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Abstrakt 

Cieľom príspevku je poskytnúť analyticko-syntetický pohľad na oblasť 

socioterapie ako interdisciplinarny pristup zamerany na individualny kontext a 

porozumenie. Socioterapiu vnímame ako mobilizovanie vlastných potencionalít 

klientov, či oporu ich svojpomocných iniciatív, pri zabezpečení ich subjektívnej 

pohody, stabilizovaní a obnovení medziľudských vzťahov v klientovom prostredí. Za 

dôležitú úlohu socioterapie tiež vnímame, podporu klientov pri obnove ich 

pracovných spôsobilostí. 

Kľúčové slová: Sociálna práca. Interdisciplinarita. Socioterapia.  

 

Abstract  

The aim of the paper is to provide an analytical and synthetic view of the field of 

sociotherapy as an interdisciplinary approach, characterized primarily by individual 

approach and understanding of clients. We perceive sociotherapy as the mobilization 

of our clients' own potentials, or the support of their self-help initiatives, in ensuring 

their subjective well-being, stabilizing and restoring human relationships in the client 

environment. As an important role in sociotherapy, we also see the support of clients 

in restoring their work skills. 

Keywords: Social Work. Interdisciplinarity. Socioterapy. 

___________________________________________________ 

 

Úvod 

Prostredníctvom analýzy sme sa zamerali na oblasť terminologických 

otázok a medziodborových prienikov, špecifík sociálnej práce a špeciálnej 

pedagogiky pri práci s dieťaťom s mentálnym postihnutím a jeho rodinou v 

školskom prostredí. V snahe poskytnúť čo najrelevantnejší pohľad na 

skúmanú problematiku socioterapie s deťmi s mentálnym postihnutím. 

Základným zámerom je upozorniť na metódu socioterapie ako nezávislú 

metódu v terapeutickom kontexte využívanej sociálnymi pracovníkmi a 

pracovníčkami v školských zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. 
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1. Výskum socioterapie ako základnej metódy sociálnej práce 

V predmetnom výskume sme kládli dôraz na teoretickú analýzu 

základného rámca vychádzajúc zo základných pojmov ako: sociálna práca, 

klienti s mentálnym postihnutím, kognitívno-behaviorálna teória a 

socioterapia. V predmetnom výskume kladieme dôraz na výber metód a 

stratégie výskumu, techniky zberu dát a objekty výskumu. Pre účely 

výskumu sme zvolili kvantitatívnu stratégiu, ktorá v rámci tejto témy 

najobjektívnejšie zodpovedá cieľom a povahe výskumu. Dôvodom výberu 

kvantitatívnej stratégie bolo lepšie porozumenie problematike, vytvorenie si 

komplexného obrazu o objektoch výskumu, získanie konkrétnych informácií 

o ďalších možnostiach realizovania socioterapie u detí s mentálnym 

postihnutím.  

Pri získavaní informácií potrebných na dosiahnutie požadovaných cieľov 

sme použili literárno-historickú metódu, a to najmä v prípravnej etape, v 

procese štúdia knižnej a časopiseckej literatúry. Ako základný spôsob 

získavania a zhromažďovania poznatkov od respondentov sme využili 

dotazníkovú metódu.  

 

2. Cieľ výskumu a hypotézy  

Výskumný cieľ: Posúdiť (diagnostikovať) emocionálny a behaviorálny 

rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím v priebehu realizovaných 

socioterapeutických aktivít ako jedného z ústredných komponentov sociálnej 

práce a identifikovať či sú štatisticky významné rozdiely vo vnímaní 

špeciálnych pedagógov a pedagogičiek (ďalej len „ŠP“) a sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok (ďalej len „SP“) pri hodnotení žiakov so 

stredným stupňom mentálneho postihnutia.  

Na základe stanovených cieľov sme stanovili hypotézy, ktoré budú 

predmetom štatistického skúmania: 

H1 Predpokladáme, že nie je štatisticky významný rozdiel medzi 

hodnotením ŠP a SP v rámci všetkých škál v dotazníku a celkového skóre 

pri hodnotení žiakov.  

Pri formulovaní tejto hypotézy sme vychádzali z myšlienky, že cieľom 

pomáhajúcich profesií je pomoc klientom pri riešení ich životnej situácie, no 

napriek tomu ich kompetencie a systém práce sa v mnohom odlišujú. 

Vzájomný vzťah uvedených vedných disciplín (SP a ŠP) je charakterizovaný 

orientáciou vedeckého výskumu na aktuálne praktické problémy jednotlivcov 

a skupín, pričom môžeme hovoriť o vzájomnej interdisciplinarite a 

otvorenosti v zmysle, že každá z týchto oblastí sa zaoberá intervenciou do 

procesu socializácie jedinca, do jeho sociálnych problémov, vrátane sociálno-

patologických javov (Bekő 2016).  

H2 Predpokladáme, že hodnotení žiaci a žiačky prejavujú nedostatky na 

škále emocionálnych symptómov čo bude pri hodnotení zaznamenané 

vysokou potrebou týchto detí.  
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Pri formulovaní tejto hypotézy sme vychádzali zo Švarcovej (2000), ktorá 

tvrdí, že vo väčšine prípadov sú deti s mentálnym postihnutím emocionálne 

nevyspelé a správajú sa ako deti nižšej vekovej kategórie. Nadväzovanie 

kontaktu s dieťaťom preto musí vychádzať zo správneho odhadu jeho 

emocionálnej zrelosti a poznania mechanizmov, ktorými sa riadi jeho 

správanie. Cudzie prostredie, neznáme osoby alebo podnety či neúmerne 

náročné úlohy u nich často vyvolávajú strach a intenzívne reakcie, niekedy až 

panického rázu s trasením rúk, tela a zažívacími problémami. Citová 

otvorenosť u týchto detí súvisí s malou riadiacou funkciou rozumu, ktorou 

možno zážitky tlmiť či dokonca prehodnocovať. City bývajú často 

neadekvátne vo vzťahu k podnetom vonkajšieho sveta a svojou dynamikou 

sú neproporcionálne. Po emocionálnej stránke dochádza pri deťoch s 

mentálnym postihnutím oproti intaktným deťom k odlišnostiam. Deti s 

mentálnym postihnutí horšie ovládajú svoje emócie a malá riadiaca funkcia 

mozgu u nich vyvoláva prílišnú citovú otvorenosť, čo spôsobuje zlé tlmenie 

či prehodnocovanie zážitkov (Hamadej a Balogová 2016).  

H3 Predpokladáme, že v škále problémového správania, označili 

hodnotitelia, že žiaci s mentálnym postihnutím majú dôsledkom problémov 

s ich emocionalitou aj problémy vo sfére sociálneho správania.  

 Jednou z najdôležitejších činností pomáhajúcich profesií pri práci 

s deťmi s mentálnym postihnutím by mala byť ich správna socializácia 

a integrácia, kam neodmysliteľne patrí aj správne sociálne správanie čo vedie 

k minimalizovaniu ich znevýhodnenia v spoločnosti. Socializáciu klientov s 

mentálnym postihnutím môžeme označiť ako zložitý a dlhodobý proces 

začleňovania do bežnej spoločnosti, ale aj spoločnosti ľudí s rovnakým 

postihnutím. Je procesom celoživotného sociálneho učenia. U detí s 

mentálnym postihnutím nachádzame podľa Bartoňovej (2007) mnoho zvláštností 

v ich jednotlivých stránkach osobnosti. Tieto osobitosti sú vo väčšine prípadov 

ovplyvnené stupňom mentálneho postihnutia. Celkové poškodenie 

neuropsychického vývinu sa prejavuje v mnohých oblastiach napr. v poznávacích 

procesoch, emóciách, vôľovej stránke, motorike ovplyvňujúcej adaptabilitu 

a sociálne správanie. 

H4 Predpokladáme, že žiaci s mentálnym postihnutím budú 

respondentmi hodnotení na škále hyperaktivity ako žiaci s vysokou mierou 

hyperaktivity čo sa bude prejavovať ich nesústredenosťou a ľahkou 

rozptýlenosťou. 
Jednou z charakteristických čŕt detí s mentálnym postihnutím je podľa 

(Vágnerovej 2004; Vašeka 2006; Slowíka 2007; Švarcovej 2000) aj 

impulzívnosť, hyperaktivita alebo hypoaktivita. Podmienenú zámernú pozornosť 

osôb s mentálnym postihnutím charakterizujú Krejčířová a Valenta (1997) ako 

vykazujúcu veľmi nízky rozsah sledovaného poľa, nestálosť a ľahkú 

unaviteľnosť, s nárastom kvantity pozorovaného narastá aj počet chýb a znižuje 

sa kvalita pozorovania. Deti s mentálnymi postihnutím udržia pozornosť oveľa 
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kratšie ako intaktní jedinci, po realizovaní činnosti musí u nich nasledovať 

relaxácia a oddych. 

H5 Predpokladáme, že žiaci a žiačky s mentálnym postihnutím nebudú 

respondentmi hodnotení ako problémoví pri nadväzovaní sociálnych 

kontaktov s rovesníkmi.  
Vítková (2004), tvrdí, že v sociálne nenáročnom prostredí môžu žiť klienti 

bez väčších problémov, problémy nastávajú pri kladení dôrazu na vysoký stupeň 

sociokultúrnych vzťahov. So žiakmi sú v škole realizované socioterapeutické 

aktivity, ktoré Balogová a Šoltésová (2014) vymedzujú ako terapiu 

zameriavajúcu sa aj na úpravu vzťahov, pri ktorej sociálny pracovník a 

pracovníčka, či socioterapeut a socioterapeutka v našom prípade aj špeciálni 

pedagógovia vychádzajú z poznatkov multidisciplinárneho charakteru 

humanitných, spoločenských, ale aj prírodných vied. 

H6 Predpokladáme, že emočná labilita a nevyrovnanosť žiakov a žiačok 

s mentálnym postihnutím bude ovplyvňovať aj prosociálne správanie a 

pochopenie emócií ostatných ľudí.  
Náš predpoklad vychádza z tvrdenia Vágnerovej (2004), ktorá popisuje 

možné problémové správanie v nadväznosti na ich komunikačnú bariéru 

prejavujúcu sa pri dorozumievacích problémoch a neschopnosti ich adekvátneho 

verbálneho vyjadrovania. Táto skutočnosť je podstatným činiteľom pri sociálnej 

interakcii. Dorozumievanie klientov s mentálnym postihnutím je charakteristické 

ich malou mierou empatie. 
 

3. Výskumný súbor 

Výskumné ciele sme realizovali na vzorke 3 sociálnych pracovníkov 

(ďalej len SP), 10 špeciálnych pedagógov (ďalej len ŠP), ktorí v dotazníku 

hodnotili správanie 10 vybraných klientov s mentálnym postihnutím, z toho 7 

respondentov ženského pohlavia a traja respondenti mužského pohlavia – 

žiakov, s ktorými aj s využitím socioterapie pracujú na Spojenej škole 

internátnej v Trebišove. Žiaci boli v rozmedzí od 17 do 22 rokov, prvého až 

tretieho ročníka odborného učilišťa a praktickej školy. Vo výskume sme sa 

zamerali na žiakov s ľahkým a stredne ťažkým mentálnym postihnutím.  

Vychádzajúc z predchádzajúcich spracovaní teoretických poznatkov29 

konštatujeme, že pri realizácii sociálnych služieb s deťmi a jedincami s 

mentálnym postihnutím je potrebné brať do úvahy charakteristiky, ktorými sa 

vyznačujú. Pre klientov s mentálnym postihnutím je charakteristické, že čím 

ťažší stupeň mentálneho postihnutia, tým viac je u týchto jedincov narušený 

proces vnímania, pamäti a reči. Tieto deti ťažšie ovládajú svoje emócie. Malá 

riadiaca funkcia mozgu u nich vyvoláva prílišnú citovú otvorenosť, čo 

spôsobuje zlé tlmenie či prehodnocovanie zážitkov. Mentálne postihnutie je 

predovšetkým postihnutie duševného vývinu, aj preto jedinci s postihnutím 

dlhšiu dobu podliehajú netlmenej intenzite emócií. Z dôvodu, že účastníci 
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výskumu sa nachádzajú v špecifických situáciách, získané výsledky môžu 

dopomôcť všetkým zúčastneným k lepšej interakcii s takýmto typom 

klientov. Dôležité pre tieto deti je ich zmysluplné sebarealizovanie 

v preventívnych, posilňujúcich činnostiach eliminujúcich dopady na ich 

zdravie oslabené chorobou či viditeľným handicapom. Za nápomocné 

v tomto prípade považujeme socioterapeutické činnosti zameriavajúce sa na 

ich emócie či umelecké aktivity budujúce u týchto detí schopnosť byť 

kreatívnym aj v iných oblastiach praktického života, čím je posilňované ich 

adekvátne sebavedomie a sebahodnotenie. 

Štatistické spracovanie: Pri spracovávaní získaných údajov sme využili 

hodnotiace a štatistické metódy slúžiace k hodnoteniu kvantity a frekvencie 

výskytu daného javu. Sumarizácia prebiehala prostredníctvom syntézy a 

generalizácie myšlienkových postupov, ako sú indukcia a dedukcia, základná 

deskriptívna štatistika, frekvencia výskytu a aritmetický priemer. 
 

 

4. Metodológia a metodika výskumu 

Nielen v poradenskej, ale aj v klinickej sociálnej práci s deťmi a 

dospievajúcimi s mentálnym postihnutím sú potrebné kvalitné, spoľahlivé a 

valídne nástroje pre meranie bežných emocionálnych a behaviorálnych 

problémov slúžiace na získanie informácií o výskyte určitého javu v danej 

populácii či vybraných skupinách. O vývoj jedného takého skríningového 

dotazníka, ktorý by spĺňal vyššie uvedené požiadavky a ktorý by súčasne 

zachytával oblasti správania, emocionálneho prežívania a sociálnych vzťahov 

detí a adolescentov sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pokúsil 

skúsený anglický psychológ a psychiater profesor Robert Goodman 

(Goodman 1997). V realizovanom výskume sa pokúsime v tunajších 

podmienkach nie príliš známy Strengths and Difficulties Questionnaire 

(ďalej len „SDQ“) predstaviť a rámcovo posúdiť jeho výskumné a 

diagnostické možnosti. SDQ je, vychádzajúc z Goodmana (1999), krátky 

behaviorálny skríningový dotazník určený pre posúdenie psychického 

prispôsobenia detí a dospievajúcich, pričom sa zameriava rovnomerne na 

oblasti správania, emocionálneho prežívania a sociálnych vzťahov. Dotazník 

pozostáva z 21 položiek zodpovedajúcich rôznym emóciám alebo 

správaniam. Pri každej položke si respondent vyberie jednu z troch škál 

podľa toho, či tvrdenie považuje za nepravdivé, čiastočne pravdivé alebo 

určite pravdivé pre dotyčné dieťa. 

Spomínaných dvadsaťjeden položiek je rovnomerne rozdelených do 

piatich škál korešpondujúcich s piatimi faktormi zistenými v predchádzajúcej 

analýze modifikovaného Rutterovho dotazníka, teda do škály emocionálnych 

symptómov (Emotional Symptoms Scale), táto škála je zameraná na 

emocionálne prejavy dieťaťa. ŠP a SP tu hodnotili emocionálne prejavy 

žiakov, napríklad, či sa im zdajú byť často podráždení, ustrašení či dokonca 

ustarostení. Otázky sú zamerané aj na celkové naladenie žiakov či si myslia, 
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že sú šťastní, častejšie nešťastní či smutní. Otázky sa týkajú aj samostatnosti 

žiakov, najmä v nových situáciách. Emocionálna škála sa dotýka aj 

psychosomatických prejavov, kedy sa pýta na to, či si dieťa sťažuje na 

nevoľnosti či bolesti hlavy. Škála problémového správania (Conduct 

Problems Scale), v rámci tejto škály boli žiaci hodnotení otázkami 

zameranými na afektívne správanie, ako je zvládanie hnevu. Otázky sa 

dotýkali aj inklinácii ku lži a nečestnému správaniu či krádežiam, 

problémovým vzťahom so spolužiakmi, kam sa zaraďuje šikanovanie či 

fyzické potýčky. Škála hyperaktivity a nepozornosti (Hyperactivity 

Inattention Scale), tu odpovedali respondenti a respondentky na otázky, ktoré 

sa týkali typických prejavov hyperaktivity. Preto boli otázky zamerané na 

sústredenosť žiakov, či zvládanie plnenia zadaných úloh. Ďalšie otázky sa 

zameriavali na sústredenosť a reakcie voči rušivým elementom. Škála 

ťažkostí vo vzťahoch s rovesníkmi (Peer Problems Scale), v rámci tejto škály 

bol hodnotený vzťah žiakov so spolužiakmi a dospelými. Respondenti 

hodnotili, či žiak a žiačka spoločnosť vyhľadáva, alebo je skôr samotársky 

typ, ako je obľúbený v kolektíve, alebo naopak, či nie je skôr neobľúbený, či 

má dobrého kamaráta. V škále prosociálneho správania (Prosocial Scale) 

respondenti hodnotili či sú žiaci empatickí k iným ľuďom. Otázky sa dotýkali 

aj ochoty žiakov požičať či podeliť sa o rôzne veci, aký majú vplyv k 

mladším deťom, ako sa k nim správa. Prvé štyri stupnice potom vytvárajú 

škálu celkových ťažkostí (Total Difficulties Scale).  

Pri výbere jednotlivých položiek a ich zoskupovania do menovaných škál 

vychádzal Robert Goodman na jednej strane z výsledkov vyššie uvedenej 

faktorovej analýzy, po ktorej nasledovali úpravy formulácií, ich ďalšie 

neformálne overovanie a konzultácie s inými odborníkmi, na strane druhej zo 

súčasného nosologického poňatia, čo sa odráža v celkovom zostavení 

dotazníka a jednotlivých položiek v ňom. Napríklad päť položiek tvoriacich 

škálu hyperaktivity a nepozornosti bolo zvolených tak, aby zastupovali 

nepozornosť (dve položky), hyperaktivitu (dve položky) a impulzívnosť 

(jedna položka), pretože sú to tri kľúčové oblasti symptómov pre diagnózu 

poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a diagnózu hyperkinetickej 

poruchy podľa MKCH-10 (Goodman 2001, s. 1337). Medzi hlavné výhody 

dotazníka Strengths and Difficulties Questionnaire by sme mohli uviesť 

najmä jeho ,,stručnosť“, avšak ,,výstižnosť“, no pri tom informácie, ktoré 

nám poskytuje sú dosť obsiahle. Za ďalšie výhody môžeme považovať jeho 

jednoduchosť administrácie a vyhodnocovanie, zameranie na slabé i silné 

stránky jedinca, korešpondenciu jeho subškál a položiek so základnými 

kategóriami a kritériami súčasných klasifikačných systémov. 
 
 

5. Analýza dát na základe štatistického spracovania  

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky sme pri výpočtoch v rámci testovania 

hypotéz aplikovali neparametrické testy ako napr. Mann Whitneyho U test.  
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Na základe zisťovania štatisticky významného rozdielu prostredníctvom 

Mann Whitneyho U testu je možné predpokladať štatisticky významný 

rozdiel medzi rodom respondentov a celkovým skóre dvoch žiakov ako 

možno vidieť z tabuľky č. 5 u žiaka č. 2 a č. 7.  

 
Tabuľka č. 5 Mann Whitneyho U test  
 

žiaci  celkové 

skóre 1 

celkové 

skóre 2 

celkové 

skóre 3 

celkové 

skóre 4 

celkové 

skóre 5 

celkové 

skóre 6 

celkové 

skóre 7 

celkové 

skóre 8 

celkové 

skóre 9 

celkové 

skóre 10 

Mann-

Whitney U 

 

14,000 

 

9,000 

 

18,000 

 

16,000 

 

14,500 

 

16,000 

 

9,000 

 

18,000 

 

18,000 

 

17,500 

Z -,981 -2,216 ,000 -,667 -,639 -,667 -2,208 ,000 ,000 -,105 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 

0,326 

 

0,027 

 

1,000 

 

0,505 

 

0,523 

 

0,505 

 

0,027 

 

1,000 

 

1,000 

 

0,916 

                          Zdroj: vlastné spracovanie 
 

V tejto súvislosti sme následne na základe priemerného skóre zistili 

konkrétne rozdiely. Kedy na základe priemerného skóre v tabuľke č. 6 je 

možné vidieť, že ženy mali vyššie priemerné celkové skóre u daných 

probantov – čo znamená, že ženy vykazovali vyššiu potrebu intervencie, 

pretože podľa nich majú tieto dva prípady viac problémových stránok. 

 
Tabuľka č. 6 Hodnotenie na základe rodu  
 

žiaci  celkové 

skóre 1 

celkové 

skóre 2 

celkové 

skóre 3 

celkové 

skóre 4 

celkové 

skóre 5 

celkové 

skóre 6 

celkové 

skóre 7 

celkové 

skóre 8 

celkové 

skóre 9 

celkové 

skóre 10 

žena 6,56 8,00 7,00 6,78 6,61 6,78 8,00 7,00 7,00 7,06 

muž 8,00 4,75 7,00 7,50 7,88 7,50 4,75 7,00 7,00 6,88 

                          Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pri zisťovaní rozdielov v ostatných položkách sa nepreukázal štatisticky 

významný rozdiel, avšak na základe priemerného skóre je možné badať 

rozdiely napríklad aj v ostatných prípadoch, kde vo všeobecnosti muži 

hodnotili žiakov horšie ako ženy. Na základe priemernej dĺžky praxe (12,9 

roka) boli hodnotitelia rozdelení do dvoch kategórii – respondenti s dlhšou 

dĺžkou praxe ( viac ako 13 roka) (1) a s kratšou ( menej a rovné ako 13 roka) 

(2). Štatistické rozdiely z hľadiska dĺžky praxe sa nepreukázali, na základe 

toho môžeme konštatovať, že dĺžka praxe hodnotiteľov nemá štatisticky 

významný vplyv na samotné hodnotenie žiakov. Taktiež je pre nás 

významným zistením, že sa nepreukázal štatisticky významný rozdiel medzi 

hodnotením žiakov a vzdelaním respondentov to znamená, že v prípadoch, 

kedy boli žiaci hodnotení učiteľmi a v prípadoch kedy boli hodnotení 

sociálnymi pracovníkmi nedochádzalo k štatisticky významným rozdielom 

pri hodnotení žiakov. 

 

H1 Predpokladáme, že nie je štatisticky významný rozdiel medzi 

hodnotením ŠP a SP v rámci všetkých škál v dotazníku a celkového skóre pri 

hodnotení žiakov.  

V rámci štatistického vyhodnocovania sa nepreukázal štatisticky 

významný rozdiel medzi hodnotením žiakov a vzdelaním respondentov to 
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znamená, že v prípadoch, kedy boli žiaci hodnotení ŠP a v prípadoch kedy 

boli hodnotení SP nedochádzalo k štatisticky významným rozdielom pri 

hodnotení. 

H2 Predpokladáme, že hodnotení žiaci a žiačky prejavujú nedostatky na 

škále emocionálnych symptómov čo bude pri hodnotení zaznamenané 

vysokou potrebou týchto detí.  

Aj napriek tomu, že po emocionálnej stránke dochádza pri deťoch s 

mentálnym postihnutím oproti intaktným deťom k odlišnostiam to znamená, 

že deti s mentálnym postihnutím horšie ovládajú svoje emócie a malá 

riadiaca funkcia mozgu u nich vyvoláva prílišnú citovú otvorenosť, čo 

spôsobuje zlé tlmenie či prehodnocovanie zážitkov hodnotili týchto žiakov, 

tak SP ako aj ŠP, väčšinu žiakov na škále emocionálnych symptómov ako 

žiakov s nízkou potrebou v rámci tejto škály. V prípade žiaka č. 8 hodnotili 

ŠP tohto žiaka ako žiaka s určitou potrebou a SP ako žiaka s vysokou 

potrebou. Môžeme tvrdiť, že hodnotenie oboch skupín hodnotiteľov sa v tejto 

škále na 90 % zhodovalo, čím sa nám táto hypotéza nepotvrdila, žiaci boli 

hodnotení ako žiaci s nízkou potrebou v rámci skóre emocionálnych 

symptómov. 

               
 Graf č. 1 Skóre emocionálnych symptómov 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

H3 Predpokladáme, že v škále problémového správania, označili 

hodnotitelia, že žiaci s mentálnym postihnutím majú následkom problémov s 

ich emocionalitou aj problémy vo sfére sociálneho správania.  

Táto hypotéza sa nám v porovnaní odpovedí hodnotiteľov rámci 

vyhodnotenia čiastočne potvrdila, keďže štyria žiaci boli, tak SP ak aj ŠP 

hodnotení, ako žiaci s vysokou potrebou v rámci tejto škály č. 2, 4, 5, 6. 

Jedného žiaka hodnotili SP ako žiaka s určitou potrebou a ŠP ako žiaka 

s vysokou potrebou. U ostatných žiakov č. 1, 7, 8, došlo pri hodnotiteľoch ku 

kongruencii, žiaci boli hodnotení ako žiaci s nízkou potrebou v rámci tejto 

škály. 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf č. 2 Skóre problémov správania  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                            Zdroj: vlastné spracovanie 

 

H4 Predpokladáme, že žiaci s mentálnym postihnutím budú respondentmi 

hodnotení na škále hyperaktivity ako žiaci s vysokou mierou hyperaktivity čo 

sa bude prejavovať ich nesústredenosťou a ľahkou rozptýlenosťou. 

V škále zameranej na hyperaktivitu bolo hodnotenie respondentov takmer 

u všetkých respondentov totožné, pri žiakovi č. 9 a 10 sa hodnotenie líšili 

v tom, že tak ako pri č. 9 hodnotili ŠP v tejto škále ako žiaka s vysokou 

mierou potreby a SP ho hodnotili ako žiaka s určitou mierou potreby, tak 

v prípade žiaka č. 10 sa hodnotenie s tou istou mierou hodnotenia vymenili 

pri skupinách hodnotiteľov. Celkovo boli žiaci hodnotení v tejto škále ako 

žiaci s vysokou mierou potreby v 70 %. Len u dvoch žiakov č. 5 a 7 bola 

miera potreby v tejto škále hodnotená ako nízka. 
 

Graf č. 3 Skóre hyperaktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5 Predpokladáme, že žiaci a žiačky s mentálnym postihnutím nebudú 

respondentmi hodnotení ako problémoví pri nadväzovaní sociálnych 

kontaktov s rovesníkmi.  
Aj napriek našim predpokladom sa nám hypotéza v rámci tejto škály 

nepotvrdia, keďže žiaci vykazovali pri hodnotení ŠP a SP v 10 % nízku potrebu, 

v 80 % pri ŠP a 60 % pri SP s určitou potrebu, 10 % ŠP a 30 % pri SP s vysokou 

potrebou.  

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf č. 4 Skóre problémov vychádzania s vrstovníkmi 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

H6 Predpokladáme, že emočná labilita a nevyrovnanosť žiakov a žiačok s 

mentálnym postihnutím bude prostredníctvom hodnotiteľov hodnotená tak, 

že bude mať vplyv aj na ich prosociálne správanie a pochopenie emócií 

ostatných ľudí čo sa v rámci tejto škály preukáže vysokou potrebou žiakov.  

Na škále prosociálneho správania nastali najvýraznejšie rozdiely medzi 

dvoma skupinami hodnotiteľov v rámci hodnotenia žiakov na jednotlivých 

škálach a to pri žiakoch č. 2, 9, 10. Žiaka č. 2 hodnotili ŠP ako žiaka s nízkou 

potrebou, naopak SP ho hodnotili ako žiaka s vysokou potrebou, k opačnému 

hodnoteniu s rovnakým skóre došlo pri hodnotení žiakov č. 9 a 10. Celkovo 

boli žiaci v 50 % zo strany ŠP v rámci tejto škály hodnotení ako žiaci 

s vysokou potrebou u SP to bolo v 40 % z celkového počtu žiakov.  
 

Graf č. 5 Skóre pro- sociálne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Záver 

Cieľom výskumu bolo predstaviť screeningový nástroj Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ) vyvinutý skúseným anglickým detským 

psychiatrom profesorom Robertom Goodmanom pre zachytenie bežnejších 

emocionálnych a behaviorálnych porúch u detí a dospievajúcich, ktorý je v 

súčasnej dobe k dispozícii vo viac ako päťdesiatich jazykoch vrátane nášho. 

Aj napriek tomu, že v našich podmienkach táto metóda nie je príliš známa, 

vo svete patrí k najčastejšie používaným skríningovým technikám 

(Rothenberger a Woerner 2004). Domnievame sa, že tento Goodmanov 

nástroj disponuje širokými možnosťami uplatnenia v sociálnej práci aj 

v nadväznosti na využívanie socioterapie pri deťoch s mentálnym 

postihnutím.  

V hospodársky a kultúrne rozvinutých krajinách je mentálne postihnutie 

jedným z najzávažnejších problémov. V skupine zdravotne postihnutých ľudí 

patria jedinci s mentálnym postihnutím k jednej z najstigmatizovanejších 

a najzraniteľnejších, ale aj najpočetnejších kategórií. Túto skupinu ľudí 

sprevádzajú častokrát klamlivé, nejasné názory, predsudky, neopodstatnené 

obavy, ktorých dôsledkom je hostilný postoj majoritnej spoločnosti voči nim. 

Jedinci s mentálnym postihnutím preto potrebujú od pomáhajúcich 

profesionálov stálu podporu a pomoc pri zabezpečovaní ich každodenných 

potrieb, pri tréningu ich komunikačných a sociálnych spôsobilostí, 

sebapresadzovaní, samoobslužných návykov, čo následne vedie k ich 

osamostatňovaniu, sebarealizácii a relatívne nezávislému životu (Müller de 

Morais a Rapsová 2017). Švarcová (2000) tvrdí, že vo väčšine prípadov sú 

deti s mentálnym postihnutím emocionálne nevyspelé a správajú sa ako deti 

nižšej vekovej kategórie. Toto tvrdenie sme overovali v rámci hypotéz č. 2 čo 

sa nám zo strany hodnotiteľov nepotvrdilo nakoľko obe skupiny hodnotiteľov 

ŠP a SP označili v rámci škály emocionálnych symptómov, žiakov ako 

žiakov s nízkou potrebou. Emócie podľa Bartoňovej (2007) u jedincov s 

mentálnym postihnutím priamo ovplyvňujú aj sociálne správanie jedinca z čoho 

vychádzal aj náš predpoklad v tretej hypotéze, ktorá sa čiastočne potvrdila 

keďže v 70 % percentách hodnotili hodnotitelia žiakov vyššie ako nízkou 

potrebou. Ďalšou z charakteristík mentálneho postihnutia je hyperaktivita, 

ktorej sme venovali pozornosť v rámci rovnomenne pomenovanej škály. 

Celkovo boli žiaci hodnotení v tejto škále ako žiaci s vysokou mierou potreby 

v 70 %, čo potvrdzuje tvrdenie Krejčířovej a Valentu (1997), ktorí tvrdia, že títo 

žiaci udržia pozornosť oveľa kratšie ako intaktní jedinci, po realizovaní činnosti 

musí u nich nasledovať relaxácia a oddych, čo je zabezpečované realizovaním 

socioterapeutických aktivít na danej škole. V piatej hypotéze sme u žiakov 

nepredpokladali problémy pri nadväzovaní sociálnych problémov, hypotéza sa 

nám nepotvrdila keďže v 80 % percentách vykazovali žiaci v tejto škále určitú 

potrebu aj napriek realizovaniu socioterapeutických aktivít v školskom prostredí 

čím sa nevyvracia predpoklad Vítkovej (2004), že v sociálne nenáročnom 
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prostredí môžu žiť títo klienti bez väčších problémov. Pri poslednej škále sme 

predpokladali vplyv ich emočnej labilita a nevyrovnanosti na prosociálne 

správanie a pochopenie emócií ostatných ľudí. Na tejto škále došlo 

k najvýraznejším rozdielom medzi dvoma skupinami hodnotiteľov SP a ŠP 

v rámci hodnotenia žiakov na jednotlivých škálach. Celkovo byli žiaci v 50 

% zo strany ŠP v rámci tejto škály hodnotení ako žiaci s vysokou potrebou 

u SP to bolo v 40 % z celkového počtu žiakov, čím došlo k potvrdeniu nášho 

predpokladu, ktorý vychádzal z tvrdenia Vágnerovej (2004), ktorá popisuje 

vzťah medzi problémovým správaním a komunikačnou bariérou prejavujúcou sa 

pri dorozumievacích problémoch a neschopnosti adekvátneho verbálneho 

vyjadrovania jedincov s mentálnym postihnutím.  

Ako vhodný priestor pre využívanie socioterapie v ktorej sociálna práca 

kreuje svoju teoreticko-metodologickú pozíciu považujeme práve kognitívno-

behaviorálny prístup. Pri vymedzení kognitívno-behaviorálneho prístupu 

vychádzajú Praško a Šlepecký et al. (2007), z teórie, že príčinou psychických 

ťažkostí sú chybné spôsoby myslenia a správania naučené a udržiavané 

vonkajšími faktormi. Tieto chybné spôsoby myslenia je prostredníctvom 

vhodne využívaných metód možné zmeniť, odnaučiť preučiť alebo sa klienti 

môžu naučiť novým vhodnejším spôsobom správania, umožňujúcim im 

efektívnejšiu adaptáciu a riešenie problémov. Medzi takéto metódy slúžiace 

k zmene správania v rámci KBT môžeme bezpochyby zaradiť socioterapiu 

v rámci terapeutického prístupu, ktorá má veľké uplatnenie aj v rámci 

tréningu sociálnych spôsobilostí, ale aj rozvíjaní sociálnych kompetencií. 

Tréningový program KBT smeruje k osvojeniu si spôsobilostí 

prostredníctvom učenia a nácviku. Základný smer je tu vyjadrený 

prostredníctvom modalít: emócie, myslenie a správanie. Dôraz je kladený na 

prežívanie a vnímanie, ako aj porozumenie klientovho prežívania (Popelková 

a Zaťková 2009). Dôležité je preto pre nás tvrdenie Jakabčica (1996) ktorý 

zastáva názor, že mentálne postihnutie je stav, ktorý nie je nemenný, ale má 

rôzne prejavy s množstvom interindividuálnych odlišností meniacich sa 

v čase. Prejavy, schopnosti a potenciál jedinca možno pozitívne formovať 

a podnecovať. 

Vychádzajúc z popísaného sme presvedčení, že jedným z kľúčových 

cieľov socioterapeutického prístupu pri práci s klientmi s mentálnym 

postihnutím by mala byť ich príprava na čo najlepšie začlenenie sa do 

spoločnosti, pričom tento proces nepredstavuje pre sociálnych pracovníkov 

jednoduchý cieľ, pretože na jednej strane je dôležité každého jedinca 

s postihnutím viesť k čo najlepšiemu začleneniu a kvalite života 

v spoločnosti, ale tiež pripraviť pre tento typ klientov čo najlepšiu podporu zo 

strany spoločnosti. Myslíme si, že tieto aspekty je možné dosiahnuť 

prostredníctvom socioterapie rešpektujúcej základné požiadavky pri práci 

s týmito klientmi:  
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 chápanie osobnosti klienta v jej komplexnosti, rešpektujúc jej 

vývinové tendencie, procesy a zmeny,  

 socioterapeutické aktivity vychádzajúce z pozitívneho prístup a čo 

najlepšieho rozvíjania osobnosti, zároveň je dôležité upriamenie 

pozornosti na ich existujúce schopnosti a možnosti,  

 podpora procesu sociálneho rozvíjania, zameriavajúceho sa na 

osvojenie noriem, hodnôt, postojov a úspešnej komunikácie,  

 obsah terapie zamerať na zmysluplné a praktické situácie s ktorými sa 

klienti môžu stretnúť v reálnom živote,  

 v rámci socioterapie dbať na intenzívnu spätnú väzbu od klientov, a 

vytvorenie priestoru k recipročnej komunikácii, 

 individuálne pristupovanie založené bez predsudkov a stereotypov,  

 v rámci socioterapie dbať na zmocňovanie klienta v zmysle 

rozhodovania a voľby socioterapeutických aktivít preňho 

pripravených,  

 socioterapiu vykonávať v nestresujúcom prostredí, minimalizujúcom 

frustráciu klienta a nežiaduce prejavy správania,  

 socioterapeutické aktivity dopĺňať, komplementárnymi relaxačnými, 

ventilačnými a informatívnymi aktivitami (Müller de Morais 

a Rapsová 2017).  

Jedličková (2014) v súvislosti so socializáciou jedincov s mentálnym 

postihnutím popisuje, že je potrebné zacieliť pozornosť predovšetkým na:  

 komunikačné zručnosti,  

 základné sociálne zručnosti (počúvať iných, poradiť, nadviazať 

rozhovor, vyjadriť názor a pod.),  

 rozvinuté sociálne zručnosti, (požiadať o pomoc, prijať chybu, 

ospravedlniť sa, byť sebakritický), 

 zručnosti rozhodovania sa (vybrať si z viacerých alternatív tú 

najvhodnejšiu, vážiť riziká pri rozhodovaní,  

 zručnosti spojené s riešením problémov (nájsť príčinu problému, 

hľadať riešenia a aplikovať ich v praxi), 

 zručnosti spojené s plánovaním (vytýčiť si cieľ, plánovať kroky k jeho 

dosiahnutiu, vedieť realizovať naplánované kroky, hľadať príčiny 

svojho neúspechu).  

Prostredníctvom realizovanej socioterapie sa žiakom s mentálnym 

postihnutím umožňuje efektívne zvládanie nových sociálnych situácií, 

vytváranie pozitívnych interakcií a vzájomných vzťahov, čo vedie aj 

k zrozumiteľnému vyjadrovaniu ich potrieb a záujmov. Socioterapiou tiež 

vplývame na klientov k používaniu primeranejších alternatív v ich sociálnom 

správaní a k efektívnejšiemu využívaniu ich osobnostných potencionalít. 

Dôsledkom u týchto detí s mentálnym postihnutím dochádza k rôznym 

deficitom v sociálnych kompetenciách narušeniam adaptácie a komunikácie, 
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čo má vplyv na dosahovanie osobných cieľov, vytváranie sociálno-emočných 

vzťahov a v konečnom dôsledku na celkové psychosociálne fungovanie. Sme 

presvedčení, že práve prostredníctvom realizovanej socioterapie vo všetkých 

formách práce s jedincami s mentálnym postihnutím dochádza k celkovému 

rozvoju sociálnych kompetencií týchto detí, čo samozrejme predstavuje 

zložitý a dlhodobý proces založený na profesionalite, interpersonálnej 

a multidisciplinárnej skúsenosti pomáhajúcich profesionálov (Müller de 

Morais a Rapsová 2017). 

 
Príspevok je výstupom z projektu VEGA č. 1/0134/17 Význam hodnotovej 

orientácie - očakávania a perspektívy mladej generácie z hľadiska jej uplatnenia na 

trhu práce a ako súčasť riešenia vedeckého projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0288/17 

s názvom Faktory inštitucionalizácie školskej sociálnej práce. 
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