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Abstrakt  
 

Príspevok prináša výsledky prieskumu, ktorý sme zrealizovali v 6. ročníku bežnej 
základnej školy v SR. Zamerali sme sa na zisťovanie obľúbenosti/sympatie medzi žiakmi so 
zameraním na žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). 
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Abstract  
 

The article brings the results of survey we performed at 6 year of regular primary 
schools in Slovakia. We focused on detection of popularity/sympathy among students with 
a focus on pupils with special educational needs. 
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1. ÚVOD   
 
Socializácia sa realizuje od samotného narodenia a podľa Keppnera (In Nakonečný, 

2009) ide o doživotný proces prispôsobovania a zmien. Nakonečný (2009) ďalej píše, že 
socializácia sa ako proces sociálneho učenia odohráva v sociálnych situáciách a vyžaduje si 
osvojenie žiaducich spôsobov správania, konania. Človek si konkrétne osvojuje systém 
poznatkov, noriem, hodnôt, postojov a foriem správania, ktoré mu umožňujú začleniť sa do 
určitej spoločnosti, aktívne sa zúčastňovať spoločenského života. Avšak človek s akýmkoľvek 
druhom postihnutia môže mať v tejto oblasti isté problémy, resp. proces socializácie uňho 
často prebieha iným spôsobom než je to bežné u ľudí bez postihnutia (Požár, 2007).   

V našom prieskume sme sa zamerali na sociometriu - ´sociálne meranie´ (Gavora, 
1999) -diagnostiku a následnú analýzu sociability žiakov, konkrétne na zisťovanie 
obľúbenosti/sympatie medzi žiakmi so zameraním na žiaka so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Ako uvádza psychologický slovník (Hartl, 2010, s. 537) 
sociabilita je „družnosť, schopnosť utvárať  a udržiavať medziľudské vzťahy“.  Potvrdzuje to i 
pedagogický slovník (Průcha, 2009, s. 267), v ktorom sa ďalej píše, že „Predpokladom 
sociability je schopnosť empatie (vcítenia) do prežívania i problémov druhého, schopnosť 
prispôsobovania sa a kompromisu.“. Podľa Hrabala (1989) v diagnostike sociability ide o to, 
ako sociálne vzťahy a ich zvláštnosti spoluurčujú tvárnosť človeka i osobnosti. Za vhodné 
východisko sociability a úrovne morálneho rozvoja žiaka z praktických i teoretických 
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dôvodov považuje školu. Podľa neho škola ponúka mnohostranný východiskový diagnostický 
materiál, práve vďaka skutočnosti, že je zložitým systémom sociálnych vzťahov (žiak - žiak, 
žiak - učiteľ, žiaci – učitelia, učitelia - žiaci, atď.) ale aj systémom, ktorý prepája 
mimoškolské štruktúry vzťahov (rodina, kamaráti a priatelia mimo školy, atď). Ako nástoj 
diagnostikovania sociability žiakov Hrabal (1989) uvádza sociometricko-ratingový dotazník 
(SORAD). Vo všeobecnosti sociometricko-ratingovým dotazníkom získavame „vzájomné 
údaje o interindividuálnych vzťahoch medzi žiakmi v triede alebo v inej výchovnej skupine 
a zároveň vzájomné osobnostné charakteristiky, ktoré súvisia s interdisciplinárnymi 
vzťahmi.“ (Hrabal, 1989, s. 99).  Výsledky je možné analyzovať z hľadiska triedy, ich 
charakteristík a štruktúry, ale tiež z hľadiska pozície a role jednotlivých žiakov v skupine.  
 

2. VYHODNOTENIE SOCIOMETRICKO - RATINGOVÉHO 
DOTAZNÍKA 
 

2.1 Cieľ prieskumu, prieskumná vzorka a priebeh testovania 
 
Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť pomocou sociometricko-ratingového dotazníka 

obľúbenosť/sympatiu medzi žiakmi 6. ročníka bežnej základnej školy SR so zameraním na 
žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ŠVVP.  

V prieskume sme použili počítačovú verziu (výskumný nástroj) sociometricko-
ratingového dotazníka. Poskytol nám ju VÚDPaP v Bratislave. 

Testovania sa zúčastnilo 25 žiakov 6. ročníka bežnej základnej školy v SR, ktorú 
navštevuje žiak so ŠVVP. Žiaci individuálne pristupovali k počítaču s pripraveným 
sociometricko-ratingovým testom. Každý žiak postupne prideľoval svojim spolužiakom 
jedného z piatich tokenov - „smajlíkov“ v podobe 5 bodovej škály Likertovho typu (Kollárik, 
2009): 1 –  nesympatický, 2 –  skôr nesympatický, 3 – ani sympatický, ani nesympatický, 4 – 
sympatický, 5 – veľmi sympatický, čím vyjadril hodnotu obľúbenosti/sympatie. 

 

 
Obr. 1 Tokeny - „smajlíci“ v počítačovej verzii sociometricko-ratingového testovania  
 

2.2  Niektoré výsledky prieskumu 
 
Získané číselné údaje počítačový program spracoval do prehľadnej sociometrickej 

matice, v ktorej má každý žiak svoj stĺpec i riadok. V mieste prelínania sa riadku a stĺpca je 
pridelený/získaný údaj -  číslo od 1 po 5  (hodnota obľúbenosti). Hlavná diagonála je v matici 
prázdna, pretože znamená výber sympatie sebe samému, čo sa väčšinou v sociometrii 
nepripúšťa. Na konci riadku je priemer hodnôt obľúbenosti, ktoré udelil žiak svojim 
spolužiakom a na konci stĺpca priemer hodnôt obľúbenosti, ktoré žiak získal od spolužiakov. 
My sa teraz pokúsime niektoré číselné údaje interpretovať.   

Z nasledujúcej matice možno vyčítať, že žiak N a žiačka Šd sa sociometrického 
testovania nezúčastnili – hodnoty  obľúbenosti od svojich spolužiakov získali, ale svojim 
spolužiakom hodnoty obľúbenosti neudelili. Ďalej je potrebné pripomenúť, že údaje získané 
sociometricko-ratingovým testom sú ovplyvnené nielen neprítomnosťou dvoch žiakov triedy, 
ale i momentálnou situáciu v triede. Taktiež je dôležité pri interpretácií získaných údajov brať 
do úvahy skutočnosť, že udelenie hodnoty obľúbenosti 1 (nesympatický)  svedčí aj o odvahe 
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hodnotiteľa - nie každý žiak túto odvahu má. Preto priemery získaných a udelených hodnôt 
obľúbenosti sa nedajú úplne zovšeobecniť.   

               
Tab. 1 Sociometrická matica žiakov 6. ročníka bežnej základnej školy Slovenskej republiky, 

ktorú navštevuje žiak so ŠVVP. 
 

„Hviezdou“ triedy podľa sociometrickej matice je žiak  F (práve žiak so ŠVVP), 
ktorý získal od svojich spolužiakov priemer hodnôt obľúbenosti 4,38 a svojim spolužiakom 
udelil priemer hodnôt obľúbenosti 3,54. Najvyššiu hodnotu obľúbenosti (5 – veľmi 
sympatický) mu udelilo trinásť žiakov: Id, Md, Ld, A, P,  B, Cd, Rd, C, Z, L, Bd, M. Žiak F - 
hviezda triedy však  najvyššiu hodnotu obľúbenosti (5 – veľmi sympatický) udelil iba dvom: 
Cd a Z.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Graf 1 Najvyššia hodnota obľúbenosti (5 – veľmi sympatický) udelená žiakovi F (so ŠVVP) – 

hviezde triedy od spolužiakov a naopak.  
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Tab. 2 Najvyššia hodnota obľúbenosti (5 – veľmi sympatický) udelená žiakovi F (so ŠVVP) – 

hviezde triedy od spolužiakov a hodnoty obľúbenosti udelené im žiakom F (so ŠVVP) - 
hviezdou triedy.    

 
Najnižšiu hodnotu obľúbenosti (1 - nesympatický) žiakovi F (so ŠVVP) - hviezde 

triedy neudelil nik. Hodnotu 2 – skôr nesympatický mu udelilo jedno dievča: Kd. Hodnotu 3 – 
ani sympatický, ani nesympatický mu udelili dve dievčatá: Ud a Td. Žiak F – hviezda triedy 
udelil najnižšiu hodnotu obľúbenosti (1- nesympatický) trom spolužiakom: A, C a L (udelil 
mu hodnotu obľúbenosti 5 – veľmi sympatický).  

 
 
    
 
 
 
 

 
Graf 2  Udelené najnižšie hodnoty obľúbenosti (1- nesympatický) žiakom F (so ŠVVP)  – 
hviezdou triedy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 3 Udelené hodnoty obľúbenosti hviezdou triedy a niektorých žiakov.  
 

Outsiderom triedy podľa matice je žiak L, ktorý získal priemernú hodnotu 
obľúbenosti 1,82. Outsiderovi triedy - žiakovi L nik zo spolužiakov neudelil najvyššiu 
hodnotu obľúbenosti (5 – veľmi sympatický). Ale  žiak L - outsider triedy najvyššiu hodnotu  
(5 – veľmi sympatický) udelil 5 spolužiačkam a 1 spolužiakovi (hviezde triedy – žiakovi F so 
ŠVVP): Id, Dd, Zd, F, Šd, Cd. Celkovo udelil svojim spolužiakom priemernú hodnotu 
obľúbenosti 3,12.  
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Graf 3 Najvyššie hodnoty obľúbenosti (5 – veľmi sympatický) udelené žiakom L - outsiderom 

triedy svojim spolužiakom.  
 

 L Id Dd Zd F Šd Cd 
L  5 5 5 5 5 5 
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Tab. 4  Najvyššie hodnoty obľúbenosti (5 – veľmi sympatický) udelené žiakom L - 

outsiderom triedy svojim spolužiakom a ich hodnoty obľúbenosti udelené jemu (aj od 
žiaka  F so  ŠVVP – hviezdy triedy) .   

 
2.3  Závery  

  
Ako uvádza Gregussová (2006), viaceré výsledky výskumov autorov Učeň, 2001; 

Cambra, 2002; Zborteková, 2006 skúmajúcich školskú integráciu žiakov s telesným 
a sluchovým postihnutím potvrdili, že samotná školská integrácia žiaka so ŠVVP neznamená 
automaticky aj jeho prijatie – sociálnu integráciu spolužiakmi a už vôbec nie akceptáciu – 
inklúziu. Keďže našim cieľom bolo zo získaných údajov určiť nielen hviezdu a outsidera 
triedy, ale najmä zistiť hodnotu obľúbenosti/sympatie medzi žiakmi v triede, ktorú navštevuje 
žiak so ŠVVP.  Dovolíme si poukázať na skutočnosť, že síce so školskou integráciou žiaka so 
ŠVVP neprichádza automaticky jeho prijatie spolužiakmi, ale je možné ho dosiahnuť. 
Potvrdzuje to naše sociometrické testovanie žiakov 6. ročníka, kde  žiak  F - hviezda triedy je 
práve  žiak so ŠVVP (s telesným postihnutím).  

Pre objektívnejšie závery testovania sme použili ešte pološtrukturovaný rozhovor  s 
učiteľkou (triednou učiteľkou na primárnom stupni a zároveň terajšou učiteľkou jedného 
vyučovacieho predmetu),  s matkou žiaka so ŠVVP (i jeho osobnou asistentkou od prvého 
ročníka) a s jedným spolužiakom žiaka so ŠVVP, ktorý voči nemu prejavil hodnotu sympatie 
4 – sympatický.   

Žiak F svoje postihnutie vníma ako nedostatok, no vie si poradiť, bojovať, poprosiť 
o pomoc, ale i pomôcť iným. V školskom prostredí bol nesvoj iba prvé dva týždne, kedy si ho 
neznámi žiaci v triede i v celej škole „okukovali“. Neznámi žiaci neboli všetci, pretože 
kolektív detí bez ŠVVP navštevoval od predškolského veku a s väčšou časťou kolektívu detí 
z materskej školy sa stretáva i v základnej škole. Ako vyplýva zo sociometrického testovania, 
pre svojich spolužiakov je dokonca hviezdou triedy. Dovolíme si však poukázať na 
skutočnosť, že v jeho vzťahu ku spolužiakom sa odrazil matkin prístup k nemu a životu. 
Dokáže mať ľudí/veci rád, vážiť si ich, ale zároveň vie prejaviť primeraným spôsobom 
nespokojnosť, neprístupnosť, odmietnutie i hnev. Čo možno niektorí/-ré spolužiaci/-čky 
nevedia, a preto nezískali takú vysokú hodnotu obľúbenosti/sympatie. Veľký vplyv na jeho 

Šd

CdZd 

Dd 
L



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
352 

 

postavenie v triede má prístup triednej učiteľky a oboch rodičov (nielen matky). Rodičia 
s ním od útleho detstva chodia do spoločnosti a snažia sa ho naučiť žiť samostatne (pomáhajú 
mu, no nechajú ho aj potrápiť sa - nájsť si svoj spôsob: ako splniť úlohu, uspokojiť potrebu 
a pod.). Matka síce pociťuje obavy z budúcnosti (najmä z puberty, kedy si bude všímať na 
sebe nedostatky), ale verí, že vďaka jeho nevzdávajúcej sa a  priebojnej povahe, prístupu 
a akceptácií učiteľov i spolužiakov, kamarátov ťažké obdobie prekoná a naďalej bude 
prežívať subjektívny pocit spokojnosti so sebou, svojim životom a pod.  

Outsiderom triedy je žiak L, ktorý od prvého ročníka mal problém zapadnúť do 
kolektívu. Dôvodom nie je ani telesné postihnutie, ani rómsky pôvod, ale sociálne slabé 
prostredie, z ktorého pochádza, a následne nevyzretá osobnosť a problémy s učením, 
hygienou. V triede sú mu sympatickejšie najmä dievčatá, z chlapcov prejavil najvyššiu 
obľúbenosť (5 – veľmi sympatický)  iba žiakovi F - hviezde triedy. Pravdepodobne by si 
lepšie rozumel s mladšími žiakmi. Ale to v bežnej škole, kde sú žiaci delení do skupín podľa 
fyzického veku, nie je možné.    

Podľa Feusera (2009) si inklúzia (akceptácia všetkých žiakov) vyžaduje systematickú 
zmenu a postupný odklon od klasickej výučby, delenia žiakov podľa veku, rasy, zdravotného 
stavu a pod. Na základe dlhoročnej praxe kladie dôraz na projektové vyučovanie, umožňujúce 
permanentné vtiahnutie žiaka do diania, poskytnutie priestoru všetkým (šikovným i slabším, 
s postihnutím i bez postihnutia atď.), umožnenie zapojenia sa a spolupráce prítomných. 
Možno práve v takomto prostredí by sa vedel uplatniť nielen žiak so ŠVVP, ale aj žiak bez 
ŠVVP, ktorého spolužiaci neprijímajú z iných dôvodov – tzv. outsider triedy a našiel by si 
viac kamarátov, obdivovateľov. 

Integrácia žiakov so ŠVVP do bežnej základnej školy je zložitý proces vzájomného 
prispôsobovania sa a hľadania nových možností. Jej úspešnosť je ovplyvnená rôznymi 
faktory, ale ako vidíme, je možná. Práve vďaka uvedomeniu si, že  integrácia/inklúzia 
nivelizuje a umožňuje/podporuje rôznosť (Feuser, 2009), budú akceptovaní nielen žiaci s 
diagnostikovanými ŠVVP, ale aj žiaci v pozícií outsidera z rôznych iným príčin.  
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