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Abstrakt 

  
Príspevok pojednáva o odskúšaní a využití novej použiteľnej diagnostickej metóde 

v rámci  problematiky pedagogickej diagnostiky. Prinášame štandardizovanú referenčnú škálu 
na zistenie emocionálnej narušenosti (Scale SAED), ktorá by mala optimálne umožniť 
učiteľom/pedagógom urobiť základnú diferenciálnu diagnostiku porúch emocionality a 
správania tak, aby sa mohli zvoliť primerané metódy pedagogickej intervencie a ich nápravu.  
 
Kľúčové slová: pedagogická diagnostika, škála SAED  
 
Abstract 
       

The article deals with testing the use of a new diagnostic method in use in the 
diagnosis of educational problems. Here is a standardized reference range for the detection of 
emotional narušenosti (Scale SAED), which should best enable teachers / educators to do a 
basic differential diagnosis of disorders of emotion and behavior so that they can choose 
appropriate teaching methods and interventions to remedy them. 
 
Key words: educational diagnosis, Scale SAED 
 

1. ÚVOD 
 
Pedagogická diagnostika je pomerne mladá samostatná disciplína s teoreticko – 

praktickým charakterom, no jej dôležitosť spočíva v riešení problémov diagnostického 
charakteru, ktoré sa spájajú s celým pedagogickým procesom. Do tohto procesu  jednoznačne 
patrí učiteľ, ktorý je jeho realizátorom i aktérom a žiak, ktorý plní svoju úlohu adaptácie pre 
rozvoj svojej osobnosti na základe celého procesu.  
     Učiteľ z aspektu svojej pedagogickej činnosti sa  tak dostáva do fázy hodnotenia 
a posudzovania. Hodnotí a posudzuje vedomosti, zručnosti, disciplinovanosť, ale aj názory, 
predstavy, postoje,  psychomotorické zručnosti a pod. Škála diagnostických zručností  je 
pomerne široká a preto sa pre učiteľa stáva potrebnou výbavou pre pedagogický proces. 
Dôležité je, aby pedagóg dobre poznal problematiku diagnostikovania, ako aj teoretické 
základy, ktoré preň kladie pedagogická diagnostika.  
     Žiaci s poruchami emocionality a správania (skr. PEaS) určite spôsobujú svojim 
pedagógom, ako aj rodičom veľa problémov rovnako tak, ako pedagógovia a  rodičia 
spôsobujú veľa problémov deťom/žiakom, s ktorými prichádzajú do styku. Uvedomenie si 
tejto skutočnosti by mohlo zmeniť mnohé prístupy. Mohlo by sa rovnako zmeniť to, že 
pedagogicky zrozumiteľné poruchy sa dajú pedagogicky ovplyvňovať.  
     Problémom je,  že štandardné diagnostické postupy uplatňované lekármi 
a psychológmi sa opierajú o medzinárodnú klasifikáciu chorôb a spravidla neposkytujú 
relevantné informácie pre voľbu pedagogických prístupov k vedeniu dieťaťa v škole 
a k pedagogickej intervencii resp. k náprave PEaS. Pedagogická diagnostika vyžaduje 
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porozumenie nielen symptomatológii, ale aj súvislostiam s činiteľmi, ktoré poruchy mohli 
vyvolať s možnosťami pedagogickej intervencie. Cestu, po ktorej by sa mohla naša 
pedagogika uberať, ukazujú príklady z vyspelých demokratických krajín a azda v najširšom 
rozsahu americký zákon o vzdelávaní jednotlivcov s „disabilities“ - IDEA (Individuals with 
Disabilities  Education Act)  z roku 1997.  

 
2. ŠKÁLA NA ZISTENIE EMOCIONÁLNEJ NARUŠENOSTI - SAED 

 
Škála SAED vychádza z  Cullinanovho systému klasifikácie ED (z angl. emotional 

distrubance = v preklade emocionálnych porúch - u nás v skr. PEaS).  
SAED (Scale for assessing emotional distrubance) je škálou na zistenie emocionálnej 
narušenosti, ktorá bola vyvinutá a odskúšaná v USA. Podľa autorov (Epstein & Cullinan, 
1998) táto štandardizovaná referenčná škála, napomáha identifikovať deti a adolescentov. S 
týmto účelom má škála SAED nasledujúce charakteristiky: 

- Je v nej zahrnutých celkových 45 jasne stanovených položiek, ktoré opisujú 
špecifické, pozorovateľné a merateľné emocionálne poruchy u žiakov/študentov.    

- Zahŕňa celkovo 7 jasne stanovených položiek, ktoré opisujú kompetencie 
žiakov/študentov alebo zdroje, ku ktorým majú prístup. 

- Zahŕňa celkovo 8 otvorených otázok, aby si učitelia, rodičia a profesionáli v tejto 
oblasti mohli všimnúť – atletické, sociálne, akademické, rodinné a spoločenské silné stránky.  

- Položky sú založené na najaktuálnejšej definícii Ministerstva školstva emocionálnych 
porúch a kategórii porúch učenia ako je špecifikované v zákone. 

- Výsledky  škály SAED poskytujú údaje na skríning detí, ktoré by mohli mať PEaS. 
- Výsledky zo  škály SAED poskytujú informácie, ktoré pomáhajú určiť či nie je 

žiak/študent iba sociálne neprispôsobivý a nie emocionálne narušený. 
- Škála SAED poskytuje informácie, ktoré pomáhajú určiť, či žiakove/študentove PEaS 

pôsobia  nepriaznivo aj na jeho alebo jej vzdelávací výkon. 
- Platnosť a spoľahlivosť stupnice má svoj opodstatnený účel. 
- Charakteristiky PEaS sa merajú  objektívnymi hodnoteniami – ratingmi. 
- Škála SAED je navrhnutá na použitie u žiakov aj študentov vo veku od 5 až 18 rokov.  
- Normy založené na národne reprezentatívnych skupinách študentov aj s PEaS  aj bez 

PEaS – sú prezentované na porovnanie a interpretačné účely. 
- Stupnica môže byť vyplnená za menej ako 10 min. 
- Stupnicu môžu ľahko vyplniť učitelia/pedagógovia , rodičia,  rodinní príslušníci – 

členovia, alebo iní profesionáli, ktorí vedia najviac o žiakových/študentových 
charakteristikách PEaS, alebo majú najlepšiu príležitosť pozorovať ho. 

- Štandardné výsledky poskytujú na porovnanie žiaka/študenta, čo sa týka 
žiakov/študentov, ktorí boli identifikovaní  ako emocionálne narušení,  ako aj 
žiakov/študentov, ktorí neboli identifikovaní ako emocionálne narušení. 

- Tabuľky (uverejnené v manuáli) sú poskytnuté k dispozícii na určenie 
pravdepodobnosti, aby bol žiak/študent identifikovaný s PEaS, ako aj intenzity PEaS. 
 

2.1 Použitie škály SAED 
 

Škála SAED je výborne zostavená a má vynikajúce psychometrické vlastnosti. Autori 
škály hovoria o hlavnom využití v šiestich bodoch : 

1. Identifikovanie žiakov/študentov s ED - ktorí sú v kategórii špeciálneho vzdelávania 
pre ED. Je diagnostickým nástrojom poskytujúcim údaje vo forme objektívnych výsledkov, 
ktoré majú pomôcť určiť kto má ED a kto nie. Škála SAED vytvára spoľahlivé a platné 
výsledky pre tento účel a môže ho používať množstvo profesionálov na určenie – či sa 
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žiak/študent ukazuje ako ED. Spolu s ďalšími diagnostickými nástrojmi – pozorovanie, 
rozhovor, poskytujú množstvo údajov. 

2. Pomáha v preferenčnom skríningu veľkých skupín študentov. Výchovné hodnotenie 
je časovo náročné a nákladné zahrnutím v skríningu  veľkú stupnicu v rámci škôl a školských 
oblastí. Vzdelávací personál – môže dokumentovať emocionálne potreby, ktoré môžu zostať 
nerozpoznanými, pokiaľ sa nestanú značnými problémami. Keď sú tieto problémy zistené 
včas, vďaka identifikácii a zavedením špeciálneho vzdelávacieho programu, môžu byť 
preferenčné služby namierené k zlepšeniu stavu.  

3. Objasňuje podmienky sociálneho neprispôsobenia. Významné profesionálne dohady 
vznikli ohľadom 2 kľúčových súčastí federálnej definície ED: sociálne neprispôsobenie sa 
a nepriaznivé  pôsobenie na  vzdelávací výkon. Kritici správne vyzdvihli, napríklad, že tieto 
súčasti nie sú funkčne definované vo federálnej definícii. Škála SAED obsahuje črty, ktoré 
zabezpečujú, aby tieto súčasti boli merané objektívne, spoľahlivo a platne. 

Škála SAED meria sociálne neprispôsobenie sa prostredníctvom šesť - položkovej 
stupnice. Ako bolo predtým opísané, študent, ktorý dosahuje vysoké hodnoty na stupnici 
sociálneho neprispôsobenia sa, ale nízke na stupnici piatich ED charakteristík, nemôže byť 
označený ako ED. Naopak, študent, ktorý dosahuje vysoké hodnoty na stupnici sociálneho 
neprispôsobenia sa, ale aj na stupniciach jednej alebo viacerých ED charakteristík, môže byť 
označený ako ED.  Škála SAED definuje vzdelávací výkon tak, že zahŕňa akademické 
fungovanie, ako aj konanie mimo školy a iné aspekty školského života. Meria na 6-bodovej 
Likertovej stupnici mieru, do akej je vzdelávací výkon nepriaznivo zasiahnutý študentovými 
PEaS. Žiak/študent, ktorého vzdelávací výkon je nepriaznivo zasiahnutý do silnej alebo 
extrémnej miery, môže byť považovaný, že spadá pod označenie ED. Tieto črty by mali 
pomáhať školám a školským štvrtiam pri robení skríningu a rozhodovaní o identifikácii. 

4.  Zvoliť si vhodné ciele vzdelávania v oblastiach PEaS pre individuálny vzdelávací 
program. Spolu s inými určujúcimi údajmi, informácie vychádzajúce zo škály SAED by mali 
pomôcť  pedagógom, rodičom a iným profesionálom – odborníkom na identifikáciu porúch, v 
postavení cieľov a predmetu IVP, na identifikovanie cieľov pri zásahu. Zlepšenie 
individuálnych položiek škály SAED, ako aj skóre na vedľajších stupniciach sa môžu použiť 
ako ciele pre IVP. 

5. Zdokumentovať pokrok v dosahovaní cieľa ako výsledok špecializovaných služieb. 
Výsledky zo Škály SAED sa môžu použiť pre zdokumentovanie efektu programu na 
zlepšenie stavu ED žiaka/študenta. Dokumentácia je dôležitá nielen na pozorovacie účely, ale 
aj na plánovanie programov, rozhodovanie,  či preradenie do iného vzdelávacieho prostredia. 
Pretože stupnica je vyplnená odborníkmi, môže byť použitá tak často ako je treba na 
zhodnotenie študentovho výkonu. Škála SAED je vhodná na ročné, aj priebežné hodnotenia 
žiakov/študentov, ktorí dostávajú profesionálne služby v oblastiach špeciálneho vzdelávania, 
mentálneho zdravia, rovnosti medzi žiakmi/študentmi. Získané informácie možno použiť aj 
ako dôkaz, že program by mal pokračovať, byť upravený alebo môže skončiť.  

6. Meranie PEaS vo výskumných a hodnotiacich projektoch. Škála SAED dovoľuje 
presné meranie PEaS učiteľmi, rodičmi a inými ľuďmi, doma, v škole a iných prostrediach. 
Psychometrické vlastnosti škály SAED, predovšetkým spoľahlivosť a presnosť údajov – 
podporujú dôveryhodnosť škály SAED, čím sa táto stupnica stáva výborným nástrojom pre 
výskumníkov.   
 

2.2 Sekcie škály SAED 
 
Škála SAED je  rozdelená do 7. sekcií.  V prvej sekcii (Identifying Information) ide o 

vstupné identifikačné údaje o žiakovi/študentovi  ako meno, rodičia,  škola a trieda, meno 
pedagóga a osoby, ktorá test robí, dátum narodenia žiaka/študenta, dátum testovania SAED. 
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Druhá sekcia (Results of the SAED) je výslednou škálou sekcie V. Zaznamenáva sa 
dosiahnuté skóre podľa jednotlivých piatich primárnych vlastností ED, ktoré vypočítaním 
percentilu a štandardným skóre dostaneme výsledok SAED Quocientu.  Taktiež sa vypočítajú 
skóre pre celkové kompetencie a sociálnu neprispôsobilosť, výsledkom ktorých dostaneme 
ukazovateľ, či žiak/študent má ED alebo nemá ED. V tretej sekcii (Other Pertinent 
Information) sa popisujú výsledky iných testov, ktoré žiak/študent podstúpil. Štvrtá sekcia 
(Profile of Standard Scores) je SAED subškála skóre, ktorá je vyjadrená pomocou dvoch 
tabuliek, do ktorých sa zaznamenávajú výsledky zo sekcie II. pomocou krivky dosiahnutých 
bodov. Sekcia číslo päť (Response Form)  je propozične rozdelená do troch ďalších častí.  

 V prvej časti je nutné zvážiť celkové kompetencie žiaka/študenta, posúdením 
v porovnaní s inými žiakmi/študentmi toho istého veku, pohlavia.  

 Druhá časť pozostáva z položiek 8 až 52 resp. otázok, z ktorých je nutné zvážiť 
žiakove/študentove správanie a vyjadriť ho pomocou uvedenej stupnice od 0 (nemá 
problém), 1 (mierny problém), 2 (značný problém) až po 3 (vážny problém). Každá 
z uvedených otázok smeruje k vyjadreniu jednej z piatich primárnych vlastností PEaS. 
Šiesta vlastnosť PEaS – sociálna neprispôsobilosť sa hodnotí zvlášť. Ďalej uvádzame 
charakteristiku jednotlivých piatich položiek tejto časti : 

V nasledujúcej tabuľka sú rozdelené otázky podľa subškály resp. piatich primárnych 
vlastností ED a šiestou doplňujúcou, ktorá sa nezapočíta do SAED quocientu, ale posudzuje 
sa ako samostatná časť.  

 
Tabuľka faktorov a zaťažení podľa položiek škály SAED   
(Faktors and Loadings of the Items for SAED by Subscale) 
Subscale   Item 
      9. písomné vyjadrenia sú slabé (napr. písomné práce, eseje) 
Poruchy   18. má slabú schopnosť počúvať a zaznamenávať  
učenia   26. nedokončí pridelenú prácu do školy 
(Inability To Learn) 27. schopnosti robiť si domáce úlohy sú slabé  
    34. býva zmätený, nevenuje pozornosť učiteľovi ani svojej práci 
    35. má slabé matematické schopnosti 
    37. chýba mu záujem, motivácia, kladný postoj k škol. úlohám 
    43. má slabé čitateľské schopnosti 
    12. má málo alebo žiadnych priateľov 
Vzťahové   13. nepracuje dobre v skupinových činnostiach 
problémy   24. rovesníci ho odmietajú a vyhýbajú sa mu 
(Relationship Problems) 32. cíti sa prenasledovaný, obťažovaný 

46. chýbajú mu schopnosti pre utváranie priateľstiev a 
spoločenskosti 

    50. vyhýba sa interakcii s ľuďmi 
    10. je nezdvorilý, vzdorovitý voči autorite 
Nevhodné   11. je krutý, nemilosrdný k rovesníkom 
správanie   15. verbálne uráža, podpichuje alebo sa vysmieva ľuďom 
(Inappropriate Behavior) 16. zlyháva pri zvažovaní dôsledkov vlastných činov 
    20. podvádza, klame a kradne 
    25. vyhráža sa iným 
    29. je roztržitý, hlasný, výtržnícky 
    33. poškodzuje a ničí veci, predmety, potreby 
    40. fyzicky útočí, alebo bije spolužiakov v škole, triede 
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49. je obscénny, znevažuje, znesväcuje, alebo hovorí o sexe, má 
sex. narážky  

    21. chýba mu sebadôvera 
Úzkosť a   23. má pocit zbytočnosti 
Depresia   28. zažíva málo potešenia alebo radosti 
(Unhappiness or  31. často je smutný, skľúčený, neusmieva sa 
Depression)  36. malá alebo žiadna interakcia s učiteľom 

47. nemá záujem o veci, ktoré ho kedysi tešili 
    52. je pesimistický o budúcnosti, vyjadruje beznádejnosť 
      8. sťažnosti na fyzický nepokoj (napr. bolesti hlavy, žalúdka) 
Fyzické    14. je úzkostlivý, ustarostený, nervózny, napätý 
syndrómy a obavy 19. obáva sa nepravdepodobných nebezpečenstiev alebo pohrôm  
(Physical Symptoms  or  seba/iných 
Fears)   30. často hovorí o samovražde alebo vlastnej smrti 
    38. je príliš vnímavý, citlivý 

39. cíti sa nadmieru vinný, má nadmerné pocity previnilosti 
    41. ukazuje nervózne návyky alebo zvyky (má tiky, ohrýza si   

    nechty, točí si vlasy) 
    44. poškodzuje alebo zraňuje vlastné telo (obhrýza si nechty,

    pichá alebo reže sám seba, píše po sebe)  
17. zámerne pustoší majetok spoločnosti (spoločenský majetok) 

Sociálna    22. zúčastňuje sa na nelegálnych alebo protispoločenských  
Neprispôsobilosť  skupinových aktivitách 
(Socially Maladjusted) 42. požíva drogy či alkohol pred alebo po škole 

45. je predčasne sexuálne vyspelý, ukazuje predčasné sexuálne 
správanie 

    48. uteká z domu 
    51. kradne doma aj v spoločnosti 
 

Položky škály SAED majú byť premyslene hodnotené dospelými, ktorí žiaka/študenta 
dobre poznajú. Hodnotenia indikujú mieru do akej sú položky posudzované ako aplikovateľné 
na žiaka/študenta. Od respondentov sa žiada, aby ohodnotili každú položku pomocou 
uvedenej stupnice. 

o V tretej časti sa popisuje pôsobenie ED a následne vplyv na  výchovno – vzdelávací 
výkon žiaka/študenta. Je dôležité posúdiť mieru do akej môže byť žiakov/študentov 
vzdelávací výkon nepriaznivo ovplyvnený problémami ED pomocou stupnice od 0 (nie je 
nepriaznivo ovplyvnený) po 5 (ovplyvnený v extrémnej miere). 

Šiesta sekcia (Key Questions)  je sekciou kľúčových otázok, v ktorých je možné  popísať 
žiakove/študentove koníčky, obľúbené predmety, pedagógov, priateľov  a kamarátov, športy, 
čo robí rád, alebo na koho sa žiak/študent v čase núdze obracia.  
 

3. VÝSLEDKY ŠKÁLY SAED 
 

Prieskum s použitím škály SAED sme uskutočnili v 22 školách v rámci 8 krajov 
Slovenskej republiky. Výber škôl bol stratifikovaný podľa vopred stanovených kritérií tak, 
aby vo vzorke boli: Špeciálne základné školy (skr. ŠZŠ) v protipóle s : ostatnými školami 
(skr. OŠ), ktoré pozostávajú zo základných škôl; spojených škôl; osemročného gymnázia; 
walfdorskej školy. Týmto výberom sme sa snažili o pokrytie širšieho spektra škôl pre 
zabezpečenie reliabilných výsledkov. Vzorku tvorilo 142 detí vo veku 9 až 11 rokov a teda 
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žiaci 4. ročníkov. Medzi respondentmi bolo 54 dievčat  a 88 chlapcov spolu. Presnejšie v ŠZŠ 
bolo 45 chlapcov a 27 dievčat, v OŠ bolo  43 chlapcov a 27 dievčat. Túto vzorku sme si 
vybrali preto, že aj autori škály SAED Cullinan a Epstein zaznamenávajú vo svojich 
výskumoch zvyšujúce sa percento žiakov/študentov s PEaS od 10 roku žiaka.   

Autori škály  SAED akcentujú, že škála bola navrhnutá preto, aby mohli dospelí 
(pedagógovia, iní odborníci, či rodičia) presne a efektívne zhodnotiť PEaS žiakov/študentov v 
ich vzdelávacom prostredí, resp. v škole. Škála tak vytvára spoľahlivé a platné výsledky pre 
účel pedagogickej diagnostiky. Na tomto základe predpokladáme, že škála SAED je 
diagnostickým nástrojom poskytujúcim údaje vo forme objektívnych výsledkov, ktoré môžu 
pomôcť určiť kto má a kto nemá PEaS, čiže  určiť, či nie je žiak/študent iba sociálne 
neprispôsobivý a nie emocionálne narušený. Domnievame sa, že je výborne použiteľný aj 
v našich školských podmienkach pre pedagógov. Škála je použiteľná a kombinovateľná spolu 
s ďalšími diagnostickými nástrojmi – pozorovanie, rozhovor. 

 
Z výsledkov 1. časti škály SAED – Celkové kompetencie žiaka/študenta (Overall 

Competence) môžeme pozorovať, kde by sa eventuálne mohol javiť problém, ktorý môže 
ústiť do PEaS. Do istej miery môžeme povedať, že správanie a konanie dieťaťa v škole 
i mimo nej je pre učiteľa zrkadlom jeho rodinného zázemia a domáceho prostredia. Prvými 
učiteľmi sa stávajú pre dieťa rodičia, ktorí im vštepujú hodnoty, usmerňujú ich životné 
postoje, fyzické a duševné zdravie, podporujú sebaistotu, ovplyvňujú pripravenosť na školské 
vzdelávanie a úspešnosť v živote. Učiteľ na ZŠ / ŠZŠ (i rôznych iných typoch škôl) sa stáva 
ďalším, nepochybne dôležitým činiteľom, ktorý zohráva v tomto procese významnú úlohu. 
Učiteľ si mnohé ujasní až vtedy, keď spozná rodinné prostredie žiaka. Zodpovednosť za 
výchovu a vzdelanie dieťaťa v školskom veku sa delí medzi rodinu a školu. Rodina i škola 
výrazne ovplyvňuje všetky stránky rozvoja osobnosti ako aj celkové kompetencie žiaka a  
vzťah medzi rodinou a školou je zdôvodnený objektívnymi potrebami spolupráce v záujme 
dobra dieťaťa/žiaka. Domnievame sa, že u chlapcov aj dievčat zohráva rolu puberta, do ktorej 
vstupujú a nachádzajú sa v nej (náš výskum je realizovaný v tomto období; 10-11 rokov). V 
puberte nastáva prudký zlom. Dospievajúci je kritický k rodičom, učiteľom a neuznáva ich 
autoritu. Zvyšuje sa zameranosť na seba. Sám seba vidí v najlepšom svetle, svoje nedostatky 
často nevidí. V tomto veku je síce úžasne vyvinutý intelekt, ale pre nevyváženosť sa často 
zhoršujú známky v škole, čo môžeme plne vidieť na dosiahnutých výsledkoch celkových 
kompetencií škály SAED pre kompetenciu Celková úroveň akademického vzdelania, ako aj 
Intelektuálnu funkčnosť. Výsledky celkových kompetencií nám jasne ukazujú, že nie je 
možné učiť žiakov len  „tradičným“ spôsobom. Je potrebné zamerať sa pri učení na rozvíjanie 
kompetencií prostredníctvom rôznych vhodných obsahov, v rôznych zameraniach predmetov, 
alebo v oblastiach vzdelávania v rámci  ich mentálnych a kognitívnych schopností.  

 
V 2. časti škály SAED – Poruchy emocionality a správania  (Student Emotional and 

Behavior Problems) na základe výsledkov porovnania podľa škôl môžeme konštatovať, že 
faktor Poruchy učenia v našich podmienkach jednotlivých pozorovaných škôl môže byť 
jeden z pravdepodobných problémov vedúcich k vzniku PEaS. Vyššie skóre priemeru sa pre 
tento faktor dal predpokladať u žiakov ŠZŠ ako u žiakov OŠ, avšak u žiakov OŠ dosahuje tiež 
vyššie skóre priemerov spomedzi ostatných faktorov PEaS. Učitelia hovoria v škále o celej 
plejáde problémov. Neschopnosť učiť sa, čítať, písať, počítať, slabé výkony v ostatných 
predmetoch, osobné ťažkosti, sluchová i zraková diskriminácia, poruchy pamäte či schopnosti 
myslenia. Tieto fakty môžu vyústiť do zlého prispôsobenia sa a teda aj k PEaS. Podľa 
amerických autorov je pravdepodobné, že ak má žiak značné problémy s učením v škole, 
môže to viesť ku konfliktom s ostatnými  ako aj k poruchám správania. Výsledky nášho 
výskumu to pre súbor žiakov zo ŠZŠ potvrdzujú.  
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Faktor PEaS Vzťahové problémy. Trieda patrí medzi základné sociálne útvary žiaka. 
Stáva sa miestom, kde trávi významnú časť svojho života a kde sa dostáva do závažných 
sociálnych vzťahov a situácií, ktoré sú zdrojom pozitívnych i negatívnych podnetov, ale aj 
celého radu osobných problémov a konfliktov. Pre žiaka sú veľmi dôležité sociálne 
kompetencie, ktoré napomáhajú pri vytváraní, udržiavaní, rozvíjaní uspokojivých vzťahov 
s rovesníkmi či učiteľmi. Najčastejšie sa vyskytujúce problémy ako nedostatok priateľov, 
nízka alebo žiadna spolupráca v skupinových činnostiach, či chýbajúce schopnosti pre 
utváranie priateľstiev, sú značnou príčinou PEaS, ako aj iných problémov u našich 
respondentov. 

Rezultát faktoru Nevhodné správanie škály SAED v podmienkach našich škôl – 
presnejšie ŠZŠ je pomerne vysoký. Konštatujeme, že žiaci ŠZŠ podľa výsledkov škály SAED 
najviac zlyhávajú pri zvažovaní dôsledkov vlastných činov, mnohokrát najmä chlapci klamú, 
podvádzajú a kradnú. Často dochádza k porušovaniu pravidiel a inštrukcií, nevenovanie 
pozornosti učiteľovi, nezapájanie sa do diskusií, cvičení a spolupráce s ostatnými 
spolužiakmi. Narúšanie učebnej aktivity – roztržitosťou, hovorením, hlukom, konaním,  ale aj 
ohrozovaním a napádaním spolužiakov, rovesníkov, či učiteľov. Objavuje sa vzdor voči 
autorite, poruchy impulzívnosti -  hyperaktivita i slabšia, či silnejšia agresia. Všetky tieto 
zaťaženia faktoru Nevhodné správanie sú vedúce k PEaS. 

Sumárny popis faktoru Fyzické symptómy a strach (obavy), nasvedčujú o prejavoch 
psychických syndrómov a obáv pre oba súbory škôl. Môže ísť o anxietu – zažívanie 
nepríjemných pocitov a myšlienok, vyhýbavé správanie, neprispôsobilosť. Ale aj strach zo 
školy, školská fóbia sprevádzaná bolesťami, nevoľnosťami, chorobami. 

Faktor Sociálna neprispôsobilosť sa hodnotí v záverečnom výstupe samostatne. 
Nespadá do prvých piatich hore uvedených faktorov PEaS. Ide o sociálno – patologické javy 
ako záškoláctvo, toxikománia, krádeže, úteky z domu, sexuálne správanie. Vzhľadom na 
štatisticky významnú rozdielnosť tohto faktoru môžeme konštatovať, že žiaci ŠZŠ sú sociálne 
neprispôsobivejší. Podľa častých odpovedí škály SAED ide najčastejšie o zámerné pustošenie 
majetku školy i mimo školy, predčasné sexuálne správanie, ktoré pripisujeme vstupu do 
puberty. V nemalej miere sa vyskytujú krádeže a úteky zo školy, či z domu. 

     
Výsledky porovnania faktorov PEaS škály SAED podľa pohlavia nasvedčujú, že 

všetky faktory môžu byť príčinou  vzniku PEaS. Faktor Poruchy učenia sú problémom, 
ktorý sa v najväčšej miere vyskytuje na ŠZŠ ako aj iných typoch škôl. Viac majú v tomto 
probléme zastúpenie chlapci ako  dievčatá. Z aspektu jednotlivých odpovedí pre faktor 
Vzťahové problémy medzi pohlaviami oboch typov súborov škôl sú štatisticky významné 
rozdiely. Učitelia u chlapcov zo ŠZŠ deklarujú nízku alebo žiadnu spoluprácu v skupine, 
chýbajú im schopnosti pre utváranie priateľstiev a spoločenskosti, rovesníci ich často 
odmietajú a vyhýbajú sa im. U dievčat najčastejšie ide o tie isté problémy ako u chlapcov. 
Nespolupracujú v skupinových činnostiach, majú málo, alebo žiadnych priateľov, ako aj im 
chýbajú schopnosti pre spoločenskosť. 

Výsledky škály SAED v rámci faktoru Nevhodné správanie hovoria, že najmä 
chlapci zo ŠZŠ indikujú k verbálnym urážkam, fyzickým útokom na spolužiakov, podvádzajú, 
klamú, zlyhávajú pri zvažovaní dôsledkov vlastných činov. Dievčatá zo ŠZŠ zase indikujú 
k nevhodným typom správania, alebo pocitom za normálnych okolností, najviac zlyhávajú pri 
zvažovaní dôsledkov vlastných činov. Často sú roztržité, hlasné či výtržnícke. Neraz sú 
vzdorovité voči autorite, podvádzajú a klamú  i kradnú. 

Faktorom Úzkosť a depresia u chlapcov zo ŠZŠ dospievame k zisteniu, že chlapci 
zažívajú málo potešenia a radosti, chýba im sebadôvera, učitelia postrádajú akúkoľvek 
interakciu medzi žiakom a ním. Veľakrát sú smutní, skľúčení a neusmievajú sa, mávajú pocity 
zbytočnosti. Dievčatám z OŠ podľa výsledkov škály SAED na prvom mieste chýba 
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sebadôvera, preto zažívajú pocity zbytočnosti. Taktiež bývajú neraz smutné, so sklesnutou 
náladou, úzkostlivé a deprimované. Učitelia vykazujú, že zažívajú málo nadšenia pre veci, 
potešenia a radosti.    

U dievčat z OŠ vo faktore Fyzické symptómy a strach (obavy) nasviedča podiel 
sťažností na fyzický nepokoj (bolesti hlavy, bolesti žalúdka, zvracanie, nevoľnosť), ďalej majú 
nervózne návyky alebo zvyky (tiky, obhrýzanie nechtov, točenie si vlasov). Hojne sa vyskytuje 
úzkostlivosť, ustarostenosť, nervozita či napätie, obávajú sa nepravdepodobných 
nebezpečenstiev alebo strachu o seba i iných. Dievčatá sú príliš vnímavé a citlivé, hlavne 
v tomto období  predpuberty a puberty. 

Vo faktore Sociálna neprispôsobilosť dosahujú chlapci zo ŠZŠ vyššie skóre priemeru 
ako chlapci z OŠ. Najviac vyskytujúcimi problémami je poškodzovanie spoločenského 
majetku, sexuálne správanie, objavuje sa požívanie alkoholu a úteky z domu. U dievčat je 
faktor Sociálna neprispôsobilosť zastúpený nižším skóre ako u chlapcov, ide o úteky z domu 
a vyskytuje sa predčasné sexuálne správanie (spojenie s obdobím puberty).  

 
V 3. časti škály SAED - Nepriaznivo ovplyvnený výchovno – vzdelávací výkon  

(Adversely Affects Educational Performance) sme zistili, ako hodnotia učitelia mieru vplyvu 
faktorov PEaS na výchovno – vzdelávací výkon žiaka/študenta. Učitelia v ŠZŠ odhadujú, že 
miera vplyvu sa pohybuje medzi 25 % - 33 % v malej či miernej forme. Na druhej strane 
učitelia z OŠ si myslia, že faktory PEaS neovplyvňuje až 36 % žiakov výchovno-vzdelávací 
výkon. Napríklad chlapci zo ŠZŠ sú oproti chlapcom z OŠ ovplyvnený faktormi PEaS ďaleko 
vyššie  a presne tak je to aj u dievčat zo ŠZŠ v protipóle s dievčatami z OŠ. 

 
Na základe získaných výsledkov sa domnievame, že škála SAED je na tomto základe, 

spolu s inými určujúcimi údajmi (rozhovor, pozorovanie) i informáciami vychádzajúcimi zo 
škály SAED nápomocná pre  pedagógov, rodičov, ale aj  iných profesionálov – odborníkov. 
Odporúčame ju preto na  identifikáciu porúch, postavenie cieľov a predmetu individuálneho 
vyučovacieho plánu ako aj na identifikovanie cieľov pri zásahu. Výsledky zo škály SAED sa 
môžu použiť aj pre zdokumentovanie efektu programu na zlepšenie stavu PEaS žiaka, pretože 
dokumentácia je dôležitá nielen na pozorovacie účely, ale aj na plánovanie programov, 
rozhodovanie, či preradenie do iného vzdelávacieho prostredia. 

Z aspektu výsledkov sa ukázalo, že problém je dostatočne závažný na to, aby stálo za 
úvahu podniknúť ďalšie kroky. A to nielen na úrovni legislatívnej, ale aj na úrovni 
pedagogickej diagnostiky.  Je na mieste zdôrazniť, že je nevyhnutné vzdelávať budúcich 
pedagógov i školiť súčasných pedagógov.  Dôležitá je i  príprava kurikúl orientovaných na 
nápravu porúch a vzdelávania detí s uvedenými poruchami tak, aby mohli dosiahnuť lepšie 
výsledky v škole a v plnom rozsahu uplatniť svoje schopnosti v osobnom a občianskom 
živote.     

Takto kvalitne pripravení pedagógovia potom môžu vo svojej praxi nielen rešpektovať 
individuálne predpoklady žiakov, ale aj prispôsobiť vyučovanie špecifickému vývinu žiakov, 
kognitívnej, emocionálnej i sociálnej povahe toho ktorého žiaka. Analýzou množstva činov 
a postojov detí i mládeže sa dá pochopiť kontext dynamického osobnostného vývinu a kontext 
konkrétnych skúseností, ktoré dieťa získalo v interakcii s emocionálne významnými osobami 
– rodičmi. Vývin je totiž charakteristikou každého dieťaťa. Každé dieťa rastie. Na svojej ceste 
k telesnej, emocionálnej a sociálnej zrelosti prekonáva veľa prekážok a plní veľa zložitých 
úloh. Ak narazí vo svojom emocionálnom vývine na prekážku, ktorú nie je možné 
s ľahkosťou prekonať, jeho psychický rast sa spomalí,  alebo zastaví. Môže sa tak stať 
v dôsledku nejakej traumy (nedostatok lásky od rodičov, strata niekoho blízkeho ap.). Je to 
proces analogický tomu,  keď v dôsledku silného nárazu, alebo nedostatku minerálov, 
dochádza k zlomenine kosti v tele. Ako bude kosť vyzerať v dospelosti záleží na tom, ako sa 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
572 

 

kosť zrastie. Podobne je tomu aj s osobnostným vývinom. Kvalita sociálneho fungovania 
a psychického zdravia veľakrát závisí na tom, ako sa „zlomený“ vývin znovu naštartuje 
a akým smerom sa bude uberať.  
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