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Abstrakt 

Príspevok je rozdelený do dvoch častí. V prvej, teoretickej časti príspevku, sa autorky 

zaoberajú problematikou sociálnej opory a zvládania záťaže s aplikáciou na vývinové 

obdobie mladšieho školského veku. V druhej časti príspevku autorky predstavujú 

projekt výskumu, v ktorom vychádzajú z toho, že prediktorom vzniku problémového 

správania u detí môže byť oslabená sociálna opora, v dôsledku čoho sú deti vystavené 

takým situáciám, ktoré presahujú ich možnosti adaptácie. Hlavným zámerom 

príspevku je poukázať na potrebu etablovania sociálnej práce v školskom prostredí na 

Slovensku. 
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Abstract 

The contribution is divided into two parts. In the first, theoretical part of the 

contribution, the authors deal with the issue of social support and coping with a focus 

on the development period of the younger school age. In the second part of the 

contribution authors presents the research project, what is based on the fact that the 

predictor of problem’s  behavior of the children can be weakened social support. The 

result is that children are exposed to situations that go beyond their possibilities of 

adaptation. The main aim of the contribution is to point out the necessity to establish 

social work in the school environment in Slovakia. 
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Úvod 

Otázky, ktoré súvisia so zdravým psychickým vývinom jedinca, ako aj 

kreovaním osobnosti, stále zotrvávajú v centre odbornej pozornosti. 

Bezprostredne sa k týmto otázkam viaže aj problematika sociálnej opory 

a zvládania záťaže. Termíny sociálna opora a zvládanie záťaže sú úzko späté. 

Sociálna opora je najdôležitejším zdrojom v procese zvládania. (Hobfoll 

2013) Pre úspešnú socializáciu a adaptáciu detí je sociálna opora, zvládanie 

záťaže a reziliencia veľmi dôležitá. Konštrukty tejto triády sa navzájom 

ovplyvňujú. (Hudečková 2010) Taktiež sociálnu oporu môžeme definovať 

ako faktor, ktorý je dôležitý pre správny psychický vývin jedinca. Pri 
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zameraní sa na zvládanie záťaže, pozornosť presúvame na sociálnu sieť 

jedinca, ktorá má významný vplyv na stratégie zvládania náročnej situácie. 

(Pierce, Sarason a Sarason 1996) Rozlišujeme formálnu a neformálnu 

sociálnu sieť. Do formálnej sociálnej siete sa radí systém sietí, ktorý je 

tvorený inštitúciami, organizáciami, nadáciami, občianskymi združeniami, 

neziskovými organizáciami a podobne. Do neformálnej sociálnej siete 

najčastejšie patrí rodina, priatelia a pracovné vzťahy. (Levická 2005) 

Chýbajúca sociálna opora prehlbuje sociálnu izoláciu, čo môže pôsobiť ako 

prediktor vzniku sociálno-patologického správania (Cimrmannová 2013). Vo 

všeobecnosti je problematika sociálnej opory a zvládania záťaže spájaná so 

psychologickými vednými disciplínami, ale uplatnenie nachádza aj 

v sociálnej práci, pretože psychológia vysvetľuje ako tieto konštrukty fungujú 

a sociálna práca aplikované poznatky využíva v praxi.  

1. Sociálna opora 

Sociálnu oporu chápeme ako pomoc v záťažovej situácii, s cieľom 

uľahčiť zvládanie náročnej situácie (Křivohlavý 2002). Podobne 

charakterizujú sociálnu oporu aj Caplan a Caplan (1993), ktorí sociálnu 

oporu definujú ako medziľudské prepojenie a pozitívne vzťahy medzi ľuďmi 

v skupine, ktorí si poskytujú pomoc v záťažových situáciách. Cohen, 

Underwood a Gottliebet al. (2000) vychádzajú z teórie, že sociálna opora má 

vplyv na naše zdravie a pohodu, pričom sociálnu oporu chápu ako sociálne 

vzťahy. 

Účinkom sociálnej opory je psychická pohoda jedinca bez ohľadu na 

aktuálnu stresovú úroveň jedinca (Paulík 2010). Preto uspokojivej sociálnej 

opore môžeme pripísať ochranný charakter v priebehu života, ktorý má 

kladný vplyv na psychické zdravie jedinca (Křivohlavý 2012). Sociálna 

opora môže mať aj tzv. nárazníkový efekt, ktorého účinkom môže byť 

prijatie priaznivejšej alternatívy kognitívneho hodnotenia situácie alebo aj 

zníženie maladaptívnych obranných mechanizmov. V tomto prípade je 

sociálna opora hodnotená ako dôležitá intervenčná premenná medzi 

stresorom a výsledkom jeho pôsobenia na jedinca. (Paulík 2010) 

Sociálna opora je považovaná za zdroj zvládania záťažovej situácie. 

Vysoká úroveň sociálnej opory zo strany rodičov, kde patrí aj primeraná 

kontrola, súvisí so zdravým kognitívnym a psychickým vývinom detí. 

Naopak, nízka úroveň sociálnej opory a autoritatívna výchova vedú 

k problémom v sociálnej oblasti, čo v období dospievania môže spôsobovať 

maladaptívne prejavy správania. (Hudečková 2010) Maladaptívne správanie 

v tomto prípade predstavuje výsledok neúspešnej adaptácie a prejavuje sa 

častými interpersonálnymi konfliktmi a intrapersonálnymi rozpormi, ktoré sú 

spojené s nízkym sebahodnotením, nespokojnosťou a nesamostatnosťou 

jedinca (Paulík 2010). 
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2. Základná charakteristika stresu a záťaže 

V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s rôznym definovaním stresu 

ako takého. Pri charakteristike tohto termínu je však veľmi dôležité nazerať 

na človeka ako na bytosť bio-psycho-sociálno-sprituálnu. Stres môžeme 

charakterizovať ako špecifický prípad záťaže. Ide o taký stav záťaže, ktorého 

miera presahuje adaptačné možnosti jedinca. (Paulík 2010) Kredátus (2001, 

in: Kočišová a Žiaková 2016) rozlišuje päť nasledujúcich záťažových 

situácii: 

1) neprimerané úlohy a požiadavky, ktoré predstavujú najčastejší typ 

záťažových situácii, ktoré zväčša vyvolávajú psychickú záťaž a na jedinca 

kladú kvalitatívne viac nárokov, ktorých rozsah nie je možné zvládnuť 

v danom časovom úseku, 

2) problémové situácie – typ záťaže, ktorý sa viaže k štruktúre podmienok, 

ktoré sú na jedinca kladené, 

3) frustrujúce situácie – typ psychickej záťaže, kedy jedincovi nie je 

umožnené dosiahnuť cieľ alebo uspokojiť svoju potrebu, 

4) konfliktné situácie – typ záťažovej situácie, kedy dochádza k rozporu síl 

a to vyvoláva emocionálne napätie pri rozhodovaní sa a zvýšené napätie, 

5) stresové situácie – psychická záťaž, ktorá pôsobí na jedinca počas 

realizácie cieľovej činnosti, ktoré sťažuje zdarný priebeh. 

Nôtová (2007) definuje stres ako nešpecifickú a stereotypnú adaptačnú 

reakciu, ktorá pripravuje osobnosť na aktivitu a rozlišuje štyri základné 

reakcie na stres: 

 vo fyziologickej rovine – potenie, sťažené dýchanie, zvýšený krvný tlak 

a podobne, 

 v emocionálnej rovine – strach, hnev, radosť, prekvapenie a podobne, 

 v behaviorálnej rovine – zmena v správaní, napríklad športová aktivita, 

maladaptívne správanie (fajčenie, alkohol) a podobne, 

 v kognitívne rovine – pozastavenie myslenia, nesústredené myslenie, 

vnútorný monológ a podobne. 

 

3. Copingové stratégie zvládania záťaže 

Zvládanie záťaže súvisí so subjektívnou pohodou a emocionálnou 

senzitivitou jedinca. Pri tejto problematike je však dôležité podotknúť, že 

vždy súvisí so subjektívnou reprezentáciou jedinca. (Ruiselová et al. 2006) 

Jedinec pri prežívaní záťažovej situácie najprv vníma ohrozenie. Ide o 

proces, po ktorom nasleduje reakcia na hrozbu. Coping, a teda zvládanie, je 

práve proces implementácie na túto hrozbu (Carver 1989). 

Z terminologického hľadiska je veľmi dôležité rozlišovať medzi 

adaptáciou a copingom. Adaptácia sa vzťahuje k zvládaniu záťaže ako takej, 

pričom coping sa uplatňuje v prípadoch, kedy záťaž presahuje odolnosť 

osobnosti a je potrebné vyvinúť zvýšené úsilie k zvládnutiu záťaže. (Nôtová 
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2007) Zvládanie záťaže prostredníctvom copingových mechanizmov 

predstavuje taký spôsob zvládania záťaže, ktorý prebieha na vedomej úrovni 

(Procházka 2014). Proces zvládania ovplyvňujú alebo uľahčujú aj zdroje 

zvládania. Môže ísť o vnútorné zdroje zvládania, kde patria vlastnosti 

osobnosti, integrita osobnosti a odolnosť alebo o vonkajšie zdroje zvládania, 

kde patrí napríklad sociálna opora (Medveďová 2004). Lazarus a 

Folkmanová (1984) chápu zvládanie ako všetky kognitívne, emocionálne 

a behaviorálne snahy, ktorých cieľom je vyriešiť alebo redukovať 

požiadavky, ktoré sú na jedinca kladené a sú zaťažujúce alebo dokonca 

prekračujú osobnostné schopnosti spracovania problémov. Pri zvládaní 

záťaže sa jedinec vyrovnáva s internými alebo externými stresormi, ktoré 

prekračujú jeho adaptívne zdroje. O zvládaní (copingu) môžeme hovoriť 

vtedy, ak sa správanie jedinca odlišuje od jeho automatizovaného a 

štandardného správania. Paulík (2010) v rámci copingu rozlišujenasledujúce 

pojmy: 

1. zvládacie schopnosti – súhrn osobnostných dispozícii ovplyvňujúcich 

zvládanie záťaže, 

2. zvládacie zdroje – aktuálne charakteristiky jedinca a prostredia, ktoré sú 

dôležité pre zvládanie, 

3. zvládacie procesy – psycho-fyziologické deje, ktoré nastávajú v transakcii 

organizmu s prostredím v okamihu potenciálneho stresora, 

4. zvládacie stratégie – ide o štýly a vzorce správania a prežívania, ktoré sú 

pomerne stabilné a jedinec ich využíva v procese adaptácie. 

Termín coping zaviedol do psychológie Maslow, ktorý ho charakterizoval 

ako správanie zamerané na zvládanie požiadaviek prostredia (Baštecká 

2005). Copingom sa ďalej zaoberal Lazarus (2006), ktorý coping 

charakterizoval ako dynamický proces, ktorý obsahuje ako kognitívne, tak aj 

vôľové komponenty. Práve táto charakteristika odlišuje copingové reakcie od 

bežnej reakcie na stres, ktoré sú jednorazové a automatické. Kognitívne 

spracovanie začína prvotným hodnotením, kedy jedinec zisťuje, či ho podnet 

naozaj ohrozuje a pokračuje to druhotným hodnotením - akými prostriedkami 

jedinec zvládne toto ohrozenie. 

 

4. Školský stres a záťaž 

Začiatok školskej dochádzky pre dieťa predstavuje množstvo stresujúcich 

udalostí, a preto je potrebné, aby sa už deti v mladšom školskom veku učili 

ako zvládať záťaž. Veľmi dôležitý a nie menej stresujúci je pre nich aj vzťah 

s rovesníkmi. Tento vzťah pre nich začína byť najvýznamnejší z pomedzi 

ostatných sociálnych vzťahov. (Končeková 2007) Dupper (2010) upozorňuje 

na to, že školské prostredie je založené na autoritách učiteľov, miestami až 

strachu z autority učiteľa, ktorú musí žiak rešpektovať. Podľa Medveďovej 

(2004) má na dieťa stresujúci vplyv taktiež prísny školský poriadok, 
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skúšanie, nároky na výsledky zo strany rodičov, ako aj prostredie školskej 

triedy. 

Ak rodina alebo škola vyvolajú u dieťaťa pocit zlyhania, môže sa u neho 

neskôr objaviť znížená sebaúcta (Oravcová 2006). Sebaúctu môžeme 

definovať ako konštrukt, ktorý v sebe zahŕňa ako znalostnú, tak aj 

emocionálnu zložku sebareflexie. Ide tak o emocionálny vzťah k sebe 

samému. (Výrost a Slaměník 2008) Nezvládanie záťaže môže viesť 

k zmenám v správaní. V školskom prostredí je dôležité zameriavať sa na 

závažné, ale aj menej závažné problémy v správaní žiakov, pretože ich 

prehliadanie alebo bagatelizovanie môže viesť ku závažnejším poruchám 

správania. (Dávidová Vidrová 2013) Rovnako je možné v takomto prípade 

hovoriť o rozvoji rôznych druhov rizikového správania. (Lichner a Šlosár 

2013) V našich podmienkach sa v školách kladie vysoký dôraz na 

sebaovládanie, ambície, pracovitosť, rešpekt k autorite, slušné a nenásilné 

správanie. To všetko môže byť pre dieťa zdrojom stresu, ale hlavne pre deti, 

ktoré pochádzajú z prostredia s odlišnou sústavou hodnôt veľmi stresujúce. 

(Fontana 2014) Podľa Hanuliakovej (2016) samotné školské prostredie môže 

byť spúšťacím mechanizmom sociálnych problémov žiaka. Môže k tomu 

dôjsť v prípade ak škola kladie nedostatočný priestor pre sebarealizáciu 

jednotlivcov, vnucuje vzorce správania alebo neprimerane hodnotí správanie 

žiakov. Negatívne na žiaka pôsobí aj chladné správanie učiteľov počas 

vyučovacieho procesu a nevhodná komunikácia s nimi (napríklad 

ponižovanie, vyhrážanie, zosmiešňovanie, ale aj nedostatok pozitívnej 

motivácie). Žiaci pre lepšie zvládanie vyučovacieho procesu potrebujú 

získavať pravidelnú pozitívnu motiváciu k štúdiu. Absencia pozitívnej 

motivácie môže mať negatívny dopad na školské výsledky žiaka.  

 

5. Sociálna práca v školskom prostredí 

Škola je považovaná za základnú spoločenskú inštitúciu, pretože plní 

niekoľko spoločenských funkcií a dotvára celý výchovný proces, ktorým 

dieťa prechádza (Koscurová 2013). Napriek tomu, že od roku 2006 môžeme 

vnímať zvýšený záujem o rozvoj sociálnej práce v školskom prostredí, tak na 

teoreticko-empirickej úrovni je táto problematika stále nedostatočne 

rozpracovaná. Základ sociálnej práce v školskom prostredí je tvorený 

sociálnou prácou s mládežou, ktorú Šiňanská (2015) charakterizuje ako 

formu profesionálneho konania, ktorá je vykonávaná so skupinou mladých 

ľudí a môže byť realizovaná jednotlivcami alebo organizáciami.  

Úlohou sociálnych pracovníkov je pomáhať študentom pri riešení 

akademických, sociálnych a emocionálnych problémov a rozvíjať ich 

možnosti a potenciál (Chui a Ling 2013). V zahraničí, hlavne v USA, 

Kanade, Nemecku a vo Veľkej Británii má sociálna práca v školskom 

prostredí dlhoročnú tradíciu a v súčasnosti je v týchto krajinách vnímaná ako 

súčasť moderného školského systému, pričom cieľom je primárne prevencia 
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sociálno-patologických javov u detí a mládeže (Koscurová 2013). Nová 

(2016) zdôrazňuje, že s modernou dobou sa objavujú aj nové sociálne 

problémy. Dôvody prečo by sa mal sociálno-patologickými javmi v školách 

zaoberať práve školský sociálny pracovník spracoval už Labáth (1999), ktorý 

sociálneho pracovníka považuje za experta na sociálne prostredie 

a odôvodňuje to tým, že: 

1. rozumie mechanizmom vplyvu sociálneho prostredia na jednotlivca, 

ovláda dynamiku malej i veľkej sociálnej skupiny a má poznatky 

o etiológii ohrozenia detí a mládeže, hlavne o negatívnych sociálnych 

vplyvoch, 

2. disponuje metódami ovplyvňovania prostredia sociálnymi 

mechanizmami, pričom výsledky svojej práce môže dosiahnuť 

predovšetkým skupinovou prácou, prepojením školského systému 

a mimoškolského prostredia. 

Vo všeobecnosti môžeme sociálnu prácu v školskom prostredí definovať 

ako špecializovanú oblasť praxe v širokom poli sociálnej práce ako takej 

(Koscurová 2013). Jej filozofia je postavená na štyroch základných 

hodnotách, kde patrí dôstojnosť človeka, právo na sebarealizáciu, 

rešpektovanie potenciálu a individuality jedinca, s čím súvisí aj posledná 

hodnota, právo na rešpektovanie odlišností (Allen-Meares 2007). Význam 

spočíva hlavne v interakcii medzi sociálnou prácou a vzdelávaním (Skyba 

2015). 

Viacerí autori (Dupper 2002; Matulayová 2006; Openshaw 2008) 

charakterizujú sociálnu prácu v školstve na základe toho čo je jej cieľom. 

Dupper (2002) považuje za hlavný cieľ sociálnej práce v školskom prostredí 

predchádzať rizikovému správaniu u detí a mládeže, posilňovať rodinu 

a zabezpečovať otvorenú komunikáciu medzi školou a rodinou. Matulayová 

(2006) tvrdí, že cieľom sociálnej práce v školstve je vytvárať zdravý sociálny 

systém v školskom prostredí, ktorý na jednej strane akceptuje individualitu 

každého žiaka, ale na strane druhej ho stimuluje k využívaniu plného 

osobnostného potenciálu. Podľa Openshaw (2008) sociálni pracovníci 

v školstve plnia dôležitú úlohu vo výchovnom a edukačnom procese, pretože 

poskytujú žiakom príležitosti a prostriedky na to, aby mohli byť úspešnejší 

v akademickom aj spoločenskom živote v školskom prostredí. Zabezpečujú 

tiež dôležitú preventívnu úlohu efektívnou a vhodnou formou. (Textoris , 

Lichner aŠlosár 2014) 

 

6.  Projekt výskumu 

Realizácia sociálnej práce v školskom prostredí na Slovensku nie je 

legislatívne ukotvená, čo môže súvisieť aj s nedostatočným teoreticko-

empirickým rozpracovaním danej problematiky. Preto je našim cieľom 

zrealizovať výskum, ktorý by poskytol komplexný pohľad na žiaka základnej 

školy so zameraním na hľadanie súvislostí medzi sociálnou oporou, 
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stratégiami zvládania stresu a problémovým správaním žiaka. Teoreticko-

empirické spracovanie danej problematiky umožní v aplikačnej rovine 

navrhnúť program školskej sociálnej práce a jeho použiteľnosť v praxi overiť 

kvázi experimentom. 

 

A. Ciele výskumu 
V kontexte vymedzenej problematiky je empirickým cieľom práce hľadať súvislosti 

medzi vnímanou sociálnou oporou a stratégiami zvládania školského stresu ako 

možnými prediktormi vzniku problémového správania u detí na základných 

školách. V projekte výskumu rozlišujeme intrapersonálne a interpersonálne 

prediktory vzniku problémového správania. V rámci intrapersonálnych 

prediktorov sa zameriavame na zvládacie stratégie u detí na základných školách. 

Interpersonálne prediktory rozlišujeme na základe externých faktorov na triedu 

(školské prostredie) a rodičov (resp. rodinné prostredie). Ako čiastkové ciele 

výskumu vymedzujeme:  

 zmapovať zdroje vnímanej sociálnej opory u detí na základných školách, 

 zmapovať stratégie zvládania u detí na základných školách, 

 zistiť, či existuje súvislosť medzi absenciou sociálnej opory a využívaním 

negatívnych stratégii zvládania u detí na základných školách, 

 zistiť, či existuje súvislosť medzi využívaním negatívnych stratégii zvládania 

a nedostatočnou sociálnou akceptáciou v školskej triede, 

 zistiť, či existuje súvislosť medzi negatívnymi vzťahmi s rodičmi a využívaním 

negatívnych stratégii zvládania u detí na základných školách, 

 zistiť, či existuje súvislosť medzi nedostatočnou sociálnou akceptáciou 

v školskej triede a problémovým správaním žiaka, 

 zistiť, či existuje súvislosť medzi absenciou sociálnej opory v rodinnom 

prostredí a/alebo v školskom prostredí, využívaním negatívnych stratégii 

zvládania a vznikom problémového správania. 

 

B. Predpokladané použitie metód a metodík 

Z hľadiska konštrukcie bude dotazník predstavovať súbor položiek, 

ktorého cieľom je kombinovať viaceré štandardizované dotazníky zamerané 

na sledované oblasti. Dotazník bude doplnený o autorské otázky. V závere 

budeme zisťovať demografické údaje, ktoré budú slúžiť k spracovaniu údajov 

a vyhodnoteniu hypotéz. Batéria dotazníkov bude zložená z nasledujúcich 

štandardizovaných dotazníkov – Brief COPE, MSPSS – The 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support), DSA – Dotazník 

sociálnej akceptácie, PRPS – Positive Relationship with Parents Scale – Teen 

Survey – Škála pozitívnych vzťahov s rodičmi. 

Nakoľko pôjde o súbor metodík, ktoré budú doplnené o autorské otázky, 

bude realizácii výskumu predchádzať pilotné testovanie dotazníka. Dotazník 

bude vyhotovený v tlačenej podobe a žiakom bude distribuovaný osobne 

počas vyučovacieho procesu. Nakoľko výskumnú vzorku tvoria deti, bude 

potrebný písomný súhlas zákonného zástupu každého respondenta. 
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C. Charakteristika výskumnej vzorky 

Výskumnú vzorku budú tvoriť žiaci na druhom stupni základných škôl. 

Pôjde tak o deti v pubescentnej fáze vývinu vo veku 10 – 12 rokov. Túto 

výskumnú vzorku sme zvolili na základe teoretického spracovania v prvej 

časti práce. V teoretickej časti práce sme sa venovali charakteristike sociálnej 

opory a zvládania školského stresu a tieto konštrukty sme aplikovali 

v kontexte mladšieho školského veku. Ide o žiakov, ktorých v tomto veku 

ovplyvňuje pubescencia, prechod na druhý stupeň základnej školy a iné 

rizikové faktory. 

 

D. Spôsob štatistického spracovania dát 

Pre spracovanie výsledkov výskumu použijeme metódy kvantitatívnej 

metodológie, pričom budeme využívať metódy deskriptívnej a induktívnej 

štatistiky. Pre interpretáciu časti výskumu zameranej na mapovanie stratégií 

zvládania a vnímanej sociálnej opory použijeme metódy deskriptívnej 

štatistiky. Výsledky vyhodnotíme prostredníctvom tabuliek a grafov. Ďalšie 

časti výskumu vyhodnotíme a interpretujeme prostredníctvom metód 

induktívnej štatistiky a štatistického software SPSS.  

Záver  

Pri súčasnom stave rozpracovania sociálnej práce v školskom prostredí na 

Slovensku predpokladáme, že by realizovaný výskum bol veľkým prínosom 

pre rozvoj a etablovanie tejto špecializovanej oblasti praxe sociálnej práce aj 

v našich podmienkach. V empirickej časti práce zistíme aké intrapersonálne 

a interpersonálne rizikové faktory v školskom a rodinnom prostredí predikujú 

vznik problémového správania žiaka a na základe týchto výsledkov v 

aplikačnej časti práce navrhneme program sociálnej práce v školskom 

prostredí, ktorého cieľom bude eliminovať problémové správanie žiakov 

a overiť jeho prínos v praxi metódou kvázi experimentu. Prínos výskumu by 

tak spočíval v celkovom pohľade na žiaka základnej školy pri zvládaní 

školského stresu. V komplexnej rovine chceme poukázať na dôvody, prečo 

by školská sociálna práca mala byť oficiálne zavedená do praxe aj na 

Slovensku, prečo by mal byť vytvorený priestor pre profesiu školského 

sociálneho pracovníka, ktorý by pre dieťa, resp. pre jeho rodiča, predstavoval 

prvý kontakt pri riešení problémov v škole a bol by plne kompetentný 

zaoberať sa problémami v správaní žiakov a spolupracoval by s ďalšími 

odborníkmi (psychológom, špeciálnym pedagógom, logopédom) 

a odbornými inštitúciami, ktoré sú zamerané na starostlivosť o dieťa.  
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