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Abstrakt  

Príspevok popisuje teoretické východiská, metodológiu a čiastkové výsledky výskumu, ktorým 

hľadáme odpoveď na otázku: Akí sú ţiaci primárneho vzdelávania z detských domovov? Cieľom 

výskumu je prispieť ku skúmaniu aktuálneho stavu problematiky v Slovenskej republike a zistiť, či je 

moţné hovoriť o deťoch, ktoré sú ţiakmi štvrtého ročníka a sú v starostlivosti detských domovov, 

ako o skupine ţiakov so špecifikami v oblasti kognitívnych funkcií, motivácie k učeniu, školských 

sociálnych vzťahov, správania sa a školského prospechu a ďalej zistiť, či sa ich výkony v 

sledovaných oblastiach podobajú výkonom ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zároveň 

na podklade popisu teoretických východísk realizovaného výskumu zachytáva autorka cestu, ktorú 

prešla ako liečebný pedagóg snaţiaci sa zţiť sa s problematikou z pohľadu vedného odboru 

primárnej pedagogiky a ako odborník z praxe učiaci sa myslieť prakticky vedecky, kým uchopila 

teoretické východiská a metodologickú stránku výskumu do jej dnešnej podoby. 
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Abstract  

Paper describes theoretical and methodological framework, and partial results of research, which 

searches an answer for question: What are specifics of primary education pupils in orphan houses? 

Goal of research is to open a discussion, if it is possible to talk about pupils in residential care, 

about group of pupils with specifics in area of cognitive functions, motivation for learning, social 

relationships, behavior and school achievement. Furthermore, we are trying to find, whether pupils 

in orphan houses are similar to those children with social disadvantages in their school 
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achievement. Except of this, author describes, on the base of theoretical framework of realized 

research, her journey from curative-educational view of researchers area to view of primary 

education. 
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ÚVOD 

Problematika vzdelávania detí z detských domovov nepatrí v Slovenskej republike medzi 

ńiroko diskutované témy. Vzdelávaniu ņiaka v náhradnej starostlivosti je venovaná pozornosť len 

pokiaľ sú ńpecifiká, s ktorými je jeho vývin spojený vystupņované a zachytiteľné do symptómov 

určitej diagnózy. A to navzdory tomu, ņe v neformálnych rozhovoroch tak učitelia, ako teoretici 

primárneho vzdelávania vyjadrujú názor, ņe vzdelávanie deti z detských domovov má svoje 

ńpecifiká. Zahraniční autori uvádzajú, ņe ide o deti so ńpeciálnymi výchovno vzdelávacími 

potrebami. Predmetom predkladaného výskumu je hľadať odpoveď na otázku: Akí sú ņiaci 

primárneho vzdelávania z detských domovov? 

Zároveņ predkladaný výskum je výskumom dizertačným, teda výsledkom práce ńtudenta, 

ktorý ho neustále menil a zdokonaľoval tak, ako sám rástol vo vlastnej odbornosti. Náń výskumný 

projekt je ńpecifický tým, ņe autorka ańpiruje na doktorský titul v odbore predńkolská 

a elementárna pedagogika, hoci svojim pôvodným zaloņením je liečebná pedagogička. Nie je 

zvykom sprístupņovať odbornej verejnosti proces vzniku výskumných projektov, avńak zdá sa 

nám, ņe ten náń preńiel takými významnými kvalitatívnymi zmenami, ktoré stoja za zmienku. 

 

AKTUÁLNY STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY 

Výskumy zaoberajúce sa priamo vzdelávaním detí v náhradnej starostlivosti publikované v 

posledných 20. rokoch nie je moņné nájsť v dostupnej slovenskej literatúre. Jedinou monografiou 

venujúcou sa tejto problematike je príručka pre rodičov a učiteľov Ńkolák v náhradnej rodine 

(Sládeková, 2005). 

Slovenskí a zahraniční autori zaoberajúci sa vplyvom rizikových faktorov na vývin detí v 

náhradnej starostlivosti popisujú ich negatívne vplyvy na centrálny nervový systém (Harden, 

2004), neurobiologický systém sebaregulácie, ktorý ovplyvņuje nańe pocity a schopnosti ovládať 

svoje správanie (Pears et al., 2007), fyzické zdravie (Harden, 2004; Zimová, citovaná podľa 

Laukovej, 2007) a kognitívne funkcie (Runyan, Gould, 1985; Ijzendorn et al., 2008, Purková, 

2009; Johnson et al., 2006 citovaní podľa Brown, 2009). 
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Zahraniční autori konńtatujú, ņe deti v náhradnej starostlivosti predstavujú jednu z najviac 

ohrozených skupín ńtudentov (Zetlin, 2006; Fernandez, 2008) a ņiakov povaņujú za predurčených 

ku ńpeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám (Pears et al., 2007). 

Zahraničné výskumy v tejto oblasti poukazujú na nízke ńkolské výsledky (Vinnerljung, 

Hjern, 2011), sociálnu stigmatizáciu (Svrčinová, 2009), nepravidelnú ńkolskú dochádzku, časté 

zmeny ńkôl, slabý dohľad a podporu a nízku úroveņ očakávaní zo strany dospelých (Zetlin, 2006), 

nízku úroveņ očakávaní a ańpirácie učiteľov (Jackson, 2010), nízky počet detí s ukončeným 

vzdelaním, vysoký počet nezamestnaných, ktorí dospeli v systéme náhradnej starostlivosti 

(Fernandez, 2008). 

Na druhej strane Gustavsson (1991) a Fernandez (2008) vidia istý potenciál v ńkolskom 

prostredí ako ochrannom faktore. Ńkola podľa nich môņe byť miestom, kde sa deti naučia rozvíjať 

svoje schopnosti a ńkolské prostredie a výchovno-vzdelávací proces so svojou ńtruktúrou, 

hranicami a spoľahlivosťou môņe pozitívne ovplyvņovať kvalitu ņivota a sebapoņatie ņiaka. 

Význam ńkoly taktieņ pomenúvajú medzinárodné výskumné tímy zaoberajúcich sa moņnosťami 

prevencie zlyhávania mladých dospelých po odchode z náhradnej starostlivosti (AI.BI. 2010; 

Jackson et al. 2010). Tieto ako jeden z faktorov prevencie pred zlyhávaní a sociálnym vylúčením 

detí vidia systémovú spoluprácu systému starostlivosti (zariadení náhradnej starostlivosti) a 

ńkolského systému. 

 

HISTÓRIA VÝSKUMNÝCH ZÁMEROV 

 Nazvali sme náń článok v podtitule cestou liečebného pedagóga dņungľou primárnej 

pedagogiky. Moņno prekvapivé označenie (dņungľa) pre odbor, ktorého úlohou je zabezpečovať 

elementárnu gramotnosť, avńak presne takýto kód mu priraďujeme v kvalitatívnej analýze náńho 

prípadu. Po takmer troch rokoch ńtúdia si autorka hmatateľne uvedomuje rozdielnosť paradigiem, 

na základe ktorých sa na dieťa/ņiaka a jeho výchovu/vzdelávanie pozerajú primárna a liečebná 

pedagogika. Ale tieņ rozdiel medzi tým, ako sa na ciele výskumu pozerá odborník z praxe a ako 

odborník – výskumník. Pre zaujímavosť predkladáme niekoľko faktov o vývoji výskumného 

projektu. 

 Primárnou motiváciou pre realizáciu výskumu vzdelávania ņiakov z detských domovov boli 

skúsenosti z praxe liečebného pedagóga pôsobiaceho v detskom domove. Keďņe takmer vńetky 

deti, ktoré autorka poznala z praxe v ńkole zlyhávali a navyńe zlyhávala aj komunikácia medzi 

učiteľmi a vychovávateľmi, autorka sa rozhodla skúmať príčiny týchto problémov a plánovala na 

konci ńtúdia realizovať aktivity, ktoré by viedli k tomu, ņe učitelia lepńie pochopia problematiku 

náhradnej starostlivosti a budú vedieť deti lepńie učiť. 
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 Po prvom roku ńtúdia bolo cieľom skúmať osobnosti detí z detských domovov. Autorka 

realizovala sériu rozhovorov s deťmi, v ktorých zisťovala ich vzťah ku ńkole, osobám 

a okolnostiam súvisiacim so ńkolou. Avńak po absolvovaní povinných predmetov a konzultáciách 

s odborníkmi vysvitlo, ņe síce zistí, aké sú deti z detských domovov, ale prínos pre odbor 

elementárnej pedagogiky bude minimálny a navyńe ide o  prístup príliń psychologizujúci. 

 Po nasmerovaní ńkoliteľom sa cieľom práce stalo vytvoriť ńkolskú charakteristiku dieťaťa 

z detského domova. Na základe ńtúdia odbornej literatúry mal byť vytvorený dotazník pre učiteľov 

a vychovávateľov, ktorého poloņky by vychádzali zo ńkolskej psychológie, pedagogickej 

diagnostiky, pedagogickej charakteristiky osobnosti. Tentoraz vńak ińlo o úlohu príliń zloņitú, stať 

sa za rok odborníkom v pedagogickej diagnostike do takej miery, aby autorka vedela sama vytvoriť 

dotazník, na základe ktorého by učitelia diagnostikovali ņiaka z detského domova. Preto po ďalńích 

konzultáciách mal byť dotazník vytvorený na základe kvalitatívnej analýzy dát zozbieraných 

 pomocou ohniskovej skupiny učiteľov.  

 Ale ani pri tomto výskumnom dizajne sme nezostali. Po ďalńom ńtúdiu autorka narazila na 

problém svojho nenormatívneho, prijímajúceho pohľadu na dieťa a jeho kontrast s  normatívnym 

pohľadom pedagógov-učiteľov. Nevyrieńená zostávala ambícia autorky vyprodukovať výstup 

vyuņiteľný pre prax. Preto treťou verziou bol výskum orientovaný uņ na potreby pedagogickej 

praxe navyńe ovplyvnený ńtudijným pobytom v Prahe, na ktorom autorka absolvovala kurz 

Európske ńtúdia.  Cieľom bolo zozbierať údaje o osobnosti ņiakov a vychádzajúc z úsudku 

učiteľov z praxe zistiť, či ide o ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zároveņ 

mali byť zozbierané príklady dobrej praxe, ktoré by mohli poslúņiť učiteľom. Tentokraz bolo 

slabinou riziko subjektívneho pohľadu učiteľov. Zároveņ pri uvaņovaní nad týmto problémom 

vystúpila na povrch otázka, do akej miery môņeme len na základe zahraničných skúseností 

predpokladať, ņe ide o ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide o rôznorodú 

skupinu detí, ktorých potreby a problémy sú výrazne multifaktoriálne podmienené. Samotné 

zverenie dieťaťa do starostlivosti nie je jednoznačne najvýraznejńím pôvodcom problémov ņiaka.  

 Preto konečná verzia výskumu zohľadņuje to, ņe o vzorke ņiakov z detských domovov 

vieme exaktne veľmi málo. Čerpať poznatky pre teóriu môņeme zo zahraničných výskumov 

a výskumov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, či detí s poruchami emocionality. 

Zároveņ konečná verzia zohľadņuje moņnosti a obmedzenia dizertačného výskumu a nekladie si 

ambíciu skúmať čo najväčńiu oblasť, na základe uņ známych poznatkov sme vybrali 4 

charakteristiky ņiakov, ktoré skúmame a vzorku sme skrátili na populáciu ńtvrtákov. Aby sa dali 

výsledky pouņiť v rámci odboru elementárna pedagogika odpovie na otázku akí ņiaci sú vo 
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vybraných charakteristikách a čiastočne odpovie na otázku do akej miery ide o ņiakov v riziku 

ńpeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

 

VÝSKUMNÝ PROBLÉM, CIELE VÝSKUMU A VÝSKUMNÉ OTÁZKY 

Vzdelávanie ņiakov z detských domovov zostáva doposiaľ problematikou v oblasti vedného 

odboru primárneho vzdelávania nezmapovanou. Keďņe primárne vzdelávanie kladie základy pre 

ďalńie ńtúdium a môņe u ņiakov významne prispieť pri vytváraní kompetencií potrebných pri 

aktívnom začleņovaní sa do spoločnosti ide o problematiku aktuálnu u detí, ktoré sú sociálnym 

vylúčením a ńkolským zlyhávaní ohrozené. Vyńńie uvedené fakty dokladujú potrebu venovať sa 

tejto problematike a preniesť pole skúmania problematiky z oblasti neformálnych rozhovorov do 

oblasti vedeckého skúmania praxe. Hoci deti v náhradnej starostlivosti pochádzajú z prostredia, 

ktoré je povaņované z pohľadu Ńkolského zákona i Ńtátneho vzdelávacieho programu za sociálne 

znevýhodnené a následky vývinu v tomto prostredí a vplyvy ńpecifík spojených s náhradnou 

starostlivosťou zväčńa u nich dlhodobo pretrvávajú, nie sú povaņované za ņiakov zo 

znevýhodneného prostredia a nie sú ich vzdelávaniu priznané ani iné ńpecifiká vyplývajúce z 

týchto skutočností. 

Cieľom výskumu je prispieť ku skúmaniu aktuálneho stavu problematiky v SR a zistiť, či je 

moņné hovoriť o deťoch, ktoré sú ņiakmi ńtvrtého ročníka, ktoré sú v starostlivosti detských 

domovov ako o skupine ņiakov so ńpecifikami v oblasti kognitívnych funkcií, motivácie k učeniu, 

ńkolských sociálnych vzťahov, správania sa a ńkolského prospechu, ktoré sú v populácií ńtvrtákov 

viditeľné a zistiť, či sa podobajú ńpecifikám ņiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

V súvislosti so stanoveným cieľom si kladieme nasledovné otázky: 

1. Aký je rozdiel vo výsledkoch v nami skúmaných oblastiach medzi ņiakmi ńtvrtého ročníka z 

detského domova a ich spoluņiakmi?  

2. Aký je rozdiel vo výsledkoch jednotlivých ņiakov z detského domova? 

3. Aký je rozdiel vo výsledkoch v nami skúmaných oblastiach medzi ņiakmi ńtvrtého ročníka v 

starostlivosti detských domovov a ņiakmi ńtvrtého ročníka zo sociálne znevýhodneného prostredia? 

4. Aký je rozdiel vo výsledkoch v nami skúmaných oblastiach medzi ņiakmi ńtvrtého ročníka 

umiestnených v detských domovoch v samostatných skupinách a v profesionálnych rodinách? 

 

Pritom predpokladáme ņe: 

H1: Ak je ņiak v starostlivosti detského domova, tak je menej časté ņe dosiahne rovnaké výsledky 

ako ostatní sledovaní ńtvrtáci. 
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H2: Ak je ņiak v starostlivosti detského domova, tak dosahuje podobné výsledky ako ostatní ņiaci z 

detských domovov v porovnaní s výsledkami celej skúmanej populácie. 

H3: Priemerné namerané hodnoty v kaņdej z oblastí vńetkých ńtvrtákov sú vyńńie ako priemerné 

namerané hodnoty vńetkých ńtvrtákov z detských domovov. 

H4: Ak je ņiak z detského domova, tak dosahuje podobné výsledky ako ņiaci zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v oblastiach motivácie, správania sa a vzťahov. 

H5: Ńtvrtáci z detského domova dosahujú vyńńie výsledky v oblasti kognitívnych funkcií ako ņiaci 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

H6: Ak sú ņiaci z detského domova umiestnení v profesionálnej rodine, tak dosahujú rozdielne 

výsledky ako ņiaci, ktorí sú umiestnení v samostatnej skupine. 

 

VÝSKUMNÝ SÚBOR 

Pokúsime sa získať informácie o vńetkých ņiakoch ńtvrtého ročníka zverených do 

starostlivosti detského domova na Slovensku. Spolu so ņiakmi z detských domovov budú 

výskumný súbor tvoriť ich spoluņiaci. Údaje o ņiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia 

budú získané z výskumu tímu profesora Zelinu, ktorého výsledky nám budú sprístupnené. 

 

METÓDY VÝSKUMU 

Pri zbere údajov bude vyuņitý test zostavený Zelinom a Albertym za účelom evaluácie 

Celodenného výchovného systému pre ņiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. Test sleduje 

kognitívne funkcie i nonkognitívne charakteristiky. Bol overený a upravený v predvýskume na 

vzorke 23 ņiakov ńtvrtého ročníka. 

Prvú časť (kognitívne funkcie) tvorí časť slovnej batérie Testu kognitívnych schopností 

(Thorndike-Hagenová) a časť slovnej batérie z Wechslerovej inteligenčnej ńkály pre deti. Testy sú 

upravené, niektoré poloņky sú pridané niektoré vynechané, avńak výsledky nebudú porovnávané s 

populačnými normami. Odborný psychologický dohľad nad pouņívaním častí 

psychodiagnostických nástrojov zabezpečuje prof. Miron Zelina. 

Nonkognitívne charakteristiky (motivácia, vzťahy a klíma v triede, problémy v správaní) sú 

sledované pomocou dotazníkov autorov Pavelková, Hrabal (Ńkolská výkonová motivácia ņiakov), 

Lańek, Mareń (Dotazník Nańa trieda), Medzera, Connors, Zelina (autoregulácia, správanie sa). 

Pretoņe nie je moņné pouņiť kompletné vńetky metodiky a ani z hľadiska cieľov to nie je 

účelné, zo spomínaných nástrojov je autormi testu vytvorená batéria skúńok pozostávajúca z 

nasledujúcich častí: 

1. Slovník – 1 ukazovateľ – skóre výsledkov v skúńke (15 otázok) 
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2. Podobnosti – 1 ukazovateľ (10 otázok) 

3. Analógie – 1 ukazovateľ (10 otázok) 

4. Motivácia -1 ukazovateľ (12 otázok) 

5. Správanie – 1 ukazovateľ (13 otázok) 

6. Vzťahy - klíma triedy– 1 ukazovateľ (25 otázok)) 

Ďalej bude sledovaná ńkolská úspeńnosť, a to prostredníctvom prospechu. Do úvahy budú 

brané známky na ostatnom vysvedčení zo slovenského jazyka a matematiky. 

Zo základnej tabuľky výsledkov ņiakov budú rátané priemery a ńtandardné odchýlky v 

jednotlivých faktoroch pre celé triedy jednotlivo, pre vńetkých sledovaných ņiakov a pre ņiakov z 

detských domovov. Vo výsledkoch bude analyzované najmä umiestnenie výsledkov ņiakov z 

detských domovov v celkovej populácii skúmaných ņiakov a v jednotlivých triedach, ktorých sú 

súčasťou a ich zhoda, alebo rozdiel oproti výsledkom a umiestneniu detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Výsledky budú porovnávané s výsledkami získanými z výskumu so 

ņiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia realizovaného tímom Zelinu za účelom evaluácie 

Celodenného výchovného systému (CVS) (realizácia prebieha od roku 2012). Spomínaný výskum 

je realizovaný rovnakým výskumným nástrojom, jeho výskumnú vzorku tvoria celé triedy ņiakov, 

ktorých súčasťou sú ņiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia zapojení do CVS. 

 

ČIASTKOVÉ VÝSLEDKY 

 Do dneńného dņa boli zozbierané údaje od 103 respondentov, z toho 8 respondentov je 

v starostlivosti detského domova. Výsledky z tejto časti výskumu naznačujú, ņe sledovaná skupiny 

detí nie je ńpecifickou v oblasti kognitívnych schopností. Vo výsledkoch zatiaľ nie sú viditeľné 

jasné ńpecifiká. 

 

Graf 1 Výsledky testov kognitívnych schopností 
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 V oblasti ńkolskej výkonovej motivácie sa ukazuje, ņe deti z detských domovov majú niņńiu 

potrebu úspeńného výkonu oproti rovesníkom. Na druhej strane majú vyńńiu potrebu vyhnúť sa 

neúspechu. Modrou farbou sú v grafe znázornené výsledky pre potrebu dosiahnuť úspeńný výkon, 

červenou pre potrebu vyhnúť sa neúspechu. Pre znak slabej motivácie ņiak nedosahuje ani v jednej 

forme motivácie hodnotu vyńńiu ako 2. Takýto prípad sa u sledovaných ņiakov neobjavil. 

 

 

Graf 2 Ńkolská výkonová motivácia 

V oblasti správania patria takmer vńetci ņiaci z detského domova k ņiakom s vyńńím 

rizikom výskytu problémového správania (ņiaci z detských domovov sú v grafe označení 

kríņikom). 

 

 

Graf 3 Riziká problémového správania 

Priemerná známka zo Slovenského jazyka a literatúry je 2, rovnako priemerná známka 

z matematiky. Priemerná známka dieťaťa z detského domova je 2,25.  Z ôsmych detí 2 patria vo 

svojej triede v týchto predmetoch k najúspeńnejńím ņiakom, dvaja k priemerným a ostatní 

k slabńím. 

Doposiaľ známe výsledky dotazníka klímy triedy ukazujú, ņe priemerné výsledky detí 

z detských domovov sú v kategórii spokojnosť  v triede mierne vyńńie, v kategóriách konflikty 

medzi spoluņiakmi, súťaņivosť a súdrņnosť mierne niņńie ako priemerné hodnoty vńetkých 
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respondentov. Avńak nejde o významné rozdiely. V kategórii náročnosť učenia sú priemerné 

namerané hodnoty o 1,2 niņńie u detí z detských domovov.  

 

ZÁVER 

 Nakoľko na nańom území nie je publikovaný výskum s podobným zameraním ako ten, 

ktorý sme popísali, teória, na ktorej základoch sme postavili výskum čerpá poznatky zo 

psychológie a zahraničných výskumov. Čiastkové výsledky naznačujú akým smerom sa budú 

uberať výsledky výskumu. Zrejme u deti z detských domovov pôjde o ńpecifickú skupinu 

v rizikách problémov v správaní a vnímania vlastného správania a ńkolskej výkonovej motivácii. 

 Ak by tomu bolo tak, zvýńená potreba vyhnúť sa neúspechu by mohla byť vysvetlením pre 

problém motivovať ņiakov. Títo pod tlakom očakávaní sa môņu snaņiť vyhnúť záťaņovej situácii, 

čo by vysvetľovalo predpoklady odborníkov z praxe, v ktorej prevláda presvedčenie, ņe väčńine 

detí z detských domovov chýba motivácia k dosahovaniu ńkolského úspechu. Vyńńie hodnoty 

dosahované v dotazníku mapujúcom riziká problémov v správaní môņu byť ovplyvnené 

sebaobrazom dieťaťa na základe ktorého odpovedá na otázky. Výsledky posledných troch častí 

dotazníka môņu byť ovplyvnené únavou ņiakov a istou záťaņou, ktorou pre nich takýto dlhý 

dotazník môņe znamenať. Túto bohuņiaľ nevieme ovplyvniť v triedach, v ktorých dotazník 

administrujú triedny učitelia. 

Popísaný výskum má ambíciu prispieť k poznaniu aktuálneho stavu problematiky na 

Slovensku. Dúfame vńak, ņe bude prospeńný pre aktuálne otázky praxe, a snáď prispeje 

k vysvetleniu toho, prečo sú deti z detských domovov vnímané ako problémová skupina ņiakov. 

Odpovede na túto otázku by mohli pomôcť skvalitniť vzdelávanie ale aj proces prípravy mladých 

dospelých z detských domovov na osamostatnenie sa. Taktieņ dúfame, ņe na jeho základe bude 

moņné ďalej skúmať problematiku vzdelávania detí z detských domovov a faktorov, ktoré pôsobia 

rezilientne vo vzdelávaní detí a ich začleņovaní sa do spoločnosti. 

  

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV  

AI.BI. 2010. Guidelines, Life after institutional care, Equal opportunities and social inclusion for 

young people: identification and promotion of best practices. Milano : AiBi, Synergia, 2010. 

BROWN, K. 2009. The Risk of Harm to Young Children in Institutional Care. [online] London : 

Save the Children Fund, 2009. Zverejnené nov. 2009 [Citované 5.2.2012]. Dostupné na: 

<http://www.savethechildren.org.uk/resources/onlinelibrary/the-risk-of-harm-to-young-children-

in-institutional-care> 



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

 

230 

 

FERNANDEZ. E. 2008. Psychosocial Wellbeing of Children in Care: A Longitudinal Study of 

Outcomes . In Child Indicators Research. ISSN 1874-8988, 2008, č.1, s. 303-320. 

GUSTAVSSON, N.S. 1991. The School and the Maltreated Child in Foster Care: A Role for the 

School Social Worker. In Social Work in Education, 1991, roč. 13, č. 4. ISSN 1043-7797. 

HARDEN, B. J. 2004. Safety and Stability for Foster Children: A Developmental Perspective. In 

The Future of Children a publication of the David and Lucile Packard Foundation from 1991 to 

2004. ISSN 1550-1558. 

IJZENDORN, M.H. et al. 2008. IQ of Children Growing Up in Children s Homes: A Meta-

Analysis on IQ Delays in Orphanages. In Merrill-Palmer Quarterly. 2008, roč. 54, č. 3. s. 341-366. 

ISSN 1550-1558. 

JACKSON, S. 2010. Moving on from care, staying in a education, new findings from the YIPPEE 

project. In ,,I matter“ Preparation for independent living, briefing paper 2. Innsbruck : SOS 

Children s Villages International, p.4-7. 

JACKSON, S. et al. Final report of the YiPPEE project WP12, Young people from a public care 

background: pathways for further and higher education in fiveEuropean countries. London : 

Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, University of London, UK.Výskumný 

projekt prebiehal v rokoch 2008-2010. 

LAUKOVÁ, E. 2007. Obavy zo zdravotných komplikácií. In Nebyť sám. 2007, roč. 4., č. 5/6. s. 4-

5. ISSN 1336-6025. 

PURKOVÁ, V. 2009. Osobnost dětí umístněných v dětských domovech z pohledu vybraných 

výskumŧ: Ústavní výchova v číslech. In Asociace náhradní výchovy: Elektronický on-line časopis 

provozovaný Asociací náhradní výchovy. [online]. Zverejnené 28. apríl 2009 [citované 5.2.2012]. 

Dostupné na: <http://www.anv.cz/odborne/147-osobnost-deti-umistenychv-detskych-domovech-

zpohledu-vybranych-vyzkumu-a-ustavni-vychova-v-cislech> 

RUNYAN, D.K., GOULD, C.L. 1985. Foster Care for Child Maltreatment. II. Impact on School 

Performance. In Pediatrics, 1985, roč. 76, č. 5. ISSN 0031 4005. 

PEARS K.C. et al. 2007. An Intervention to Promote Social Emotional School Readiness in Foster 

Children: Preliminary Outcomes From Pilot Study. School Psychology Review, 2007, roč. 36, č. 4, 

s. 665-673,ltreatment. II. Impact on School Performance. In Pediatrics, roč. 76, č. 5. ISSN 0031 

4005 



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

 

231 

 

SLÁDEKOVÁ, E. 2005. Školák v náhradnej rodine. Bratislava : Návrat, 2005. 18 s. ISBN: 80-

969446-2-2. 

SVČINOVÁ, L. 2009. Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke ńkolnímu výkonu. In Sborník 

příspěvků z konference : Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Olomouc, 24.–25. 

června  2009. 2009. s. 162-168. ISBN 978-80-7399-888-2 . 

VINNERLJUNG, B., HJERN, A. 2011. Cognitive, educational and self-support outcomes of long-

term foster care versus adoption. A Swedish national cohort study. In Children and Youth Services 

Review. 2011, roč. 33, s. 1902–1910. 

ZETLIN, A. 2006. The experiences of foster children and youth in special education. In Journal 

ofIntellectual and Developmental Disability. 2006, roč. 31, č. 3. s. 161-165. ISSN 1366-8250. 


