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Miriama Šarišská, Beáta Balogová 

Prevencia záškoláctva socioterapeutickými metódami 

 

1. Problematika záškoláctva a jej komplexné riešenie 

aj prostredníctvom využitia socioterapeutických metód je dnes možné 

považovať za významnú sféru pri prevencii daného javu. Aké sú vaše 

hypotézy o príčinách záškoláctva v sledovanej skupine? Plánujete k nim 

prispôsobiť aj výber socioterapeutických metód práce s danou 

skupinou? 

Hypotézy výskumu pre predmetnú problematiku sme stanovili nasledovne: 
1. predpokladáme, že klienti nebudú mať vytvorený pozitívny vzťah 

k vzdelaniu; 
2. predpokladáme, že klienti nemajú pozitívny vzor vo vzťahu k edukácii; 
3. predpokladáme, že vzdelanie nepredstavuje významnú hodnotu v rámci 

individuálnej hodnotovej orientácie u klientov; 
4. predpokladáme, že klienti nemajú dostatočné podnetné prostredie pre 

budovanie vzťahu a motivácie k vzdelaniu. 
Výber socioterapeutických metód, ktoré budú vo výskume použité 
sa primárne opierajú o cieľ výskumu, a teda aj o hypotézy, ktoré predstavujú 
predpoklad určitého nedostatku u vybranej cieľovej skupiny. Tento 
nedostatok následne negatívnym spôsobom vplýva na vzťah klientov 
a klientok k vzdelávaniu a dodržiavaniu školskej dochádzky. Konkrétne 
socioterapeutické metódy budú orientované na motiváciu k vzdelávaniu, na 
budovanie pozitívneho vzťahu k vzdelávaniu, na ozrejmenie vlastného 
vzdelanostného potenciálu klientov a klientok  a na posilnenie potreby 
vzdelania dodržiavaní školskej dochádzky.  
 
2. V akom rozsahu je vo Vašom výskume vnímaný konkrétny vek 

respondentov a jeho vplyv na pôsobenie socioterapeutických metód 

v súvislosti s problematikou záškoláctva? Ďakujem za odpoveď. 

Pri špecifikácii vybranej cieľovej skupiny a aj vo vzťahu k vybranej inštitúcií 
sociálnej práce (komunitné centrum), predstavuje nosnú úroveň legislatívny 
rámec, konkrétne Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon). Definuje vybrané cieľové skupiny, medzi ktoré sa radí aj skupina 
s povinnou školskou dochádzkou. V našom prípade sa orientujeme aj na túto 
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skupinu, a teda v pojmovom popise deti, rozumieme podľa platnej 
legislatívy, fyzickú osobu pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky 
alebo fyzická osoba vo vzťahu k svojmu zákonnému zástupcovi, alebo 
fyzická osoba, ktorá sa priamo nezúčastňuje výchovno-vzdelávacieho 
procesu v škole (§2, a).  
V tomto prípade sa v rámci vekovej kategórie, ktorú opäť udáva daný zákon 
(tretí oddiel, §19, 2, 3), a to od 6 roku dieťaťa až do 16 roku. Špecifikácia 
cieľovej skupiny bude závisieť aj od samotnej vekovej kategórie cieľovej 
skupiny, konkrétneho komunitného centra.  
Vybrané socioterapeutické metódy, resp. ich obsahovosť, ktorá bude 
vyplývať zo stanoveného cieľa a hypotéz, bude podliehať zmenám 
vo výkonovej funkcii, resp. jednotlivé metódy sa budú realizovať odlišným 
spôsobom podľa veku klientov, pričom ich obsah a zámer ostáva nemenný. 




