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Život rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím ako predmet sociologického 

výskumu 

The life of families with a child with a disability as an object of sociological research  

VÁCLAVÍKOVÁ, Silvia, Mgr. 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá výskumom rodín žijúcich s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím. Autorka v článku analyzuje vybrané ekonomicko - sociálne aspekty rodinnej 

situácie. Zameriava sa na kvalitu ich života, ale aj schopnosť rodičov prijať dieťa so 

zdravotným postihnutím.    

 

Kľúčové slová: rodina, zdravotné postihnutie, handicap, kvalita života 

 

Abstract: Post deals with the life of families living with a child with disabilities. The author 

in the article analyzes the selected economic-social aspects of family situation. It is focuses on 

the quality of their life, but also the ability of the parents to accept a child with a disability.    

 

Keywords: family, disability, handicap, quality of life 

 

 

V minulosti bola problematika rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím mimo centra 

pozornosti odborníkov, nakoľko sa sústreďovali viac na dieťa so zdravotným postihnutím, 

jeho liečbu a rehabilitáciu. V druhej polovici 20. storočia sa táto problematika čoraz viac 

dostáva do pozornosti laickej a odbornej verejnosti. Odborníci pôsobiaci v spoločenských 

vedách u nás, ale aj v zahraničí, organizujú rôzne odborné semináre, konferencie a sympózia 

národného a medzinárodného charakteru. Získané poznatky si navzájom vymieňajú 

a porovnávajú, no aj napriek tomu sa domnievame, že nie je venovaná dostatočná pozornosť 

niektorým typom rizikových rodín. 

Z dôvodov, ktoré sme už predznačili vyššie sme sa rozhodli realizovať empirický výskum, 

nakoľko túto problematiku považujeme z odborného hľadiska za zaujímavú, pretože niektoré 

súčasné poznatky nie sú dostatočne verifikované, pričom je potrebné zadefinovať nové 

súvisiace otázky, na ktoré môžeme vo výskumnej praxi získať  relevantné odpovede.  

 
 

1. Teoretické východiská 

 

V teoretickej časti sme vychádzali hlavne z kvantitatívnej, ale i kvalitatívnej analýzy 

dostupných materiálov a odborných príspevkov zameraných na rodinu, zdravotné postihnutie, 

handicap a prijímania dieťaťa so zdravotným postihnutím.  

Pri zadefinovaní pojmu rodina sme použili   teoretickú koncepciu z pohľadu najširšieho 

vymedzenia, ktorá chápe rodinu  ako „prirodzenú (primárnu) sociálnu skupinu, zloženú 

z jedincov zvyčajne rôzneho pohlavia a rôzneho veku, ktorí sú na sebe závislí a sú navzájom 

spätí vzťahmi, zameranými na uspokojovanie základných biologických, psychologických 

a sociálnych potrieb“ (Prevendárová, 1998, s.12).  

Z vyššie uvedenej teoretickej koncepcie môžeme usúdiť, že rodina je dynamicky, nie 

staticky útvar, ktorého významnou črtou je proces neustálych zmien, ktoré môžeme nazvať 

ako cyklus rodiny s vlastnými vývojovými etapami.  

Mnohorozmernosť tohto pojmu sa nám len sotva podarí objasniť dostačujúco. Rodina na 

rozdiel od iných skupín, vznikajúcich často náhodne, sa dotýka všetkých aspektov života k nej 

patriacich: sexuality dospelých, rodenia a výchovy detí, zdravia a choroby, hospodárenia, 

spoločenskej práce i rekreácie, ale aj odchodu či úmrtia niektorých členov. (Prevendárová, 

1998).  
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V sociálnej sfére analyzujeme aj  význam spojenia zdravotné postihnutie, ktorý je daný 

zložitosťou, vnútorným systémom, existenciou viacerých subsystémov, v ktorých sa otázky 

zdravotného postihnutia občana definujú v rôznych kontextoch a na rôzne účely (Repková, 

1998).  

Podľa nášho názoru sa definuje zdravotné postihnutie často krát na účel finančného 

zabezpečenia, či podpory pre občana so zdravotným postihnutím, ktorý je považovaný za 

akúsi kompenzáciu „poruchy“ zdravia, čo v nás vyvoláva a inklináciu k nesprávnemu úsudku.  

V štandardných pravidlách na vytvorenie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným 

postihnutím je uvedené nasledovné delenie zdravotného postihnutia: telesné postihnutie, 

zmyslové postihnutie, mentálne postihnutie, poruchy správania (Repková, 2003). 

Vychádzali sme takisto aj z ponímania zdravotného postihnutia podľa medzinárodnej 

organizácie (WHO), ktorá delí zdravotné postihnutie na tri formy:  

  porucha (impairment) - je akákoľvek strata, alebo abnormálnosť v psychologickej,   

         fyziologickej alebo anatomickej štruktúre, či funkcii; 

  obmedzenie (disability) - je charakterizované ako obmedzenie alebo nedostatok schopností 

vykonávať činnosti v plnom rozsahu ako zdravá populácia; 

  sociálne znevýhodnenie (handicap) - predstavuje obmedzenie príležitosti mať rovnaký 

podiel na živote ako ostatní (Repková, 2003).  

Pre potrebu primárnych potrieb a služieb sme vychádzali z vymedzenia zdravotného 

postihnutia, ktoré  je bližšie určené: druhom postihnutia, stupňom poruchy, dĺžkou trvania, 

dobou vzniku ( Strieženec, 2001).  

Termínom handicap sa pritom označuje strata alebo obmedzenie príležitostí mať rovnaký 

podiel na živote spoločnosti ako ostatní (Repková, 1998). 

V problematike prijatia dieťaťa so zdravotným postihnutím sme si na  zreteľ zobrali 

Matějčekové zásady, ktoré vyplývajú z psychologickej poradenskej praxe a z ktorých sme 

vychádzali aj pri zostavovaní výskumných otázok v dotazníku:   

 napomáhať, aby rodičia skutočnosť pozitívne prijali; 

 získať pre spoluprácu širšiu rodinu; 

 pravda – ale s perspektívou; 

 nie nešťastie, ale úloha; 

 systematická starostlivosť o dieťa, treba začať v pravý čas – ani príliš skoro, ani príliš 

neskoro; 

 v starostlivosti o postihnuté dieťa je treba pracovať systematicky a účelne; 

 dieťa samo netrpí; 

 vyvarovať sa, aby sme dieťa zbytočne neporovnávali s deťmi zdravými 

a nevystavovali ho zbytočne „súťažiam“, v ktorých musí vždy prehrať; 

 nemôžeme každému dieťaťu zaistiť plné zdravie, ale môžeme mu dopomáhať 

k šťastnému detstvu; 

 hrdinstvo; 

 posilňovať manželské vzťahy a súdržnosť rodiny; 

 pozor na vlastné obranné mechanizmy; 

 sympatizujúci postoj (Oravcová 2007).  

Pri tvorbe hypotéz sme vychádzali práve z faktorov, ktoré uvádza Prevendárova (1998) 

pri adaptácií rodiny ako vývinového procesu a ktoré ovplyvňujú prijatie dieťaťa so 

zdravotným postihnutím, kam zaraďuje  okrem iných aj stupeň inteligencie a vzdelania 

rodičov, alebo ich sociálnoekonomické postavenie.  
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2. Kvantitatívny výskum  

 
  

Výskumný súbor 

V roku 2010 sme na vzorke 102  respondentov zrealizovali  kvantitatívny výskum. 

Reprezentatívnu skupinu výskumnej vzorky tvorili rodičia detí s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorých sme rozdelili do troch vekových kategórii. Skupinu, ktorá reprezentovala 

vzorku  od 18-35 rokov, tvorilo 32 respondentov, skupinu výskumnej vzorky vo veku od 36 – 

50 rokov tvorilo 54 respondentov a výskumnú vzorku vo veku od 51 a viac tvorilo 16 

respondentov.  Kvantitatívny výskum prebiehal v krajoch západného, stredného a východného 

Slovenska v časovom rozmedzí 5 mesiacov. Predmetom kvantitatívneho výskumu je život 

rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím. Objektom výskumu sú rodičia detí so 

zdravotným postihnutím. Za rozhodujúce pri výbere respondentov sme považovali to, aby 

v rodine bolo jedno dieťa so zdravotným postihnutím, prihliadajúc ešte na dva dôležité 

aspekty: vek – minimálny vek respondenta 18 rokov; 

          spoločná domácnosť – spoločne zdieľaná domácnosť s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím minimálne po dobu detstva a puberty.  
 

Ciele 

Vo výskume sme sa zamerali na zodpovedanie otázok v dotazníku, ktorý  obsahoval 16 

otvorených a polootvorených otázok, na ktoré respondenti odpovedali anonymne v každom 

kraji SR.  

Primárnym cieľom výskumu bolo poukázať na život rodín s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím. 

Sekundárne ciele: zistiť sociálne dôsledky zdravotného postihnutia dieťaťa na rodinu; 

identifikovať problémy a potreby života.  

Nástroje 

Vzhľadom na charakter a závažnosť výskumu, ktorý bol podmienený výskumnými cieľmi 

a špecifikáciou predmetu výskumu, použili sme exploratívnu metódu anonymného dotazníka. 

V ňom boli použité uzavreté a polouzavreté otázky, všeobecné výskumné otázky, ale aj 

otázky týkajúce sa konkrétneho problému. Dotazník bol zostavený tak, aby nám pomohol 

odpovedať na nami identifikovateľné výskumné otázky, ktoré sa týkajú života rodín 

s dieťaťom so zdravotným postihnutím. V tomto výskume pracujeme s veľkými skupinami 

náhodne vybraných respondentov, ktorí majú byť vzorkou skúmanej populácie. Výhodou 

kvantitatívneho výskumu je skutočnosť že: výsledky sa dajú zovšeobecniť pre celú populáciu, 

pracuje sa so štatistickými technikami, premenné sú merateľné. Nevýhodou kvantitatívneho 

výskumu je fakt že: výskum je zvyčajne krátkodobý, jednotlivec sa v tomto type výskumu 

stráca. Cieľom kvantitatívneho výskumu je spravidla verifikovanie (overenie) alebo 

fabrifikovanie (poopravenie, vyvrátenie hypotéz, teórie) (Punch, 2008). 

Na overenie hypotézy sme použili ako nástroj štatistickú neparametrickú metódu chí -

kvadrátu, ktorá sa používa k zisteniu, či medzi dvoma znakmi existuje preukázateľný vzťah.  

Otázky a hypotéza: 

 V ďalšej časti príspevku sa zameriavame na dve pre nás dôležité výskumné otázky a jednu  

hypotézy:  

   Majú rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím dostatočný príjem na zabezpečenie 

         potrieb? 

  Je kvalita života rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím primeraná? 

H1 – Predpokladáme, že rodičia s vysokoškolským vzdelaním si s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím rozumejú lepšie ako rodičia s nižším vzdelaním. 
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Štruktúra výskumnej vzorky 

 
 

  Tabuľka. č. 1 Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku a stavu. 

Vek 

Stav 

Spolu 
Vydatá/Ženatý Vdova/Vdovec Rozvedená/ý 

Iné: Slobodná 

matka 

18 - 35 22 0 2 8 32 

36 - 50 38 4 10 2 54 

51 a viac 12 0 4 0 16 

Spolu % 70,6 % 3,9 % 15,7 % 9,8 % 100 % 
 

 

Výsledky podľa kritérií veku a stavu vypovedajú uvedené skutočnosti: značná časť 

respondentov - až 70,6 % sú vydaté, resp. ženatí respondenti. Za zaujímavý považujeme údaj 

o rozvodovosti - až 15,7 %. Pre túto vekovú skupinu ľudí považujeme z minulosti za 

príznačné to, že rozvod bol pre nich jediným možným riešením manželských problémov. Za 

alarmujúce považujeme zistené percento - 9,8 % slobodným matiek, čo nám potvrdzuje 

súčasný trend spolužitia. Skupinu vyjadrenú najmenším percentom - 3,9 %, tvorili 

respondenti, ktorým partner zomrel.  

 
 

Tabuľka. č. 2 Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku a vzdelania 

Vek 

Vzdelanie 

Spolu 
Základné 

Stredoškolské 

bez maturity 

Stredoškolské 

s maturitou 
Vysokoškolské 

18 - 35 0 4 22 10 36 

36 - 50 2 8 28 12 50 

51 a viac 0 6 8 2 16 

Spolu % 2,0 % 17,6 % 56,9 % 23,5 % 100 % 

 

 

V uvedenej získanej štruktúre sa ukázalo, že najvýraznejšie zastúpenie má stredoškolské 

vzdelanie s maturitou. Za ním nasleduje vysokoškolské vzdelanie. Osoby so stredoškolským 

vzdelaním bez maturity tvoria 17,6 %, najmenej respondentov je so základným vzdelaním, 

a to 2 %. Respondenti so stredoškolským vzdelaním s maturitou sú zastúpení vo vekovej 

kategórii 36 – 50 rokov, pričom v tej istej vekovej kategórii je najviac respondentov 

s vysokoškolským vzdelaním. Z výskumnej vzorky vyplýva, že práve v tejto vekovej 

kategórii je najvyšší záujem o vzdelanie. 
 

   Tabuľka. č. 3 Odpovede na otázku „Akým postihnutím trpí Vaše dieťa ?“ 

Akým postihnutím trpí Vaše dieťa? Spolu 

Telesným Mentálnym Kombinovaným Iné  

24 24 54 10 102 

23,5 % 13,7 % 53 % 9,8 % 100 % 
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Túto výskumnú otázku sme položili respondentom so zámerom zistiť, koľko z oslovených 

rodičov má doma dieťa s kombinovaným postihnutím. Zistenie potvrdilo náš predpoklad, 

pretože až 53 % respondentov uviedlo, že ich dieťa trpí kombinovaným postihnutím. 23,5 % 

respondentov uviedlo, že ich deti trpia telesným postihnutím a 13,7 % mentálnym 

postihnutím. Podľa 9,8 %, čo činí 10 respondentov zo 102 opýtaných, trpí ich dieťa iným 

postihnutím, no vo väčšine prípadov išlo o duševné poruchy ich ratolesti. Z uvedeného 

vyplýva, že v rodinách žijúcich s dieťaťom so zdravotným postihnutím prevažuje 

kombinované zdravotné postihnutie dieťaťa.  
 

Tabuľka. č. 4 Odpovede na otázku „Postačuje Vám výška Vášho príjmu dostatočne na to, aby ste svojej 

rodine zabezpečili všetko, čo potrebuje?“ 

Postačuje Vám výška Vášho príjmu dostatočne na to, 

aby ste svojej rodine zabezpečili všetko čo potrebuje? Spolu 

Áno Nie 

22 80 102 

21,6 % 78,4 % 100 % 
 

 

Ako vyplýva z tabuľky, 78,4 % respondentov uviedlo, že ich príjem dostatočne 

nepostačuje na to, aby svojej rodine zabezpečili všetko, čo potrebuje. Z výskumu vyplýva, že 

iba menšia časť respondentov - 21,6 %, dokáže dostatočne zabezpečiť všetky potreby v rodine 

s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím. Znamená to, že takáto rodina čelí oveľa viac 

rôznym vplyvom, tlakom a záťažiam ako bežná rodina bez dieťaťa s ťažkým zdravotným 

postihnutím, čo môže ľahko narušiť aj potreby, ktoré súvisia s rodičovskou rolou. 
 

  Tabuľka.č. 5 Odpovede na otázku „ Ako hodnotíte kvalitu Vášho života v rodine?“ 

Ako hodnotíte kvalitu Vášho života v rodine? 

Spolu 
Nemôže 

to byť 

už 

horšie 

Z väčšej 

časti 

nespokojnosť 

Nespokojnosť Spokojnosť 

Z väčšej 

časti 

spokojnosť 

Nemôže 

to byť 

lepšie 

12 10 6 38 30 6 102 

11,8 % 9,8 % 5,9 % 37,2 % 29,4 % 5,9 % 100 % 
 

 

Kvalita života do značenej miery súvisí s osobnostnými vlastnosťami, hodnotovým 

systémom rodičov a v neposlednom rade s medziľudskými vzťahmi. Očakávame rozdielny 

predpoklad hodnotenia kvality života. Z našich údajov môžeme usudzovať, že najväčšie 

percentá sú vo vzájomných protikladoch. Spokojnosť s kvalitou svojho života vyjadrilo  37,2 

% respondentov. Oproti tomu stojí 11,8 % respondentov, ktorí sa vyjadrili, že to už nemôže 

byť horšie. Tieto dva údaje nám potvrdzujú naše domnievanie o faktoroch, ktoré vplývajú na 

kvalitu života. Ako vidno 29,4 % vyjadrilo z väčšej časti spokojnosť a 9,8 % nespokojnosť so 

svojou kvalitou života. Aj tu sa nám potvrdili protiklady. V rovnakom percentuálnom 

vyjadrení - 5,9 %, bola vyjadrená nespokojnosť s kvalitou života a nemôže to byť lepšie. 

Spracované údaje potvrdili predpoklad rozdielneho hodnotenia kvality života rodín 

s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Hypotéza 0: Predpokladáme, že vzdelanie súvisí s tým, že rodiča si s dieťaťom so 

zdravotným postihnutím rozumejú veľmi dobre. 
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Hypotéza 1: Predpokladáme, že rodičia s vysokoškolským vzdelaním si s dieťaťom so 

zdravotným postihnutím rozumejú lepšie ako rodičia s nižším vzdelaním.  

Hypotéza pre štatistické výpočty: Predpokladáme, že vzdelanie nesúvisí s tým, že rodiča 

si s dieťaťom so zdravotným postihnutím rozumejú veľmi dobre. 

Hypotéza č. 1: Predpokladáme, že rodičia s vysokoškolským vzdelaním si s dieťaťom so 

zdravotným postihnutím rozumejú lepšie ako rodičia s nižším vzdelaním. 
 

Tabuľka.č. 6 Vzdelanie a vzťah k dieťaťu. 

Ako si rozumiete s ŤZP dieťaťom? 

Vzdelanie 
Veľmi 

dobre 
Dobre Dostačujúco Nedostačujúco Spolu 

stredoškolské 

s maturitou 
32 20 2 4 58 

vysokoškolské 16 4 2 2 24 

Spolu 48 24 4 6 82 

Spolu v % 58,5 29,3 4,9 7,3 % 100 % 
 

        Hodnoty, ktoré sme získali výskumom 
 

 
  Tabuľka.č. 7 Vzdelanie a vzťah k dieťaťu. 

Vzdelanie 
Veľmi 

dobre 
Dobre Dostačujúco Nedostačujúco Spolu 

stredoškolské s 

maturitou 
33,95121951 16,9756 2,829268293 4,2439 58 

vysokoškolské 14,04878049 7,02439 1,170731707 1,7561 24 

Spolu 48 24 4 6 82 
 

 Experimentálne hodnoty, sú to hodnoty, ktoré sme dostali výpočtom 

 

 
Tabuľka.č. 8 Výpočet chí – kvadrátu. 

 fij f0 Fij-f0 (fij-f0)*(fij-f0) 

(fij-f0)*(fij-

f0)/f0 

SSM/VD 32 33,95121951 -1,95122 3,807257585 0,112139052 

SSM/D 20 16,97560976 3,02439 9,146936347 0,538828147 

SSM/DOS 2 2,829268293 -0,82927 0,687685901 0,243061396 

SSM/NED 4 4,243902439 -0,2439 0,0594884 0,014017382 

V/VD 16 14,04878049 1,95122 3,807257585 0,27100271 

V/D 4 7,024390244 -3,02439 9,146936347 1,302168022 

V/DOS 2 1,170731707 0,829268 0,687685901 0,587398374 

V/NED 2 1,756097561 0,243902 0,0594884 0,033875339 

Spolu 82 82     3,102490421 
 

Chí – kvadrát : 3,102490421 
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Vyhodnotenie hypotézy  

Nami vypočítaný chí – kvadrát, ktorého hodnota je 3,102490421 pri 3. stupni voľnosti 

neprekročil hodnotu (7,82), pri ktorej môžeme zamietnuť nulovú hypotézu. Týmto výpočtom 

musíme prijať práve túto nulovú hypotézu, čo znamená, že výskum nemá štatistický význam. 

Vzťah medzi rodičom a dieťaťom so zdravotným postihnutím nezávisí od vzdelania, ale budú 

ho ovplyvňovať iné faktory. Hodnota vyrátaného chí – kvadrátu sa nachádza medzi 0,2 až 0,5 

P., čo znamená, že v 20-50 prípadoch zo 100 nezávislých opakovaní experimentu vzniknú 

nezrovnalosti medzi teoretickými a získanými hodnotami pri nami zvolenej hypotéze LEN v 

dôsledku náhody. 
 

Výsledky výskumu  

V prvej  otázke  sme zisťovali, či výška príjmu dostatočne postačuje na to, aby si tieto 

rodiny zabezpečili všetko, čo potrebujú. Až 78,4 %, čo je alarmujúcim zistením, uviedlo, že 

ich príjem im nepostačuje na zabezpečenie všetkých potrieb rodiny. Tu je na mieste položiť si 

otázku, do akej miery je štát schopný postarať sa o takéto rodiny? Aké ma rodič možnosti 

a ešte žijúci sám s takýmto dieťaťom? Alebo azda ešte stále vníma štát takéto rodiny ako 

príťaž? Má vôbec možnosť takýto rodič zamestnať sa? Je dostatočné množstvo inštitúcií 

starajúcich sa o tieto rodiny? Výskumom chceme poukázať na tieto závažné otázky 

a poskytnúť predovšetkým porozumenie danej skutočnosti. Zo skúmaných údajov vyplýva, že 

rodina s dieťaťom so zdravotným postihnutím čelí viacnásobným vplyvom a tlakom, 

a nedisponuje dostatočným príjmom na zabezpečenie všetkých potrieb.  

Dotazník v druhej otázke pre zisťovanie kvality života rodín s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím preukázal, že 37,2 % respondentov uviedlo spokojnosť so svojím životom. 

Respondenti, ktorí vnímajú kvalitu svojho života negatívne - 5,9 % potvrdzujú, že kvalita 

života súvisí do značnej miery s medziľudskými vzťahmi a sociálnou začlenenosťou. Toto 

zistenie je vyjadreným protipólnych rozdielov medzi vnímaním pozitívnej a negatívnej 

kvality života. Z pohľadu sociálnej práce by sme mali vychádzať predovšetkým z toho, že 

v každom človeku je niečo dobré a v rámci už spomínaných sociálnych vzťahov je 

nezanedbateľná morálna a ľudská hodnota. Na základe údajov môžeme tvrdiť, že kvalitu 

života rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím nie je možné jednoznačne vymedziť.  

  

Odporúčania pre prax 

 Zmapovaním teoretických a praktických poznatkov predkladáme naše odporúčania pre 

prax:  

 odporúčame v oblasti odbornej zdravotníckej starostlivosti zachovávať holistický 

prístup a podávať dostatočné množstvo informácií rodičom dieťaťa so zdravotným 

postihnutím o správnej a včasnej diagnostike postihnutia ; 

 dôležité je poskytovanie dostatočného psychologického a špecializovaného sociálneho 

poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím ako prevencia voči rozpadu 

manželstva; 

 využívať čerpanie finančných prostriedkov z rôznych nadácií, od donorov a z fondov 

EÚ na zlepšenie kvality života; 

 pôsobiť na odbornú verejnosť a ovplyvňovať legislatívny rámec sociálnej politiky; 

 zvýšiť pôsobenie na masmediálnu osvetu obyvateľstva, aby verejnosť bola dostatočne 

informovaná a problematiku spomínaných rodín vnímala zodpovedne a pozitívne; 

 podporovať rodiny pri úsilí odstrániť všetky negatívne činitele z ich životov; 

 častejšie realizovať sociologické výskumy na zistenie skutočných potrieb rodín 

žijúcich s dieťaťom so zdravotným postihnutím; 

 previesť výskumy do praxe, pretože to je kľúčovou stratégiou pri zjednocovaní 

vedeckých, vzdelávacích a humánnych hľadísk sociálnej práce v budúcnosti; 
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 využívať aj najväčší informačný zdroj – internet, kde je možné aj anonymne vymieňať 

si informácie, názory, postrehy a takto si vzájomne pomáhať.  

Veríme, že tejto problematike sa bude v budúcnosti venovať viacej pozornosti a intenzívnejšie 

zaoberať hľadaním jej riešenia. 
 

 

Záver 

 

Na základe vyhodnotenia výskumných otázok sme dospeli k zisteniu, že narodenie dieťaťa 

so zdravotným postihnutím je stresujúcou skutočnosťou najmä pre rodičov a ovplyvňuje aj 

širšie sociálne štruktúry. Do pozornosti dávame taktiež potrebu finančného zabezpečenia, 

ktorá úzko súvisí s potrebou sociálnych pracovníkov, pri poskytovaní sociálneho poradenstva 

a služieb, ktoré ovplyvňujú celkovú kvalitu života rodín s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím. Využili sme aj metódu štatistického výpočtu chí – kvadrátu, v ktorom sme 

dospeli k záveru, že vzťah medzi dieťaťom a rodičom nezávisí od vzdelania, teda hypotéza sa  

nepotvrdila. Tak teda od čoho závisí vzťah dieťaťa so zdravotným postihnutím a rodičom? 

Závisí od lásky, viery, náboženstva, alebo charakterových vlastností, či hodnôt života?  

Vidíme, že je potrebné v tejto problematike naďalej bádať a hľadať odpovede na otázky, 

aby sme našli relevantné odpovede.  
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