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Abstrakt  

Príspevok sa venuje reziliencii, jej zdrojom a spôsobom podpory, ktoré sú vnímané 

dievčatami v reedukačnom centre. Taktieţ sa venuje záťaţovým situáciám, ich zdrojom zvládania 

a riešenia. Cieľom prieskumu bolo zistiť, čo je pre dievčatá v reedukačnom centre záťaţou, 

a zároveň sme chceli zistiť, čo a kto im pomáha v reedukačnom centre zvládať záťaţ. K získaniu 

potrebných dát, sme zvolili metódu dotazníka vlastnej konštrukcie a metódu analýzy produktov 

dievčenských prác. Výberový súbor tvorilo 36 mladistvých dievčat umiestnených v reedukačnom 

centre. Výsledky prieskumu ukázali, ţe dievčatá majú v reedukačnom centre viac ťaţkostí ako v 

škole pri reedukačnom centre. Aj napriek tomu, ţe dievčatá majú v reedukačnom centre isté 

ťaţkosti, podľa výsledkov prieskumu sa jedná len o mierne ťaţkosti. Ťaţkosti dievčatá dokáţu 

zvládať prostredníctvom svojej reziliencie, ktorú je potrebné v reedukačnom centre naďalej 

rozvíjať a pestovať. Výsledky prieskumu poukazujú aj na to, ţe prevýchova má v reedukačnom 

centre účinok. V závere príspevku ponúkame návrhy a odporúčania pre prax, určené pre 

pedagógov, psychológov, rodičov a mladistvých v reedukačnom centre. 
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Abstract  

The article deals with resilience, the sources and methods of its support, which girls 

perceived in the re-education center. It also deals with the stress, resources of coping with it and 

its solution The aim of our research was to find out what it is girls in re-education center perceive 

as stress and also wants to find out what and who helps them in re-education center to handle with 

the stress. For obtain the necessary data, we have chosen a questionnaire of our own design and 

method of analysis products of girl works. Exploratory sample consisted of 36 adolescent girls 

located in re-education center. The survey found that girls have more difficulties in re-education 
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center than at school next to re-education center. Despite the fact that girls have some difficulties 

at re-education center, according to the survey results, they are only mild. Girls can handle their 

difficulties with the help of their resilience, which must be in re-education center furthered 

developed and grown. Research results also show that reeducation in the reeducation center is 

effective. In conclusion, we offer suggestions and recommendations for practice, designed for 

teachers, psychologists, parents and young people in re-education center. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

Existuje mnoho mladých, či uņ chlapcov alebo dievčat, ktorí sa odchyľujú od normy a 

vykonávajú protispoločenskú činnosť, akou je záńkoláctvo, agresívne prejavy, krádeņe a pod. Ide 

o takých mladistvých
1
, u ktorých by výchova a vzdelávanie v beņných zariadeniach alebo v 

prirodzenom rodinnom prostredí neviedli k náprave a musia byť preto zaradení do reedukačného 

centra, kde sú prevychovávaní pod dohľadom ńpeciálnych pedagógov a ďalńích odborníkov.  

,,Reedukačné centrum patrí k špeciálnym výchovným zariadeniam. Zameriava sa na 

reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených detí, u ktorých boli zistené také nedostatky 

v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, ţe ich výchova a 

vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedli k náprave. 

Reedukačné centrum poskytuje deťom výchovu a vzdelávanie zamerané na optimalizáciu ich 

psychosociálneho vývinu, odstraňovanie porúch správania a vytvorenie predpokladov na ich 

osobnostnú a sociálnu integráciu.“ (Vyhláńka Ministerstva ńkolstva Slovenskej republiky č. 

323/2008 Z. z.). V nańom príspevku pod pojem reedukačné centrum začleņujem okrem samotného 

zariadenia aj ńkolu pri reedukačnom centre. 

Reedukačné centrum predstavuje ņivot mladistvých v zariadení, ktorý je zaloņený na istých 

pravidlách, bez svojich blízkych, v dĺņke niekoľkých mesiacov alebo niekoľkých rokov. Ich ņivot 

sa točí okolo pevne stanoveného reņimu. Musia sa vyrovnať so stresom, prispôsobiť sa novým 

podmienkam, ņiť v novom prostredí, navńtevovať novú ńkolu, spoznávať nových ľudí a podobne. 

Dôraz sa kladie na disciplínu, na kontrolu správania sa a dodrņiavanie pravidiel inńtitúcie. To 

                                                 
1
 Mladistvým sa podľa trestného zákona č. 300/2005 rozumie jedinec, ktorý dosiahol vek 14 rokov a nepresiahol 

vek 18 rokov. V 14-tich rokoch sú za neho zodpovední rodičia, trestnoprávnu zodpovednosť nadobúda vekom 14 

rokov (www.zbierka.sk). 
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predstavuje v ņivote mladistvého veľkú zmenu, ktorej musí čeliť a s ktorou sa musí 

vyrovnať. Preto sme sa rozhodli v príspevku venovať reziliencii, pretoņe práve ona sa zameriava 

na to, ako sa mladiství prispôsobujú meniacim sa podmienkam, ako sú schopní aktivovať naučené 

mechanizmy zvládania, navzdory ťaņkým ņivotným situáciám a ako prosperujú.  

 Predstava reziliencie sa začala rysovať v 70. rokoch v spojitosti s tzv. vývinovou 

psychiatriou a vývinovou psychopatológiou. V tej dobe sa objavuje aj pojem ,,kompetencia― ako 

schopnosť prispôsobiť  sa nárokom situácie, zvládať ju, byť na úrovni, byť nad vecou. Väčńia  

pozornosť  bola venovaná deťom, ktoré dobre prospievajú, vzdor riziku, ktorému sú vystavené 

a vzdor nepriaznivým prognózam. Takéto deti sú označované ako ,,rezilient― alebo ,,stress-

resistent― (Matejček, Dytrych, 1998). Etymologický základ pojmu reziliencia moņno vzťahovať 

k latinskému ,,salire― čo znamená odpruņiť, vyskočiť, vynoriť sa, rýchle vyrásť, alebo k ,,resilire― 

čo znamená odskočiť, skočiť späť (Kebza, Ńolcová, 2008).  Na rezilienciu moņno nazerať ako na 

sektor ńpecifických prostriedkov, ktoré sa nadobúdajú prostredníctvom interakcie s okolím. Je to 

schopnosť aktivovať naučené mechanizmy zvládania, navzdory ťaņkým ņivotným situáciám. 

Dôleņité je, ņe reziliencia nepôsobí proti riziku, ale zameriava sa na efektívnosť zmeny a na tie 

faktory, ktoré človeka udrņiavajú pri zdraví aj vtedy, ak sú prítomné rizikové faktory. Reziliencia 

nepredstavuje koncept protiváhy voči riziku, ale povaņuje sa za základnú schopnosť, ktorá sa 

aktivizuje vtedy, keď sa vyskytnú rizikové faktory. Existuje rozńírená zhoda názorov na to, ņe 

hlavné procesy pestovania reziliencie alebo faktory reziliencie vykazujú v nepriaznivých ņivotných 

situáciách tlmiace účinky. Pojem reziliencie moņno hodnotiť ako významnú koncepciu podpory 

duńevného zdravia a to najmä u zraniteľných skupín (www.adam-europe.eu). 

Proces posilņovania reziliencie je podľa Winifieldovej (In: Ńolcová, 2009) dlhodobý 

a podlieha vývinu. V tomto procese sú zdôrazņované prednosti, potenciály a zdroje jedinca a nie 

jeho slabosti, nedostatky a riziká. V rámci tohto procesu je potrebné v rámci ńkolstva a spoločnosti 

meniť systémy, ńtruktúry, prístupy, postoje a presvedčenia tak, aby umoņnili mládeņi a deťom 

uspieť. Procesy pestovania odolnosti u dieťaťa a v rodine moņno podporovať dvoma spôsobmi:  

a) posilņovaním faktorov celkovej reziliencie u dieťaťa, v rodine a v okolí (napr. radosť, 

vývin, dostupnosť zdravej blízkej osoby, vnímanie vlastných schopností, sociálne schopnosti, 

komunikácia s rovesníkmi); 

b) posilņovaním  ńpecifických procesov pestovania reziliencie  v rámci konkrétnej cieľovej 

skupiny detí rodičov, ktorí majú ťaņkosti v oblasti duńevného zdravia (napr. informácie o 

zdravotnom stave rodiča, ńpecifické schopnosti zvládania záťaņe v kríze a pod.) (www.adam-

europe.eu). 

http://www.adam-europe.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://www.adam-europe.eu/
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Pri snahe o rozvoj reziliencie je vhodné zamerať sa na jej hlavné stavebné kamene. Prvým 

z nich je prijatie sociálnej podpory, ktorá sa ďalej delí na osem rôznych druhov zdrojov (Novotný, 

2008): naslúchajúca podpora, emočná podpora, emočná výzva, podpora pri potvrdení reality, 

porozumenie, podpora pri plnení úloh, hmotná podpora a osobná podpora.  

Druhým stavebným kameņom je vzdelanie a učenie sa. Výskumy poukazujú na to, ņe 

ńkolské vzdelanie pomáha deťom čo najlepńie prekonať nepriaznivé okolnosti ich ņivota. 

Taktieņ u detí, ktoré nedosahujú pri ńtúdiu najlepńie výsledky, existujú spôsoby, ako rozvíjať 

rezilienciu a to pomocou úspeńnosti v neakademických predmetoch v ńkole, ako napr. hudba, ńport 

alebo sociálny úspech (obľúbenosť v ńkole a pod.). Tretím stavebným kameņom sú rôzne aktivity, 

koníčky a úlohy. Deti, ktoré sa podieľajú na rôznych mimońkolských aktivitách ńkoly v oveľa 

menńej miere nedokončujú ńkolu a menej často sú zatknuté.  

Významnú rolu zohráva aj rodová prísluńnosť. Ņeny vykazujú vyńńiu rezilienciu v detstve, 

avńak v období adolescencie sa situácia obracia. Posledná významná oblasť podpory reziliencie 

odkazuje na nutnosť toho, aby deti mali a udrņiavali stabilné spojenie s kľúčovými postavami vo 

svojom ņivote. Medzi ne patria predovńetkým rodičia, nevlastní rodičia, súrodenci, strýkovia, tety, 

starí rodičia, učitelia, susedia, priatelia a pod. (Novotný, 2008). 

Kaņdý človek zvláda záťaņ iným spôsobom a vyuņíva pri tom rôzne zvládacie a obranné 

procesy. Vņdy to závisí od mnohých vecí, od situácie, od prostredia, od sociálnej opory, od 

fyzického a psychického stavu jedinca. V reedukačnom centre by si členovia mali v zvládaní 

záťaņe navzájom pomáhať, pretoņe stres a záťaņ jedného člena skupiny, ovplyvņuje aj ostatných 

členov skupiny (Bradová, 2010). Pojem záťaņ býva v psychológii zlučovaný s pojmom stres. Ten 

má svoj pôvod v latinskom výraze „stringere―, znamená „zvierať, uťahovať―, a označuje stav 

jedinca v tiesni a ohrození. Podnet, ktorý tento stav vyvolal, je nazývaný stresorom (Bratská, 

1992). ,,Pojem záťaţ chápeme v širšom význame, ako nadradený pre súhrnné pomenovanie 

rôznych psychických stavov a s nimi spätých psychických a fyziologických reakcií vyvolaných 

záťaţovými situáciami. Pojem stres ponechávame pre pomenovanie krajných foriem záťaţových 

stavov, ktoré zapríčiňujú extrémne poţiadavky prostredia“ (Bratská, 1992, s. 20).  

Adolescencia nie je jednoznačne ponímaná ako konfliktné a búrlivé obdobie, predsa sa 

jedná o obdobie výrazných zmien, preņívania nových situácií a zvládania nových úloh, ktoré môņu 

byť pre niektorých dospievajúcich do značnej miery stresujúce (Bradová, 2010). Medzi situácie, 

ktoré v období adolescencie môņu pôsobiť záťaņovo, Fenwicková a Smith (In: Bradová, 2010) 

zaraďujú nasledovné situácie: súrodenecká rivalita, čierna ovca, konflikty s kamarátmi, pohlavné 

zneuņitie, znásilnenie, rozchod, domáce násilie, tehotenstvo, homosexualita, slabý prospech, 
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konflikty s učiteľmi, ńikanovanie, rozvod rodičov, úmrtie rodičov, týrané, zneuņívané a 

zanedbávané dieťa, nevlastní rodičia, drogy, delikvencia. 

Záťaņové situácie môņeme zvládnuť prostredníctvom troch fáz. Prvá fáza sa prejavuje 

mobilizáciou psychických síl. V prípadoch, keď predvídame vznik záťaņovej situácie, nám práve 

táto fáza umoņņuje nastaviť a rozohriať organizmus na pohotové reagovanie v očakávaných 

zmenených podmienkach. Podstata druhej fázy tkvie v rieńení záťaņovej situácie. V tejto fáze sa 

bránime voči pretváraniu psychického napätia s emocionálnym sýtením. Tretia fáza predstavuje 

vyrovnanie sa s psychickou záťaņou alebo zlyhanie v záťaņovej situácii a následne podľahnutie 

záťaņovým vplyvom. V oboch prípadoch to nie je jednorazový akt, ale proces (Bratská, 1992). 

Vyrieńenie psychickej záťaņe prebieha zvyčajne troma krokmi: 

 Najprv sa objavujú záņitky uspokojenia aņ eufórie. 

 Po nich nastupuje vyčerpanie, spôsobené vynaloņeným úsilím a stratou energie. 

 Potom dochádza k zotaveniu a prejaveniu konečného efektu prekonania psychickej záťaņe. 

Spočíva v posilnení alebo oslabení psychickej stability človeka vzhľadom na ďalńiu záťaņ 

(Mikńík, 1980). 

Dĺņku trvania jednotlivých fáz, ich vzájomné prelínanie a dynamiku zmien v nich 

podmieņuje ráz zloņiek záťaņovej situácie. Ústrednou zloņkou v kaņdej situácii psychickej záťaņe 

je osobnosť človeka. Vńetky fázy tvoria súčasť jediného procesu adaptácie smerujúceho 

k obnoveniu duńevnej pohody  a normalizácii ņivotných podmienok (Bratská, 1992). 

 

Analýza súčasného stavu riešenia problematiky 

Existuje mnoho výskumov, ktoré sa zaoberali  rezilienciou. Najväčńí počet výskumov na 

Slovensku zameraný na rezilienciu sa spája s menom Komárik. Medzi jeho výskumy z roku 2010, 

ktoré nájdeme v publikácii Kontexty reziliencie, patria Podpora reziliencie individualizáciou 

vzdelávania, Talentované rómske deti a zdroje ich reziliencie, Reziliencia a mravné rozhodovanie, 

Rodinná výchova a reziliencia, Testové normy ńkály reziliencie, Reziliencia v kontexte ņivota a iné 

(Komárik, 2010). Na filozofickej fakulte v Końiciach realizovala výskum Gajdońová (2010), ktorá 

sa zamerala na rezilienciu a rizikové správanie adolescentov. Rezilienciou mládeņe sa zaoberal aj 

výskum Kopuničovej a Orosovej (2011), v ktorom sa zameriavali na to, ktoré faktory reziliencie 

majú vzťah ku kumulatívnemu indexu rizikového správania dospievajúcich.   

Výskum alebo prieskum reziliencie, ktorý by sa realizoval v reedukačnom centre a ktorý by 

sa zameriaval na to, čo a kto umoņņuje jedincom čo najlepńie zvládať záťaņové situácie, som 

nenańla, ale veľmi úzko s ním súvisia výskumy Belanjinovej a výskum Komárika a Jenčovej. 
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Belanjinová (2009) skúmala problém vzťahu reziliencie a zvládania záťaņových situácií 

v zahraničí v interkultúrnej ńtúdii rozdielov a podobnosti slovenskej a srbskej mládeņe. 

Belanjinová vysvetľuje rozdiely medzi srbskou a slovenskou populáciou, rozdielnymi ņivotnými 

skúsenosťami srbských mladých ľudí, ktorí väčńinu ņivota preņili v podmienkach rozpadu 

juhoslovanského ńtátu a vojnového stavu, ktorý nasledoval. Podobným výskumom u nás sa v roku 

2010 zaoberali Komárik a Jenčová, ktorí sa tieņ zamerali na problém vzťahu reziliencie a zvládania 

záťaņových situácií s pouņitím identickej metódy ako Belanjinová. Ale keďņe mladí ľudia na 

Slovensku podobnou skúsenosťou ako srbskí mladí ľudia nepreńli, Komárik a Jenčová skúmali, 

čomu by bolo moņné pripísať rozdiely medzi ńtudentmi dvoch ńkôl. Skúmali tesnosť vzťahu 

reziliencie a jednotlivých zvládacích stratégií a zistili prítomnosť rozdielov. Výskumnú vzorku 

tvorilo 156 uchádzačov o ńtúdium na ńtvorročnom cirkevnom gymnáziu a 96 uchádzačov o 

ńtúdium na ńportovom gymnáziu. Základné metódy zberu údajov boli: Wagnildova a Youngova 

ńkála reziliencie a dotazník stratégií zvládania. Výsledky ukazujú veľkú odlińnosť predovńetkým v 

tom, ņe u ņiakov cirkevného gymnázia sa reziliencia prejavuje vzťahom k charakteru volieb 

zvládacích stratégií. U ņiakov ńportového gymnázia tento vzťah absentuje. Najvyńńie korelácie 

vykazujú ņiaci ńportového gymnázia medzi voľbami stratégií zvládania a indikátorom neskórované 

poloņky, ktoré reprezentujú rozpaky a tak trochu vnútorný chaos a neistotu. Výsledky porovnania 

vzťahu medzi rezilienciou a charakterom stratégií zvládania stresu naznačujú, ņe výchovný obsah a 

duchovná orientácia ńkoly nie je celkom irelevantný činiteľ v rozvoji osobnosti ņiaka a v jeho 

rámci i vo vývine spôsobilosti reziliencie. Nie sú údaje umoņņujúce tento rozdiel interpretovať, ale 

moņno predpokladať, ņe súvisí s vývinovými zmenami, ktorými dieťa na začiatku adolescencie 

prechádza. 

Čo sa týka nových smerov výskumu, veľmi významný prínos môņeme očakávať od ńtúdií, 

ktoré sledujú súbor rumunských detí a súbory ruských a čínskych detí, ktoré boli adoptované 

v západných zemiach. Objavili sa tieņ nové postupy, ktoré určite skoro prinesú zásadné poznatky, 

jedným z nich sú postupy naratívnej psychológie.   

Ako mimoriadne vhodná metóda sa vo výskumoch osvedčila kvalitatívna metodológia a to 

preto, lebo umoņņuje objaviť doposiaľ nepomenované procesy či stavy, môņeme ņou dobre 

postihnúť kontextovú ńpecifickosť problému, dáva priestor menńinovým zisteniam, kvalitatívne 

metódy nie sú tak poplatné ,,dospeláckemu― pohľadu na problémy, pomocou kvalitatívneho 

prístupu moņno zariadiť bohatý popis ņivotných príbehov a osudov a potom ich moņno porovnávať 

v rámci rôznych kontextov (Ungar, 2004). 
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EMPIRICKÁ ČASŤ 

Problém prieskumu: Čo je pre dievčatá v reedukačnom centre záťaņou? 

Cieľom prieskumu je objasniť, čo je pre dievčatá v reedukačnom centre záťaņou a kto a čo 

im umoņņuje a pomáha zvládať záťaņové situácie, s ktorými sa musia v reedukačnom centre 

vyrovnať.  

 

METÓDY PRIESKUMU  

Prieskum sme realizovali v homogénnych výchovných skupinách v reedukačnom centre. 

Vzorku nám tvorilo 36  mladistvých dievčat vo veku od 15 do 19 rokov. Priemerný vek je 16, 86 

roka. Výberový súbor sme si vytvorili na základe metódy zámerného výberu.  

Hlavnou metódou na dosiahnutie cieľov prieskumu bola metóda analýzy produktov 

dievčenských prác. Pri získavaní produktov dievčenských prác, sme vyuņili metódu písaného 

brainstormingu. Na spoločné papiere v kaņdej výchovnej skupine dievčatá písali, čo a kto im 

pomáha zvládať záťaņové situácie.  

Ďalńou metódou poņitou v prieskume bol dotazník vlastnej konńtrukcie Záťaţ a ja. 

Dotazník Záťaţ a ja, sa zameriava na zistenie záťaņe v dvoch oblastiach a to v ńkole pri 

reedukačnom centre a v reedukačnom centre, kde prebieha výchova mimo vyučovania. Hlavná 

časť dotazníka obsahuje 44 poloņiek. Kaņdá poloņka je odstupņovaná na päťbodovej Likertovej 

ńkále: 1 – nikdy , 2 – zriedka, 3 – občas, 4 – často,  5 – vņdy.  Pri kaņdej poloņke si mohli dievčatá 

vybrať jeden stupeņ, ktorý najviac vyjadruje ich postoj k dotazovanému výroku. Prvá časť 

dotazníka - Ťaņkosti v ńkole pri reedukačnom centre, má 18 poloņiek (v dotazníku sú to poloņky č. 

1-18). Druhá časť dotazníka – Ťaņkosti v reedukačnom centre, má 26 poloņiek (v dotazníku sú to 

poloņky č. 19-44). Posledná 45. poloņka z druhej časti dotazníka je otvorená. Týka sa voľného 

opisu ťaņkostí dievčat, či uņ v ńkole pri RC, alebo v RC. Otázka v dotazníku znela Napíš, aké 

ťaţkosti máš v škole a v reedukačnom centre. Táto otázka mala pre nás len doplņujúcu hodnotu, 

aby sme zistili, čo je pre dievčatá záťaņou a čo sme do nami konńtruovaného dotazníka nezahrnuli.  

 

VÝSLEDKY PRIESKUMU  

Zaujímalo nás, či boli postoje dievčat k jednotlivým výrokom dotazníka skôr pozitívne 

alebo negatívne. Pre lepńí prehľad sme si vńetky údaje zapísali do grafov. 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

 

341 

 

 

Graf 1 Aritmetický priemer jednotlivých poloņiek 1. časti dotazníka- ťaņkosti v ńkole pri RC, podľa 

vzostupnosti od najvyńńích hodnôt po najniņńie hodnoty 

 

Nami získané výsledky poukazujú na to, ņe dievčatám v ńkole pri RC spôsobuje záťaņ 

hlavne zmena nálady učiteľa, ktorá vyvoláva v triede napätie; ďalej to, ņe majú zlé pocity 

z vlastného výkonu a to, ņe sa dostávajú do konfliktov s učiteľmi (Graf 1). 

Teraz si jednotlivé aritmetické priemery ohodnotíme na základe plusových a mínusových 

hodnôt vzhľadom k záťaņí. Vo vzťahu k cieľu, budeme za záťaņ povaņovať hodnoty v rozmedzí od 

3,51 - 5. Z Likertovej ńkály sem patria dva stupne a to často a vņdy. Ak si ich dáme do tabuľky, 

vyzerala by stupnica záťaņe takto: 

 

Tabuľka 1 Stupnica záťaņe 

a.p. ohodnotenie 

     1 - 1,50       (1 nikdy)            + + 

1,51 - 2,50       (2 zriedka)       + 

2,51 - 3,50       (3 občas)         0 

3,51 - 4,50       (4 často)          - 

4,51 - 5            (5 vņdy)              - - 
Legenda: 1nikdy, 2 zriedka, 3 občas, 4 často, 5 vņdy 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

 

342 

 

Ak by sme jednotlivé poloņky v Grafe 1 zhodnotili na základe Tabuľky 1, zistíme, ņe sa 

a.p. jednotlivých poloņiek pohybuje v rozmedzí od 1,69 Učitelia ma poniţujú pred spoluţiakmi, aņ 

po a.p. 2,97 Zmena nálady u učiteľa vyvoláva napätie v triede. Ak to zhodnotíme na základe 

Tabuľky 1, zistíme, ņe sa pohybujeme medzi pozitívnymi aņ neutrálnymi voľbami. Z výsledkov 

môņeme usúdiť, ņe dievčatá nemajú v ńkole ťaņkosti. 

Teraz sa pozrieme na odpovede dievčat z druhej časti dotazníka, ktorá mala názov ťaņkosti 

v RC a mala spolu 27 poloņiek. Z toho 26 poloņiek bolo zatvorených a jedna otvorená. 

 

Graf č. 2 Aritmetický priemer jednotlivých poloņiek  2. časti dotazníka- ťaņkosti v  RC, podľa vzostupnosti 

od najvyńńích hodnôt po najniņńie hodnoty 

 

Nami získané výsledky poukazujú na to, ņe dievčatám v  RC spôsobuje záťaņ hlavne to, ņe 

im chýba blízka priateľka/priateľ; to, ņe majú nedostatok vychádzok a to, ņe majú nedostatok 

návńtev zo strany rodiny. Aj napriek tomu, ņe dievčatá majú v RC ťaņkostí, podľa výsledkov 

prieskumu sa jedná len o mierne ťaņkosti (Graf 2). 
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Ak si jednotlivé poloņky Grafu 2 zhodnotíme na základe Tabuľky 1, zistíme, ņe sa 

aritmetický priemer jednotlivých poloņiek pohybuje v rozmedzí od 1,42 – Bijem sa s ostatnými 

dievčatami, aņ po a. p. 3,86 Chýba mi blízka priateľka/priateľ. Prostrednou hodnotou v tabuľke je 

a. p. 2,56 ktorý sa vyskytol v dvoch poloņkách a to pri poloņke č. 26  Vychovávatelia sú zaujatí 

voči mojej osobe a pri poloņke č. 21 Vychovávatelia nerešpektujú moje záujmy. Ak by sme tieto 

hodnoty aritmetických priemerov jednotlivých poloņiek zhodnotili na základe Tabuľky 1, zistíme, 

ņe sa pohybujeme medzi pozitívnymi aņ mierne negatívnymi voľbami a na základe toho môņeme 

usúdiť, ņe dievčatá majú v RC ťaņkosti. Na druhej strane je tu rozmedzie aritmetických priemerov 

oveľa výraznejńie, ako v 1. časti dotazníka z čoho nám vyplýva, ņe dievčatá majú v RC viac 

ťaņkostí ako v ńkole pri RC. 

V rámci dotazníka mali dievčatá poslednú 45. otázku otvorenú. Z výsledkov ich odpovedí 

sme zistili nasledujúce zistenia: takmer jedna tretina dievčat napísala, ņe nemá ņiadne ťaņkosti. 

Ďalńím problémom pre nich je to, ņe majú zákaz fajčenia aj poņívania alkoholu. Ďalej to, ņe sa im 

nechce učiť, zle sa im učí, ťaņko sa im učí, majú zlé známky, neznáńajú tento odbor, ťaņkosťou je 

pre nich aj to, ņe musia chodiť do ńkoly a  problémy im robí aj ńitie, málo voľna, nevedia ich 

pochopiť iní, to ņe nemôņu ísť samé von, veľa povinnosti, to, ņe musia byť v RC, to, ņe sú drzé, 

uzavreté a pod. Z výsledkov vidno výraznú individualitu odpovedí. Zaujímavosťou je to, ņe 

dievčatá písali vńetky odpovede vzťahujúce sa skôr na seba ako na iných.  

Ďalej sme v prieskume pomocou metódy analýzy produktov dievčenských prác zisťovali, 

čo a kto pomáha dievčatám v RC zvládať záťaņ. Teraz sa bliņńie pozrieme na odpovede dievčat, 

ktoré nám odpovedajú na otázku, čo pomáha dievčatám v RC zvládať záťaņ. Dievčatá mohli písať 

odpoveď voľne bez obmedzení. Spolu napísali 46 odpovedí, ktoré sme si rozdelili do 18 skupín. 

Odpovede sme zoradili podľa frekvencie do nasledujúcej tabuľky.  

 

Tabuľka 2 Zdroje podpory u dievčat pri zvládaní záťaņí a ich percentuálne vyjadrenie  

odpovede počet % 

Fajčenie 11 23,91 

Počúvanie hudby 4 8,70 

Kývanie sa 4 8,70 

Jedlo  4 8,70 

Kreslenie, maľovanie 3 6,52 

Čítanie kníh 3 6,52 

Rozprávanie sa s priateľmi 3 6,52 

Ńport  2 4,35 

Telefonáty  2 4,35 

Nič  2 4,35 

Myslenie na rodinu 1 2,17 
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Učenie 1 2,17 

Spanie 1 2,17 

Písanie listov 1 2,17 

Chuť niečo rozbiť 1 2,17 

Vlastné pozitívne myslenie 1 2,17 

Sex  1 2,17 

Zamyslenie sa nad problémom 1 2,17 

 

Prostredníctvom vypočítaných percent sme dospeli k nasledovným zisteniam: dievčatám v 

RC najviac pomáha zvládať záťaņ fajčenie, ktoré sa celkovo vyskytlo 11-krát, čo predstavuje 

23,91%, čo je takmer jedna ńtvrtina (Tabuľka 2). Keďņe sa v prieskume zaoberáme dospievajúcimi 

dievčatami v RC, sú vńetky drogy povaņované za zakázané, pričom ich uņívanie v tomto veku má 

svoje ńpecifiká, ako sú zaostávanie v psychosociálnom vývoji, rýchlejńí vznik závislostí, vyńńie 

riziko ťaņkých otráv a vyńńie riziko nebezpečného konania pod vplyvom návykovej látky 

(Vágnerová, 1999). Je dobré poloņiť si otázku, či je fajčenie pre dievčatá v RC skôr psychologická 

alebo fyzická (biologická) potreba. Z psychologického hľadiska je moņné povedať, ņe fajčenie 

môņe byť pre dievčatá pôņitkom, ale aj akýmsi pohonným motorom na zmobilizovanie síl. Pre 

mnohé dievčatá slúņi hlavne ako uvoľņovač napätia a spôsob úniku z konfliktnej, záťaņovej 

situácie. Na druhej strane nemôņeme jednoznačne povedať, ņe má fajčenie len psychologický 

charakter. Na fajčenie sa vytvára aj fyzická závislosť, kedy si nervové bunky mozgu na účinok 

nikotínu postupne zvykajú a vyņadujú jeho pravidelný prísun. Môņeme povedať, ņe je fajčenie 

viazané, tak ako na potrebu psychickú, tak aj na potrebu biologickú. Obe potreby spolu úzko 

súvisia a nedá sa jednoznačne určiť, ktorá z nich je dominantnejńia. Aj napriek tomu, ņe dievčatám 

pomáha zvládať záťaņ fajčenie, je podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov zakázané 

fajčiť v stredných ńkolách a v ńkolských zariadeniach. Zákaz fajčiť na pracovisku teda aj v RC 

ustanovuje osobitný predpis, podľa ktorého zamestnávateľ musí dbať na to, aby sa zdravie 

zamestnancov neohrozovalo fajčením na pracoviskách. Dievčatá v RC aj v ńkole pri RC fajčením 

poruńujú pravidlá a dostávajú za to mínusové body. Zákaz fajčenia a aj mínusové body vyvolávajú 

u dievčat napätie a stres, čo vedie k zvyńovaniu záťaņe a moņno eńte väčńej túņbe alebo potrebe 

,,zapáliť si―. Práve preto je zvláńť potrebné hľadať iné, pozitívne spôsoby odbúravania záťaņe, ako 

je fajčenie. Na druhom mieste, ale s výrazne menńími percentami len 8,70 sa vyskytli aņ tri 

poloņky, ktoré pomáhajú dievčatám v RC zvládať záťaņ a to počúvanie hudby, kývanie sa a jedlo. 

Na treťom mieste sa takisto, ako aj na druhom mieste vyskytli aņ tri poloņky s percentuálnym 

zastúpením 6,52 a to kreslenie, maľovanie, čítanie kníh a rozprávanie sa s priateľmi. Ostatné 

odpovede dostali menej, ako 4,35%. Jednotlivé odpovede môņeme rozdeliť na pozitívne a 
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negatívne. Medzi pozitívne voľby patrí: počúvanie hudby, kreslenie, maľovanie, čítanie kníh, 

rozprávanie sa s priateľmi, ńport, myslenie na rodinu, učenie, spanie, písanie listov, vlastné 

pozitívne myslenie, zamyslenie sa nad problémom, telefonáty, kývanie sa. Medzi negatívne voľby 

patrí: fajčenie, jedlo, chuť niečo rozbiť, nič, sex. Pomer pozitívnych volieb k negatívnym je 27 

(58,70%) k 19 (41,30%). Veľké pozitívum vidíme v tom, ņe v odpovediach prevládajú pozitívne 

voľby nad negatívnymi a taktieņ to, ņe väčńinu odpovedí dievčat môņeme nachádzať aj v rámci 

SKAP, z čoho nám vyplýva, ņe prevýchova je do istej miery účinná. 

Teraz sa bliņńie pozrieme na odpovede dievčat, ktoré nám odpovedajú na otázku, kto 

pomáha dievčatám v RC zvládať záťaņ. Dievčatá mohli písať odpoveď voľne bez obmedzení. 

Spolu napísali 62 odpovedí, ktoré sa dajú rozdeliť do 11 skupín. Odpovede sme zoradili do 

nasledujúcej Tabuľky 3. 

 

Tabuľka 3 Osoby, ktoré sú zdrojmi podpory u dievčat pri zvládaní záťaņí a ich percentuálne vyjadrenie 

odpovede počet % 

Vychovávatelia 15 24,19 

Kamaráti 13 20,96 

Rodina 8 12,90 

Dievčatá v RC 8 12,90 

Frajer, priateľ 4 6,45 

Psychologička 3 4,84 

Psychológ 3 4,84 

Nikto 3 4,84 

Liečebná pedagogička 2 3,23 

Učitelia 2 3,23 

Kurátorka 1 1,61 

 

Prostredníctvom vypočítaných percent sme dospeli k nasledovným zisteniam: dievčatám v 

RC najviac pomáhajú zvládať záťaņ vychovávatelia, túto odpoveď napísalo aņ 15 dievčat, čo je 

24,19%. Na druhom mieste s 20,96% sú kamaráti. Pod skupinu ,,kamarátov― zahrņujeme 

kamarátov/kamarátky doma, najlepńích kamarátov. Na treťom mieste je rodina a dievčatá v RC s 

12,90%. Na ńtvrte miesto len so 6,45% sa dostal frajer/priateľ . Na piatom mieste so 4,84% sú 

psychológ, psychologička, nikto. Na ńiestom mieste s 3,23% je liečebná pedagogička a učitelia, na 

poslednom siedmom mieste s 1,61% je kurátorka. Jednotlivé odpovede môņeme rozdeliť na dve 

skupiny osôb a to na osoby, ktoré pomáhajú dievčatám v RC a mimo RC. K osobám, ktoré 

pomáhajú dievčatám v RC patria z odpovedí dievčat: vychovávatelia, dievčatá v RC, 

psychologička, psychológ, liečebná pedagogička, učitelia, kurátorka. K osobám, ktoré pomáhajú 

dievčatám mimo RC patria z odpovedí dievčat: kamaráti, rodina, frajer/priateľ. Pomer osôb v RC k 
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osobám mimo RC je 34 (58,63%) k 25 (42,37%). Z čoho nám vyplýva, ņe osoby v RC dievčatám 

pomáhajú viac zvládať záťaņ, ako osoby mimo RC. Je to spôsobené pravdepodobne tým, ņe 

dievčatá majú s osobami mimo RC obmedzený kontakt. Existuje aj niekoľko významných 

faktorov, ktoré pomáhajú dospievajúcim získať odolnosť (Carr-Gregg, 2012). Jedným z faktorov je 

,,radca―, pretoņe dospievajúci potrebuje niekoho dospelého, s kým sa môņe porozprávať, kto mu 

dodáva silu a pocit istoty a vďaka komu sa cíti, ņe je dôleņitý a ņe mu niekto naslúcha. Keďņe majú 

dievčatá v RC s rodinou a kamarátmi obmedzenejńí kontakt, tak je tým ,,radcom― podľa odpovedí 

dievčat práve vychovávateľ, pretoņe práve on je s dievčatami v neustálom kontakte.  

 

DISKUSIA A ZHRNUTIE 

Pokúsime sa analyzovať odpovede dievčat na obidve otázky z hľadiska hlavných 

stavebných kameņov reziliencie, ktoré ju umoņņujú rozvíjať a podporovať. Jednotlivé stavebné 

kamene nepredstavujú hierarchiu. 

Prvým stavebným kameņom je prijatie sociálnej podpory (Ńolcová, 2009), ktorá sa ďalej 

delí na osem rôznych druhov, ktoré sme si uņ spomínali vyńńie v teoretickej časti. Z odpovedí 

dievčat sem môņeme zaradiť rozprávanie sa s priateľmi, zamyslenie sa nad problémom, vlastné 

pozitívne myslenie. Ďalej aj vńetky osoby, ktoré dievčatá napísali a to kamarátov, dievčatá, 

vychovávateľov, rodinu, frajerov/priateľov, psychologičku, psychológa, liečebnú pedagogičku, 

učiteľov a kurátorku. 

Druhým stavebným kameņom je vzdelanie a učenie sa (Krejčová, 2011). Z odpovedí 

dievčat sem zaraďujeme učenie, ale aj u dievčat, ktoré nedosahujú pri ńtúdiu najlepńie výsledky 

existujú spôsoby, ako rozvíjať rezilienciu a to pomocou úspeńnosti v neakademických predmetoch 

v ńkole, ako napr. hudba, ńport alebo sociálny úspech, preto sem z odpovedí dievčat zaraďujeme 

počúvanie hudby, kreslenie, maľovanie, ńport. 

Tretím stavebným kameņom sú rôzne aktivity, koníčky a úlohy (Zicha, 1977-1978). 

Z odpovedí dievčat sem zaraďujeme počúvanie hudby, kreslenie, maľovanie, ńport, kývanie sa, 

chuť niečo rozbiť, spanie. 

Ńtvrtým stavebným kameņom je rodová prísluńnosť, ktorá hrá významnú rolu (Končeková, 

2007; Čačka, 2000). Ņeny sú viac rezilientné v detstve, avńak v období adolescencie sa situácia 

otáča. Práve preto, by sme mali snaņiť prostredníctvom rôznych činností rezilienciu u dievčat 

rozvíjať a budovať.  

Posledným stavebným kameņom je to, aby dievčatá mali a udrņiavali stabilné spojenie 

s kľúčovými postavami vo svojom ņivote (Matějček, 1998). Medzi ne patria predovńetkým rodičia, 
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nevlastní rodičia, súrodenci, starí rodičia, priatelia a pod. V RC sú kľúčovými osobami 

vychovávatelia, psychológovia, učitelia, dievčatá. Z odpovedí dievčat sem zaraďujeme vńetky 

osoby a to kamarátov, vychovávateľov, dievčatá, rodinu, frajera/priateľa, psychologičku, 

psychológa, liečebnú pedagogičku, učiteľov, kurátorku. Taktieņ tu zaraďujeme aj myslenie na 

rodinu, telefonáty a rozprávanie sa s priateľmi.  

Z výsledkov prieskumu usudzujeme, ņe vńetko to, čo pomáha dievčatám v RC zvládať 

záťaņ zároveņ nachádzame aj medzi základnými stavebnými kameņmi, na ktorých je potrebné 

rezilienciu rozvíjať a budovať.  

Výsledky poukazujú na to, ņe dievčatá majú v RC viac ťaņkostí ako v ńkole pri RC. Aj 

napriek tomu, ņe dievčatá majú v RC ťaņkostí, podľa výsledkov prieskumu sa jedná len o mierne 

ťaņkosti.  Ďalej sme zistili, čo a kto pomáha dievčatám v RC zvládať záťaņ. V otázke - čo ti 

pomáha zvládať záťaņ v RC, sa na prvom mieste vyskytlo fajčenie. Dievčatá v RC aj v ńkole pri 

RC fajčením poruńujú pravidlá a dostávajú za to mínusové body. Zákaz fajčenia a aj mínusové 

body vyvolávajú u dievčat napätie a stres, čo vedie k zvyńovaniu záťaņe a eńte väčńej túņbe 

,,zapáliť si―. Práve preto je zvláńť potrebné hľadať iné, pozitívne spôsoby odbúravania záťaņe, ako 

je fajčenie. Môņeme vychádzať z odpovedí,  ktoré dievčatá napísali v odpovediach po fajčení. 

Medzi zdroje, ktoré pomáhajú dievčatám zvládať záťaņ zaraďujeme počúvanie hudby, 

kreslenie, maľovanie, čítanie kníh, ńport, kývanie sa, rozprávanie sa s priateľmi, telefonovanie 

a pod. Je zvláńť potrebné zamerať sa na to, čo dievčatá vo svojich odpovediach uviedli a umoņniť 

im niektoré z daných odpovedí zrealizovať. Moņno by bolo vhodné, aby sa liečebná pedagogička 

viac dievčatám venovala, aby sa s nimi viedla rozhovory, rôzne terapie. Liečenú pedagogičku 

uviedli len dve dievčatá v odpovedi na otázku, kto im pomáha zvládať záťaņ, preto by bolo dobré, 

aby sa tieto vzťahy medzi dievčatami a liečebnou pedagogičkou prehĺbili, aby dievčatá videli, ņe aj 

ona im pomôņe zmierniť záťaņ, ktorú majú a s ktorou si samy nevedia poradiť.  

V otázke Kto ti pomáha zvládať záťaţ v RC? sa na prvé miesto dostali vychovávatelia. 

Práve oni pomáhajú dievčatám najlepńie zvládať záťaņ. Je to asi tým, ņe s dievčatami trávia viac 

času, viac sa s nimi rozprávajú, sú s nimi v neustálom kontakte, na rozdiel od učiteľov, psychológ, 

liečebnej pedagogičky, či kurátorky. Na druhom mieste sú kamaráti mimo RC a na treťom mieste 

sú dievčatá v RC a rodina. Moņno by bolo vhodné umoņniť dievčatám viac návńtev nielen zo 

strany rodiny, ale aj zo strany priateľov. Moņno práve priateľom dievčatá povedia to, čo ich ťaņí, 

aké majú problémy a pod. Aj rodina je pre dievčatá v RC veľmi dôleņitá, pretoņe aj ona vo veľkej 

miere pomáha pri pestovaní reziliencie. Ak majú dievčatá doma priaznivé rodinné podmienky 

a zázemie, umoņņuje to lepńie zvládanie ņivotných situácií, výziev či rieńenie problémov aj v RC. 
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Je dôleņité, aby sa práve v záťaņových situáciách jednotliví členovia rodiny vzájomne podporovali, 

komunikovali a vyrovnávali sa s problémami. Z výsledkov dotazníka pre nás vyplynuli isté 

zistenia. Vzhľadom k tomu, ņe sa v dotazníku, v celkovom hodnotení aritmetických priemerov 

odpoveď vņdy nevyskytuje, vyplýva pre nás, ņe prevýchova má v RC účinok.  

Napriek tomu, ņe boli vytýčené ciele práce naplnené, nemôņeme povedať, ņe je 

problematika reziliencie mladistvých v reedukačnom centre vyrieńená. Proces posilņovania 

reziliencie je dlhodobý a je ovplyvnený vývojom. V procese posilņovania reziliencie sú 

zdôrazņované prednosti, potenciály a zdroje dievčat a nie ich slabosti, nedostatky a riziká. V rámci 

tohto procesu je potrebné, v rámci RC, ńkolstva a spoločnosti, meniť systémy, ńtruktúry, prístupy, 

postoje a presvedčenia tak, aby umoņnili dievčatám uspieť. 

Na základe teoretických východísk a výsledkov prieskumu by sme chceli v závere práce 

zdôrazniť nasledovné odporúčania pre prax, určené pre pedagógov, psychológov, rodičov 

a mladistvých v RC. Je veľmi dôleņité vybudovať a pomáhať udrņiavať zdravé sebavedomie 

a sebauplatnenie dievčat. V ńkolskom prostredí k tomu môņu viesť drobné úlohy zadávané 

učiteľom, v mimońkolskom prostredí, teda v RC je prirodzeným zdrojom sebavedomia 

a sebauplatnenia účasť v krúņkoch, rôznych činnostiach, ako sú ńportová, turistická, pracovná 

činnosť, z čoho nám vyplýva, aby sme dievčatám umoņnili podmienky pre vlastnú sebarealizáciu. 

Dievčatá by mali striedať fyzickú činnosť s mentálnou (psychickou) činnosťou. Je potrebné 

vytvárať a pripravovať rôzne relaxácie, terapie, ako je arteterapia, muzikoterapia a pod. Vhodné by 

bolo zaviesť do Systému komplexnej aktívnej prevýchovy aj rodinnú terapiu. Je potrebné 

napomáhať dievčatám pri rieńení problémov, veľa sa s nimi rozprávať. Umoņniť im pozitívne 

sebahodnotenie, čím by sa viac zreálnilo ich sebavedomia, ktoré majú do veľkej miery skreslené. 

Tieņ by bolo vhodné umoņniť dievčatám viac návńtev nielen zo strany rodiny, ale aj zo strany 

kamarátov, aby sa s nimi mohli porozprávať o svojich problémoch, o tom, čo ich trápi a pod. 

Veľmi dôleņité je to, aby sa osoby a to hlavne vychovávatelia, učitelia, psychológovia, ktorí môņu 

mať vplyv na vývin dievčat, nevzdávali. Je veľmi dôleņité, aby sa snaņili podporiť rezilienciu 

u ohrozených dievčat alebo chlapcov prevenciou, intervenciou a opatreniami. V neposlednom rade 

je dôleņité, aby sa problematikou reziliencie hlbńie a podrobnejńie venovali viacerí odborníci. 

Výskum alebo prieskum reziliencie, ktorý by sa realizoval v RC a ktorý by sa zameriaval na to, čo 

a kto umoņņuje mladistvým čo najlepńie zvládať záťaņové situácie sme nenańli a myslíme si preto, 

ņe by bolo zaujímavé, aby sa v ďalńích prieskumoch alebo výskumoch preskúmali  na Slovensku 

vńetky reedukačné centrá, čím by sa problematike reziliencie venovalo viac pozornosti. 

Prezentované závery nám poukazujú na to, ņe je nutné neustále sa zaoberať touto problematikou 
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a hľadať moderné a aktivizujúce postupy, ktoré napomôņu rozvoji reziliencie v reedukačných 

centrách. 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

BELANJI, V., SVETLÍKOVÁ, J., KOMÁRIK, E. 2009. Vnímanie a zvládanie stresových     

situácií u mladých ľudí na Slovensku a v Srbsku. In: KOMÁRIK, E. a kol. : Reziliencia anové 

prístupy k výchove a vzdelávaniu. Bratislava : UK, 2009. ISBN 978-80-223-2729-9. 

BRADOVÁ, K. 2010. Záťaņové situácie a ich zvládanie u ņiakov stredných ńkôl. In Zborník 

z 5. medzinárodnej konferencie doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra, 2010, 

s.31-40. ISBN 978-80-8094-699-9.  

BRATSKÁ, M. 1992. Vieme riešiť záťaţové situácie? Bratislava : SPN, 1992. ISBN 80-08-01592-

6. 

CARR-GREGG, M. 2012. Psychické problémy v dospívaní. Praha : Portál, 2012, s. 144. ISBN 9-

788026-200628. 

ČAČKA, O. 2000. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace.  Brno 

: Doplněk, 2000, s. 378. ISBN 80-7239-060-0. 

GAJDOŃOVÁ, B. 2010. Reziliencia a rizikové správanie adolescentov. In: IHNÁCIK, J. a kol. 

Psychologické poradenstvo po transformácii v školstve:  Zborník referátov z odbornej konferencie 

pri príleţitosti 50. výročia vzniku Psychologickej výchovnej kliniky v Košiciach. Końice : Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, 2010, s. 106-113. ISBN 978-

80-970464-6-0. 

KEBZA, V., ŃOLCOVÁ, I. 2008. Hlavní koncepce pscychické odolnosti. In: Československá 

psychologie, 2008, roč. LII, č. 1,  s. 1-15. ISSN 0009-062X. 

KOMÁRIK, E. a kol. 2010. Kontexty reziliencie [online]. Nitra : UKF, PF. 2010. [cit.2012- 01-09]. 

Dostupné na internete:   <http://www.kpsp.pf.ukf.sk/prilohy/kontexty reziliencie.pdf>. 

KONČEKOVÁ, Ľ. 2007. Vývinová psychológia. 2. vyd. Preńov : Vydavateľstvo Michala Vańka, 

2007, s. 311. ISBN 978-80-7165-614-2. 

KOPUNIČOVÁ, V., OROSOVÁ, O. 2011. Reziliencia vo vzťahu u kumulatívnemu indexu  

rizikového spávania dospievajúcich. In: 6. medzinárodná  konferencia doktorandov odborov  

Psychológia a Sociálna práca. [online]. Końice : FF, KP, 2011, s. 135-144. [cit. 2012- 01-05].  

Dostupné na internete:<http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/PhD%20konf%202011/SUBOR 

Y/PDF/Kopunicova,%20Orosova.pdf>. 

http://www.kpsp.pf.ukf.sk/prilohy/kontexty%20%20%20%20%20_reziliencie.pdf
http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/PhD%20%20%20%20konf%202011/SUBORY/PDF/Kopunicova,%20Orosova.pdf
http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/PhD%20%20%20%20konf%202011/SUBORY/PDF/Kopunicova,%20Orosova.pdf


ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

 

350 

 

KREJČOVÁ, L. 2011. Psychologické aspekty vzdělávaní dospívajících. Praha : Grada Publishing, 

2011, s. 232. ISBN 978-80-247-3474-3. 

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. 1998. Riziko a resilience. In: Československá psychologie, 1998, 

roč.  XLII, č. 2, s. 97-105. ISSN 0009-062X. 

MIKŃÍK, O. 1980. Psychologie hromadného chování. Praha : SPN, 1980. 

NOVOTNÝ, J. S. 2008. Resilience detí a moņnosti jej podpory rozvoje. In: Psychológia 

a patopsychológia dieťaťa, 2008, roč. 43, č. 4, s. 324-331. ISSN 055-5574. 

ŃOLCOVÁ, I. 2009. Vývoj resiliencie v dětsví a dospělosti. Praha : Grada, 2009, s. 102. ISBN 978-

80-247-2947-3. 

UNGAR, M. 2004. A constructionist discourse on resilience: Multiple realities among  at risk 

children youth. In: Youth and Society, 2004, vol. 35, no. 3, p. 341-365. 

VÁGNEROVÁ, M. 1999. Psychopatologie pro pomáhající profese Praha : Portál, 1999. 

ZICHA, Z. 1977-1978. Pokus o strukturu systému komplexní aktivní převýchovy obtíņně  

vychovatelné mládeņe. In: Otázky defektológie, 1977-1978, roč. XX, č. 5. 

MODUL 4: Pestovanie reziliencie detí rodičov s ťaţkosťami v oblasti duševného zdravia [cit. 

2012-01-08]. Dostupné na internete: 

<http://www.adameurope.eu/prj/5219/prj/Pestovanie%20reziliencie%20det%C3%AD%20rodi%C

4%8Dov%20s%C5%A5a%C5%BEkos%C5%A5ami%20oblasti%20du%C5%A1evn%C3%A9ho

%20zdravia.pdf>.  

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych výchovných  zariadeniach. č. 

323/2008 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstva ńkolstva  Slovenskej  republiky o ńpeciálnych 

výchovných zariadeniach, 2008. [cit. 2012- 01-05]. Dostupná na interne: 

<http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/2008_323.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adameurope.eu/prj%20%20%20/5219/prj/Pestovanie%20reziliencie%20det%C3%AD%20rodi%C4%8Dov%20s%C5%A5a%C5%BEkos%C5%A5ami%20oblasti%20du%C5%A1evn%C3%A9ho%20zdravia.pdf
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Vyhlasky/2008_%20323.pdf

