a combined approach of translation and 
PVR methods to obtain a result.  Using the story: “Family and friends” on page 
12 of the English reader, the researcher previewed the lesson with the students 
by writing “English comprehension” on the board and requested them to read it. 
He then discussed the meaning with the students and told them about his family. 
In the end, the researcher framed some unwritten assessment in which students 
enthusiastically and vibrantly participated in answering the questions in their 
own words in sign language.  In the next step, students were invited to read the 
first paragraph in the story. While a student took the lead in reading the story in 
total communication, the researcher wrote out vocabularies the student is not 
familiar with and not able to sign correctly. At the conclusion of the student’s 
reading, the researcher studied the vocabularies with the class, describing the 
meaning and its usage in a sentence. Finally, the researcher took up reading the 
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same paragraph in the bilingual strategy of free translation, preserving the 
original meaning in the story. A written assessment was carried out at the end of 
the process and the result was impressive. Of the 68 students who took the test, 
47 (69%) students scored no error. 14 (21%) students had just one error and 7 
(10%) students made two or more errors. The achievement score of the students 
is described in the chart below: 

 
 

Question 2 To what extent do teachers in deaf education understand academic 
sign language and social sign language? 

Of the 45 teachers who attended the seminar held for teachers, all of them 
(100%) do not know that sign language is not the same as total communication. 
Of the 14 teachers who participated in the experiment, only 4 (29%) responded 
correctly to the sign language assessment presented from the linguistics of 
American sign language DVD, and these 4 are deaf. 10 (71%) have no idea what 
the information in the DVD are. Teachers of the deaf (both deaf and hearing), 
have no idea that sign language is a language distinct from signed English.  
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This result is presented in the table below: 

 

 
A pie chart showing teachers’ language statistic 

 

The difference between students’ knowledge of sign language compare to their 
teachers is described below: 

 

Scale: 1:142 
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Question 3 Does sign language aid deaf person’s comprehension and academic 
achievement? 

As noted in the discussion on question 1 above, 68 students took the test and  
47(69%) responded correctly to all the questions with no mistake. 14 
students(21%) had just one error response, while only 7 students(10%) had more 
than one error. The assessment was conducted in a quasi-context-reduced 
situation. Students do not have individual copies of the English reader. They 
responded the written questions after watching the researcher read the passage to 
them in free translation. In their answers,  

Students made 3 types of written responses: short sentence responses, one/two 
word responses and selection of A B C options. A school by school analysis of 
students’ performances is represented in the line chart below: 

 

 
 

Of the 28 students who participated in the survey from school A, 45% of the 
respondents (which is 12 students) have no error responses. 45% (another 12 
students) have just one error and 11% (3 students) had two errors. 3% (1 
student) has more than two errors. In school B, 40 students participated in the 
assessment. Of this figure, 88% (which is 35 students) responded correctly to all 
the questions. 5% (2 students) had just one & two errors in their responses, and 
2% (1 student) made more than one errors. 
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OBSERVATION/CONCLUSION 

This study made new discoveries about what happens when deaf students read in 
total communication. It was observed that: 

1. When deaf students read passages in total communication, they do not 
actually read for comprehension. Rather, they are simply “calling out” 
words from a passage. 

2. Students struggle all through the process of reading to “identify” words 
rather than understand the meaning of phrases in the context of the 
paragraph. 

3. When students come across a difficult word, they sign it away by giving it 
the sign of a word familiar to them which has identical letter(s) with the 
word they are attempting to sign, example: when they see twe-lve, they 
will sign twe-nty; an-y for an-other; ei-ght for ei-ther; and so on. 

4. At times, the students just think out a sign with a far different meaning or 
resemblance from the word they encountered, example: body for younger; 
out for half; any for already; and so on. 

In conclusion, this research will assert that total communication does not build 
comprehension and neither does it contribute to academic achievement and 
cognitive development of deaf learners.  
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