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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá teoretickým vymedzením súvislosti medzi školskou úspešnosťou žiaka 

s poruchami učenia a rodinným prostredím. Tiež skúma faktory na strane rodiny, ktoré by mohli súvisieť so 

školskou úspešnosťou týchto žiakov. V úvode definujeme základné pojmy a ozrejmujeme  nutnosť včasného 

diagnostikovania porúch učenia, ktorých neskoré zistenie môže súvisieť s narušením vzťahov v rodine. 

V súvislosti s rodinou načrtneme možnosti zlepšovania školskej úspešnosti žiaka s poruchami učenia. Rodina 

môže byť pozitívnym, ale aj negatívnym faktorom, ktorý ovplyvňuje nielen žiakovu školskú úspešnosť, ale aj jeho 

osobnosť. Cieľom práce je prezentovanie aktuálnych poznatkov z oblastí pozitívneho ovplyvňovania žiaka 

s poruchami učenia prostredníctvom rodiny so zámerom zlepšenia jeho školskej úspešnosti. Tento cieľ napĺňame 

pomocou štúdia poznatkov z odbornej literatúry a počas pedagogickej praxe.  

Kľúčové slová: Žiak s poruchami učenia. Školská úspešnosť. Rodina. 

 

Abstract: This contribution deals with the school success of the pupil with learning disabilities and is focused on 

the possibilities for improving school performance with the assistance of family. At the beginning we define basic 

concepts and issues to clarify the need for timely diagnosis of learning disabilities. Among other things, we 

remember determinants influencing student success at school, at what we will focus on one of the most important 

factors, which is families of pupils. In connection with the family to put forward options for improving school 

achievement levels with learning disabilities. The family can be a positive, but also negative factor that 

influences not only the student's school performance but also his personality. For this reason, in this paper we 

bring both possible outcomes. The aim of this work is therefore presenting the current knowledge in the field of 

positive influence student with a learning disability through the family with the intention of improving the 

educational success. This objective has been achieved by our study book, information and literature during 

teaching practice. 

Key words: A student with learning disabilities. School success. Family. 

 

Teoretické východiská problematiky školskej úspešnosti žiaka so 

špecifickými poruchami učenia 

 Autori Žovinec a Staňová (2014) uvádzajú, že v súčasnosti máme na Slovensku až 

16 000 detí, ktoré majú diagnostikovanú túto poruchu a teda tvoria 2 – 5 % populácie detí. To 

sú však oficiálne údaje diagnostikovaných žiakov, v skutočnosti sa odhaduje toto percento 

detí trpiacimi špecifickou poruchou učenia (ŠPU) na oveľa vyššie (Žovinec, Staňová 2014). 

 Aj z tohto dôvodu je potrebné venovať sa problematike žiaka so 

špecifickými poruchami učenia, ktorá výrazne ovplyvňuje žiakovu školskú úspešnosť. Tu 

môžeme negatívne vymedziť nespĺňanie požiadaviek žiakom, a teda nedosahovanie 

uspokojivých výsledkov v rámci svojho školského výkonu (Hvozdík 1986). Školskú 

úspešnosť našich žiakov nemôžeme zanedbávať, pretože sú to práve oni, ktorí sú súčasťou 
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spoločnosti, a človek ako tvor spoločenský sa podieľa na dianí vo svete (Kollárik a kol. 2008). 

Prvým základným faktorom ovplyvňujúcim osobnosť jedinca už od narodenia je jeho rodina 

a aj to je dôvodom, prečo sa zameriame na rodinu ako na rozhodujúci faktor v oblasti školskej 

úspešnosti žiaka s poruchami učenia.  

 Hlavným objektom nášho záujmu je žiak, ktorý je podľa zbierky zákonov č. 245/ 2008 

charakterizovaný ako „fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese, 

v základnej škole, v strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole“ (Zákon č. 245/2008 Z. z.). V našej práci 

sa zameriame na žiaka s poruchami učenia, ktorý má problémy v oblastiach, ako sú 

nadobúdanie schopností a s tým spojené čítanie, písanie, počítanie, rozprávanie či 

porozumenie hovorenej reči, ktoré vznikli na základe oslabených funkcií mozgu. Tieto 

poruchy sú individuálne z hľadiska konkrétnych potrieb pre daného konkrétneho jedinca 

(Matějček,In: Michalová 2001).Špecifické poruchy učenia sú žiakovi diagnostikované 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie. (Zákon č. 245/2008 Z. z.).  

Medzi žiakov so špecifickými poruchami učenia môžeme zaradiť podľa Zelinkovej 

(2009) žiakov s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, dyspraxiou a dysmúziou. 

V týchto prípadoch znamená predpona dys- nesprávny alebo nedostatočný vývin.  

 Nie je možné bez odborného vyšetrenia označiť žiaka za žiaka s poruchou učenia. 

Každý je citlivý, ak ide o jeho osobu, a z tohto dôvodu musíme byť veľmi opatrný, čo danému 

človeku povieme. Autori Høien a Lundberg (2000, In: Pokorná 2010) upozorňujú na 

nevyhnutnosť zamerať sa na samotný proces, smerujúci k výkonu žiaka, nie na výkon 

samotný. V prípade podozrenia, že žiak má nejakú poruchu učenia, je potrebné sa poradiť so 

špeciálnym pedagógom, logopédom alebo liečebným pedagógom. Následne žiak podstúpi 

komplexné psychologické vyšetrenie, obvykle prebiehajúce v pedagogicko-psychologickej 

poradni či špeciálnopedagogickom centre. Celý postup je však možný len so súhlasom rodiča 

alebo právneho zástupcu dieťaťa, keďže pre dieťa je veľmi náročné prijať verdikt, že má 

nejakú poruchu (Fisher, Cummings 2012). Aj to je dôvodom, prečo také vysoké percento 

žiakov s danou poruchou nemáme v oficiálnych štatistikách. 

 Diagnostika neprebieha však až na úrovni žiaka základnej školy, ale začína 

v predškolskom veku, v ktorom je možné pozorovať príznaky, znamenajúce predispozície 

k určitej poruche učenia. Dieťa v materskej škole môže vykazovať príznaky, ktoré naznačujú 

možný výskyt istých problémov v ďalšom vzdelávaní. Príkladom takéhoto príznaku môže byť 

dieťa, ktoré píše zrkadlovo či má nesprávny sklon písma. Tieto príznaky znamenajú, že dieťa 
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v nasledujúcom školskom vzdelávaní môže trpieť dysgrafiou. Aj toto môžeme spozorovať pri 

vykonávaní testov školskej pripravenosti. Najznámejším a zároveň najpoužívanejším testom 

je Jiráskova verzia testu školskej zrelosti, ktorú modifikoval z Kernovho testu. Jiráskova 

verzia obsahuje tri úlohy, ktoré sú zamerané na zisťovanie predpokladov na osvojovanie si 

základov vzdelanosti na základnej škole. Práve z tohto dôvodu tvoria väčšiu časť úlohy na 

schopnosť rozlišovania rozdielnosti a podobnosti, úlohy zamerané na matematiku a 

využívanie jemnej motoriky (Varcholová a kol. 2003). 

 Často si kladieme otázku, ako špecifické poruchy učenia vznikajú. Mnohí autori 

v prvom rade uvádzajú ako príčinu poruchu centrálnej nervovej sústavy, ktorú ďalej 

analyzujú. Výnimkou nie je ani autorka Riefová (1999), ktorá uvádza tieto príčiny vzniku 

porúch učenia: 

- genetické − v prípade, že niekto v rodine sa s takýmto syndrómom už vyskytol; 

- biologicko-fyziologické − odborníci sa vyjadrili, že ŠPU môžu byť spôsobené 

nerovnováhou, poprípade nedostatkom dopamínu, teda chemickej látky, ktorá 

prenáša nervové signály; 

- komplikácia alebo poranenia v tehotenstve či pri pôrode; 

- otrava olovom − napríklad pri výskyte v znečistenom prostredí; 

- strava − touto príčinou sa lekári v súčasnosti zaoberajú, jej podiel na vzniku ŠPU 

zatiaľ nie je potvrdený a dokázaný; 

- užívanie alkoholu a drog v tehotenstve − v prípade, ak matka užívala počas svojho 

tehotenstva omamné látky, môžeme predpokladať, že dôjde k poškodeniu plodu, 

a teda aj následnému k poškodeniu mozgu. 

 

Školskú úspešnosť žiaka ovplyvňuje množstvo faktorov. Tie rozdeľujeme na faktory 

na strane kladného a záporného vplyvu. Rovnaký faktor môže mať kladný či záporný vplyv, 

záleží len na pôsobení daného faktoru. Medzi významné faktory patrí žiak samotný, učiteľ a 

prostredie, v ktorom sa žiak nachádza. K prostrediu, v ktorom sa žiak nachádza, radíme aj 

jeho primárne prostredie, a to rodinu. Hlavným cieľom práce je teda analyzovať poruchy 

učenia a faktory ovplyvňujúce školskú úspešnosť žiaka s poruchami učenia so zameraním na 

kľúčový faktor, ktorým je rodina.  
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Metodika výskumu 

Naštudovaním množstva odbornej literatúry a porovnávania jednotlivých názorov 

a poznatkov autorov slovenskej a českej proveniencie sme zisťovali odpoveď na otázku, ako 

môže rodina vplývať na školskú úspešnosť žiaka.  

 

Výsledky výskumu 

 Je pochopiteľné, že názory autorov sa výrazne líšia v tom, čo by bolo najprospešnejšie 

pre žiaka s poruchami učenia. Náročnosť položenia jednoznačného riešenia pre zlepšenie 

školskej úspešnosti žiaka je v individualite žiakovej osobnosti. V súvislosti s rodinou však 

zohráva dôležitú úlohu výchovný štýl, ktorý rodina svojmu dieťaťu poskytuje, a typológia 

rodiny. V prípade poskytovania nežiaduceho výchovného štýlu žiak nebude mať snahu 

o zlepšenie svojej školskej úspešnosti. Tá sa nebude nachádzať v jeho rebríčku hodnôt. 

V súvislosti s typológiou rodiny žiak z neúplnej alebo rozháranej rodiny rovnako nemusí mať 

dostatočné vedenie zo strany zvyšných členov k vytváraniu si pozitívneho vzťahu 

k vzdelávaniu. V prípade nedostatočnej podpory rodiny žiakovi nepripadá dôležité sa 

vzdelávaniu venovať a už vôbec nie, ak žiak trpí poruchou učenia. Je pre neho výhodnejšie sa 

na poruchu vyhovárať, než aby urobil významný krok vpred. 

V prípade rodiny by malo platiť, že plní mnohé funkcie, ktoré majú celoživotný vplyv 

na osobnosť dieťaťa. Rodinu môžeme z hľadiska typológie rozdeliť na rodinu úplnú, 

doplnenú, neúplnú a rozháranú. Každý z týchto typov výrazne ovplyvňuje ďalší psychický 

vývoj dieťaťa. Ani to však žiakovi nezabezpečuje pozitívny vplyv rodiny na žiaka (Ďurič 

a Bratská,  In: Chalupová, Suchožova a Ustohalová 2007). 

Rodina ako základná bunka spoločnosti je prvá, ktorá poskytuje dieťaťu sociálnu 

oporu. Tá v živote človeka zohráva veľmi dôležitú rolu. Môžeme ju definovať ako pomoc, 

ktorú poskytujú druhí ľudia človeku nachádzajúcemu sa v záťažovej situácii (Křivohlavý 

2001). Rodina môže byť poskytovateľom sociálnej opory v prípade, že poskytuje dieťaťu 

demokratický výchovný štýl. Ten sa v súčasnosti prezentuje ako najpoužívanejší a súčasne aj 

najsprávnejší. Tento výchovný štýl dáva dieťaťu istú slobodu, ale súčasne určuje dieťaťu 

jasné hranice. Podľa Čápa (1993) je vzťah v rodine, kde je zaužívaný demokratický výchovný 

štýl, založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní sa. Ostatné výchovné štýly ako liberálny, 

autoritatívny, úzkostlivý, perfekcionalistický, degradujúci, rozdielny či patologický majú na 

žiaka neblahý vplyv. Napríklad v liberálnom výchovnom štýle sa odzrkadľuje aj tvrdenie 

Čápa (1993), ktorý hovorí, že buď sú vo výchovnom štýle kladené len minimálne požiadavky 



Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika 

ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. – 14. mája 2015, Prešov 

 

158 
 

na žiaka, alebo ich je len minimum. Takýto žiak rovnakým prístupom vníma školu a školské 

povinnosti. Venuje sa jej len minimálne a neprikladá jej dôležitosť. Môžeme predpokladať, že 

výchovný štýl, ktorý rodina preferuje, je z väčšej miery rozhodujúci pri utváraní vzťahov 

s rodinou. Je však dôležité podotknúť, že väčšina rodičov nemá zlé úmysly, aj keď robí 

chyby. Napríklad svojimi prejavmi a postojmi dieťaťu dávajú na vedomie svoju moc, 

nezáujem alebo naopak, prílišnú opatrnosť, ktorá v dieťati vzbudzuje nedôveru v seba 

samého. Tieto prístupy k dieťaťu sa výrazne odzrkadlia v povahových črtách dieťaťa, 

v našom prípade žiaka s poruchami učenia. Takýto žiak poskytuje rovnakú spätnú väzbu, aká 

bola poskytnutá jemu nielen svojej rodine, ale aj učiteľovi, rovesníkom a prejavuje sa aj vo 

vzťahu k vzdelávaniu.  

Nezáleží na tom, či má žiak poruchu učenia, podstatou je, aby sa snažil vzdelávať čo 

najlepšie v rámci svojich možností. V niektorých prípadoch sú to práve rodičia, ktorí sa 

nedokážu stotožniť s tým, že ich dieťa má poruchu učenia. Rodičia používajú výroky typu: si 

lenivý, musíš sa viac učiť a podobne. V takomto prípade ich správanie dieťa zarmucuje a 

demotivuje (Fisher, Cummings 2012). Nie je však správne, ak rodičia tlačia na dieťa, aby sa 

neustále učilo, dokonca aj hneď po príchode zo školy. Aj po vzdelávaní v škole potrebuje žiak 

dostatočný čas na odpočinok. Ak si rodičia vyhradia určitý čas na úlohy a na dieťa, efekt jeho 

vzdelávania bude ďaleko vyšší.  

Rovnako je to aj s komunikáciou v rodine. Rodičia by si mali nájsť čas porozprávať sa 

s dieťaťom, čo sa mu dnes podarilo, v čom bolo šikovné a čo ho zaujalo. Tak aj rodič bude 

mať pozitívnu spätnú väzbu a nebude počúvať na svoje dieťa len negatívne ohlasy. Súvisí to 

so vzťahom, ktorý rodičia k svojmu dieťaťu majú. V prípade pozitívnych vzťahov v rodine 

budú rodičia dieťa ľahšie motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu, medzi členmi rodiny sa vytvorí 

lepšia komunikačná atmosféra. Komunikácia je veľmi dôležitá, ak žiak povie, čo ho trápi 

a v čom sa mu darí, prípadne nedarí, len vtedy je možné viesť ho a usmerňovať 

najvyhovujúcejším spôsobom. Niekedy si ani v škole učitelia neuvedomujú, aké má žiak 

problémy, ak jeho neúspech súvisí s poruchami učenia. Rodičia môžu poskytnúť učiteľom 

informácie o silných svojho dieťaťa a učitelia ich môžu využívať v jeho prospech. Z toho 

vyplýva, že rodičia sú povinní svoje dieťa opatrovať a zastupovať (Európsky sociálny 

fond,http://fpv.uniza.sk/inovacie/predmety/socialne/soc6.pdf). 

Nie každá rodina však môže spĺňať kritériá, ktoré sú potrebné pre správny vývoj 

dieťaťa. Niektoré rodiny sa nachádzajú v nevyhovujúcom prostredí. Žiakov, ktorí pochádzajú 

z takéhoto prostredia, nazývame žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Špecifickým 
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cieľom vzdelávania takýchto žiakov je eliminácia alebo úplne odstránenie porúch učenia. Tu 

je zahrnutý rozvoj osobnosti žiaka v oblasti komunikačných schopností, kultúrneho a 

sociálneho vylúčenia či hygienických návykov (Štátny pedagogický ústav 2015). 

Rodičia by mali byť teda dostatočne informovaní o špecifických poruchách učenia, 

o ich príčinách, prejavoch a postupoch používaných pri ich náprave. V prípade, že rodičia 

dokážu s danými informáciami dostatočne naložiť, nebude problém správne žiaka viesť 

k ďalšiemu vzdelávaniu. 

  

Zhrnutie  

 V tejto teoretickej práci sme sumarizovali informácie, ktoré v ďalšej výskumnej 

činnosti môžu slúžiť ako zdroj pre kvalitnejšie vzdelávanie žiaka s poruchami učenia. Bližšie 

sme charakterizovali základné pojmy súvisiace s problematikou, a to nám pomohlo pochopiť 

osobnosť žiaka s poruchami učenia v súvislosti s rodinou. Zistili sme, že na žiaka pôsobí 

v jeho okolí množstvo faktorov. K najdôležitejším patrí rodina žiaka, ktorá môže mať rovnako 

pozitívny, aj negatívny dopad na jeho osobnosť. Vzhľadom k aktuálnej dobe sa výrazne 

zvyšuje trend nesprávneho či nedostatočného pôsobenia rodiny na dieťa. Takýto žiak si preto 

neutvára správne postoje a neosvojuje kladný vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.  

Vzhľadom na rôznosť vzťahov v rodine, ich dopad na rozvoj osobnosti žiaka 

s poruchami učenia a následne na jeho školskú úspešnosť (resp. neúspešnosť) by sme sa radi 

venovali problematike žiaka s poruchami učenia a jeho školskej úspešnosti aj naďalej. Svoju 

pozornosť chceme sústrediť na bezpečnú vzťahovú väzbu dieťaťa, ktorá vzniká bezprostredne 

po narodení, a skúmanie jej dopadu na školskú úspešnosť. Predpokladáme, že dieťa, ktoré 

v ranom štádiu života nemalo možnosť vybudovať si bezpečnú vzťahovú väzbu, sa bude 

v škole správať inak ako dieťa s plne vyvinutou vzťahovou väzbou. Tejto téme sa doteraz na 

Slovensku venovalo len veľmi málo odborníkov. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Prezentované výsledky sú parciálnym výstupom výskumu realizovanom v rámci projektu 

APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie (OSFa). 
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