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Abstrakt: Pojem reziliencia je chápaný ako proces správnej adaptácie, čo v praxi znamená, že človek je schopný 

zvládať rôzne rizikové situácie žiadaným spôsobom a je schopný rozoznať dobré od zlého. Každý jedinec je 

dennodenne vystavovaný rôznym záťažovým a rizikovým situáciám, škola nie je výnimkou. Hlavným cieľom 

príspevku bolo poukázať na úroveň reziliencie u žiakov s problémovým správaním v základných školách. Pri 

prieskumnom spracovaní danej problematiky bola využitá metóda dotazníková. Výsledky hovoria o vyhľadávaní 

podpory, pozitívnom pedagogickom zdroji podpory.  

Kľúčové slová: Reziliencia. Žiak. Problémové správanie. Odolnosť. Stres. 

 

Abstract: The term resilience is understood as the process of the accurate adaptation. In practical terms, it means 

that the individual is capable of being on top of the various risk carrying situations and is capable of discerning 

the good from the bad. It is necessary to pay attention to the issue of the resilience because; nowadays the 

individual is exposed, daily, to the risk carrying situation. The main aim was to bring the light on the topic the 

resilience in case of pupils with the psychosocial damage and point out the level of resilience in case of pupils with 

the psychosocial damage. In the process of elaboration of the issue the following methods have been deployed; 

literary method, analysis and synthesis of the compiled material and questionnaire method. The thesis is targeting 

all the professionals that deal with the issue of resilience in case of the pupils with the psychosocial damage.  

Key words: Resilience. Pupil. Problem behavioral. Endurance. Stress.  

 

Teoretické východiská 

V poslednom období sa do širšieho povedomia dostáva relatívne nový pedagogický 

pojem reziliencia. Samotné slovo pochádza z latinského výrazu a v bežnom jazyku ho 

prekladáme ako pružnosť alebo odolnosť jedinca. V Psychologickom slovníku je reziliencia 

definovaná ako nezdolnosť, húževnatosť a tiež súhrn činiteľov, ktoré človeku pomáhajú 

prežiť v nepriaznivých podmienkach, v strese, samote, v dysfunkčnej rodine, pri bolestivej 

nemoci a pod. (Hartl, Hartlová 2000). Najlepším spôsobom, ako priblížiť rezilienciu, je opísať 

jej faktory a mechanizmy. Tie sú v mnohých prípadoch výsledkom rôznych výskumov, najmä 

na medzinárodnej úrovni. Ungar so svojím tímom v rámci projektu International Resilience 

Project (2006) uviedol niekoľko skupín faktorov reziliencie. Ide o komplexný a ucelený 

pohľad na jednotlivé faktory, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín, pričom každá z nich má 

pridelenú mieru podielu na reziliencii. Ide o faktory individuálne (40 %), vzťahové (13 %), 

spoločenské (25 %) a kultúrne (22 %). Tie sa ďalej členia nasledovne: 

Individuálne: asertivita; schopnosť riešiť problémy; presvedčenie o schopnosti zvládnuť/riešiť 

situácie (self-efficacy); schopnosť žiť s neistotou; sebauvedomenie; vnímaná sociálna 
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podpora; pozitívny životný postoj; empatie k ostatným; životné ciele a túžby; rovnováha 

medzi nezávislosťou a závislosťou od druhých; primerané užívanie látok, ako sú alkohol 

a drogy, alebo abstinencia; zmysel pre humor a zmysel pre povinnosť (k ostatným alebo 

k sebe). 

Vzťahové: rodičovstvo, ktoré uspokojuje potreby dieťaťa; primerané emocionálne prejavy 

a rodičovská kontrola v rodine; sociálne kompetencie; prítomnosť pozitívnych modelov a rolí; 

zmysluplné vzťahy s ostatnými (doma aj v škole); vnímaná sociálna podpora a akceptácia 

skupinou rovesníkov. 

Spoločenské: príležitosti k práci primeranej veku; zamedzenie vystaveniu násilia v rodine, 

okolí i medzi rovesníkmi; opatrenia vlády pre bezpečnosť detí, rekreácie, bývania a práce; 

zmysluplné práva prechodu s primeranou mierou rizika; tolerancia okolia rizikového 

a problémového správania; bezpečnosť; vnímaná sociálna spravodlivosť; prístup do školy, 

k vzdelaniu, informáciám a učebným materiálom. 

Kultúrne: príslušnosť k náboženskej organizácii; tolerancia odlišných ideológií a viery; 

zvládnutie kultúrnych narušení, posunov a zmien; sebazdokonaľovanie; vlastná životná 

filozofia; kultúrna a/alebo spirituálna identifikácia; kultúrne zakorenenie na základe znalosti 

toho, odkiaľ som a súčasťou akej kultúrnej tradície (prejavovanej v každodennom živote) 

som. 

Reziliencia je definovaná ako odolnosť na záťažové situácie a schopnosť uchovať si 

napriek všetkému zdravie. „Záťažová situácia je taká situácia, ktorú charakterizuje 

disproporcia medzi požiadavkami, nárokmi danej situácie a kapacitnými možnosťami, 

schopnosťami, zručnosťami človeka potrebnými na jej zvládnutie.“ (Oravcová 2004, s. 274). 

So zvládaním záťaže sa mnohokrát spomína anglický výraz „coping“. Lazarus a Folkmanová 

(In Průcha, Walterová, Mareš 2009) zdôrazňovali, že ide o stále sa meniace kognitívne 

a behaviorálne úsilie jedinca zvládnuť, poprípade tolerovať alebo redukovať požiadavky, 

ktoré zaťažujú, či dokonca prevyšujú jeho psychické zdroje. Táto definícia predpokladala, že 

nejde o akúkoľvek záťaž, ale o záťaž, ktorá sa stáva pre jedinca až nadlimitná. Z hľadiska ich 

vzniku a možných dôsledkov môžeme rozlíšiť niekoľko základných druhov záťaže.  

K základným záťažovým situáciám radí Bratská (1992), Oravcová (2004), Vágnerová 

(2008) a Mikšík (2009) frustráciu, depriváciu, stres a konflikt. Tieto jednotlivé druhy 

záťažových situácií vyvolávajú pôsobením požiadaviek na organizmus a psychiku človeka 

rozličné zmeny. Človek reaguje na záťažové situácie ako celok, o čom svedčia zmeny 

v telesnej a psychickej oblasti, ako i v psychických reakciách a fyziologických funkciách 
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(Bratská 1992). Mikšík (In: Bratská 2001) uvádza, že aktivita psychickej činnosti pri záťaži sa 

mení postupne v troch nadväzujúcich fázach. Prvá fáza – mobilizácia psychických síl, ktorá sa 

prejavuje zvýšením psychického napätia, nárastom hladiny aktivácie psychiky a jej 

následným premietnutím do citových a emocionálnych prejavov. Druhá fáza – riešenie 

záťažovej situácie, kedy sa bránime pretrvávaniu psychického napätia. Aby došlo 

k aktívnemu riešeniu záťažovej situácie, je potrebné: vzbudiť potrebu poznať a riešiť 

záťažovú situáciu; optimalizovať vzťah medzi aktiváciou emocionálnej sféry a rozumovej 

činnosti tak, aby mohol jedinec v danej situácii účelne premýšľať; vonkajšiu alebo psychickú 

aktívnu činnosť zamerať na riešenie záťažovej situácie tak, aby viedla k utváraniu vnútornej 

rovnováhy a k psychickému upokojeniu. Tretia fáza – vyrovnanie sa s psychickou záťažou 

a obnovenie rovnováhy s prostredím alebo zlyhanie v záťažovej situácii a podľahnutie 

záťažovým vplyvom. V prvom aj v druhom prípade nejde len o jednorazový akt. Ide o proces 

skladajúci sa z jednotlivých, na seba nadväzujúcich krokov, resp. čiastkových zložiek. 

V súvislosti so zvládaním záťažových situácií približuje Bratská (2001, s. 182 – 187) 

ochranné a rizikové faktory, ktoré pomáhajú posilňovať zvládanie a zvyšujú odolnosť jedinca. 

Ide o faktory na šiestich úrovniach, a to na úrovni jednotlivca, rodiny, školy, rovesníkov, 

spoločnosti a na úrovni masovokomunikačnej úrovni. Dent a Cameron (2003) za rizikové 

faktory identifikovali u detí skúsenosť so zneužívaním, domáce násilie, rozvod alebo 

odlúčenie od blízkej osoby. Fonagy, Steele, Higgitt (1994) za ochranné faktory považujú 

efektívny vzťah s matkou, podporný vzťah s vychovávateľom, príležitosti pre sociálnu 

podporu, vytváranie siete formálnych i neformálnych vzťahov, dobré vzdelávacie skúsenosti, 

viera (In: Jackson, Whitehead, Wigford 2010).Všetky faktory majú podiel na celkovom 

obraze reziliencie.  

Každý jedinec sa počas svojho vývinu na svojej životnej ceste nepretržite stretáva 

so situáciami, ktoré svojimi požiadavkami preverujú jeho prispôsobivosť, kladú isté nároky na 

jeho psychickú i fyzickú zdatnosť a je len na ňom, ako sa s danou situáciou vyrovná. Nie 

všetci však reagujeme na záťažové situácie rovnako a odlišné reakcie sú výsledkom rodových 

rozdielov. Čo znamená, že nielen chlapci, ale aj dievčatá sa inak vyrovnávajú so záťažou, 

záťažovou situáciou, a to najmä v období puberty a dospievania, pre ktoré je typické, že je 

plné významných zmien, čoho výsledkom sú rôznorodé rekcie u obidvoch pohlaví. 

Rôznorodé reakcie na zvládanie záťažových situácií sú typické aj pre žiakov 

s problémovým správaním. Pre žiakov je charakteristické, že často porušujú pravidlá alebo 

osobné práva druhých, a to nielen v školskom, ale i mimoškolskom prostredí a toto správanie 
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súvisí s obdobím dospievania. Podľa Kuruca (2013) deti, u ktorých sa rozvinú poruchy 

správania takto skoro, sú prevažne mužského pohlavia. Za najčastejšie prejavy problémového 

správania sa u žiakov považujeme bitkárstvo, šikanovanie, krutosť voči iným, poškodzovanie 

majetku, krádeže, lož, záškoláctvo, neposlušnosť, výbuchy zlosti, odmietanie autority. Takéto 

prejavy správania majú dopad na školský výkon žiaka, na jeho učebné výsledky, na sociálne 

vzťahy v školskom prostredí a na celý priebeh vyučovacieho procesu. Čím dlhšie sa tieto 

prejavy správania objavujú v školskom prostredí, tým sa stávajú pevnejšie a menia svoju 

formu prejavu v konaní. Stávajú sa bežnými spôsobmi reagovania na životné záťaže. Smik 

(In: Labáth a kol. 2001, s. 20) uvádza, že „za rozhodujúce rizikové faktory dospievania možno 

považovať práve zlyhania pri napĺňaní jednotlivých vývinových úloh“. K dispozičným 

faktorom, ktoré predstavujú isté riziko pre deti, je nižšia úroveň zdravia a rozumových 

schopností, dedičnosť, konštitúcia, dysfunkčná rodina, poruchy morálneho vývinu, bývanie 

vo veľkom meste, neúčasť na vzdelávaní a na trhu práce, príslušnosť k asociálnym 

subkultúram a pod. (Matoušek 2008). 

 

Metodika prieskumu 

V prieskume sme sa snažili hľadať odpovede na tieto otázky: Vedia žiaci 

s problémovým správaním, kde majú hľadať pomoc, keď majú problém? Majú žiaci 

s problémovým správaním snahu riešiť svoje problémy prostredníctvom rozprávania sa 

s inými ľuďmi a písaním si o problémových zážitkoch?  

Parciálnym cieľom prieskumu bolo zistiť u žiakov s problémovým správaním 

vyhľadávanie zdrojov podpory a využitie verbálnej i písomnej formy riešenia problémov. 

Prieskumný súbor tvorili žiaci, 21 dievčat a 21 chlapcov. Ich priemerný vek bol 13 

rokov. Celkove sa prieskumu zúčastnilo 42 žiakov s problémovým správaním. Hlavným 

kritériom výberu pre prieskum boli žiaci, u ktorých podľa ústnych výpovedí triednych 

učiteľov a riaditeľov základných škôl boli prítomné prejavy správania nezlučiteľné 

s požiadavkami na správanie sa žiaka v škole. Sú to prejavy bitkárstva, šikanovania, krutosti 

voči iným, poškodzovania majetku, klamanie, záškoláctva, neposlušnosti, výbuchov zlosti, 

odmietania pedagogickej autority .Na dosiahnutie parciálneho cieľa prieskumu bola použitá 

dotazníková metóda. Dotazník reziliencie Resiliency questionnaire for children and 

adolescents pre žiakov základnej školy sa zameriava na sedem oblastí, ktoré sú prezentované 

šesťdesiatimi štyrmi otázkami. Sú to oblasti týkajúce sa žiakovho správania v škole, udalostí, 

ktoré sa môžu respondentovi stať v škole alebo po škole, vzťah k cigaretám, alkoholu 
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a drogám. Ďalšími témami sú zdravie a aktivity, ktoré respondent robí v priebehu dňa, a aj 

téma zameraná na priateľov a domov respondenta. Pre prezentáciu parciálneho cieľa 

prieskumu analyzujeme tri otázky, ktoré boli položené dotazníkom reziliencie. Všetky otázky 

v dotazníku boli zatvorené a pri každej otázke si mal žiak možnosť vybrať jednu z viacero 

ponúkaných možností. K spracovaniu a analýze získaných dát sme použili štatistický program 

SPSS 2003 Windows a Microsoft Office Excel.  

 

Výsledky prieskumu 

 Za faktor podpory reziliencie možno považovať vzťahy, ktoré pomáhajú žiakovi 

problémy riešiť rôznou formou a nezanechávajú za sebou škody, ublíženie iným. 

Usudzujeme, že emocionálna podpora, ktorá sa dostáva dieťaťu prostredníctvom pozitívnych 

vzťahov v rodine a jeho okolí, dáva pocit uspokojenia, bezpečia, istoty, dôvery a lásky, čo 

možno považovať za silný zdroj podpory v záťažových situáciách. Dôležité sú preto pozitívne 

a pevné vzťahy s členmi rodiny a s priateľmi, aby sa tak žiak mal možnosť kedykoľvek 

podeliť s problémami, mal niekoho, kto mu v núdzi pomôže. V súvislosti s týmto faktorom 

podpory reziliencie sme chceli zistiť, či žiaci vedia, kde majú hľadať pomoc, keď majú 

problém. Žiaci mali v dotazníku položenú otázku: Vieš, kde máš hľadať pomoc, keď máš 

problém? Žiaci pri tejto položke si mali možnosť vybrať jednu zo štyroch ponúkaných 

možností. Výsledok je zobrazený v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 Vyhľadávanie pomoci 

Vieš, kde máš hľadať pomoc, keď máš problém? 

Žiaci nie, nikdy áno, niekedy áno, často áno, vždy Spolu 

dievčatá 2 8 5 6 21 

chlapci 5 9 4 3 21 

SPOLU 7 17 9 9 42 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 Deskripciou priemerných hodnôt výpovedí, konštatujeme, že 17 žiakov vie niekedy, 

kde má hľadať pomoc, 18 žiakov uviedlo, že vedia, kde majú hľadať pomoc, ak majú nejaký 

problém, a 7 žiakov uviedlo, že nikdy nevedia, kde majú hľadať pomoc. Zo 42 žiakov je 18 

žiakov, ktorí vedia, kde majú hľadať pomoc, a to vždy a často. 17 žiakov vie vyhľadať pomoc 

niekedy. Tento fakt môže byť výsledkom mnohých skutočností, ako napríklad, že žiak nemá 

záujem zdôveriť sa niekomu so svojím problémom, má pocit, že jeho problém nebude nikoho 

zaujímať, alebo nemá blízku osobu, ktorej by o svojom probléme povedal. Z uvedeného 
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vyplýva, že žiaci s problémovým správaním neudržiavajú pevné vzťahy. Ak zhodnotíme 

odpovede na základe hodnoty áno, vyplýva, že 35 žiakov vie, kde má hľadať pomoc, ale 

vyhľadávanie pomoci má rôznu intenzitu. Môžeme dedukovať, že obdobie trinásteho roku 

života je obdobím v živote, keď sa dieťa odpútava od primárnej rodiny, hľadá vzory správania 

v prostredí rovesníkov, vstupuje do rôznych sociálnych vzťahov, ktoré mu prinášajú nové 

skúsenosti, zážitky. Ak sa na ceste životom stretáva s problémami, hľadanie zdrojov pomoci 

je náhodné, postavené na momentálnej životnej skúsenosti, na utváraných nie vždy pevných 

sociálnych vzťahov. Ak žiaci z akýchkoľvek dôvodov nevyhľadávajú zdroj podpory alebo ho 

vyhľadávajú len niekedy, zaujímalo nás, či hľadajú aj iné spôsoby pomoci pre porozumenie 

svojich problémov, t. j. či si ich prerozprávajú, alebo popisujú na papier (do denníka), a takto 

sa učia v nich orientovať, hľadať spôsoby riešenia. Odpovede na otázku, či majú žiaci 

s problémovým správaním snahu riešiť svoje problémy prostredníctvom rozprávania sa alebo 

písaním o problémoch, si vyberali jednu zo štyroch ponúkaných možností. Získané hodnoty 

uvádzame v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2Riešenie problémov  

Snažíš sa vyriešiť svoje problémy rozprávaním alebo písaním o nich? 

Žiaci Nie, nikdy áno, niekedy áno, často áno, vždy Spolu 

dievčatá 10 6 2 3 21 

chlapci 7 4 6 4 21 

SPOLU 17 10 8 7 42 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Podľa uvedeného je evidentné, že žiaci riešenie svojich problémov nevidia 

v rozprávaní alebo písaním o nich ako o možnom spôsobe riešenia. Až 17 žiakov zo 42 sa 

takto vyjadrilo. Bolo pre nás prekvapivé zistenie, že 10 dievčat nemá záujem riešiť svoje 

problémy prostredníctvom rozprávania alebo písania aj napriek tomu, že je všeobecne známe, 

že dievčatá svoje pocity a problémy často zvládajú tak, že sa o nich medzi sebou rozprávajú, 

píšu si denníky. Môžeme si hneď položiť otázku: Aké iné spôsoby riešenia svojich problémov 

používajú? Sú to spôsoby, ktoré sú sociálne neprijateľné, ktoré sú sebapoškodzujúce alebo 

ubližujúce súperovi, obeti. Prejavujú sa bitkárstvom, klamstvom, agresívnym správaním, 

vzdorovitosťou, odmietaním autority, záškoláctvom a pod.  

Za ďalší faktor podpory reziliencie možno považovať školu, resp. školské prostredie, 
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ktoré je neodmysliteľnou súčasťou života každého jedného žiaka. Nezastupiteľnú rolu 

v školskom prostredí zohráva učiteľ. Práve on má potenciál rozvíjať detskú rezilienciu 

v podmienkach školy. Má vplyv na rozvoj reziliencie žiaka, najmä ak žiak nemá takú dôležitú 

osobu vo svojej vlastnej rodine. Učiteľ sa má zaujímať o každého žiaka, mal by ho vypočuť a 

v prípade potreby ho nejako usmerniť a poradiť mu. Ide o napĺňanie kompetencie podpory 

žiakov bez rozdielu. Vníma žiak podporu od učiteľa? Hľadali sme odpovede na otázku: 

Zaujímajú sa o teba učitelia a iní dospelí v škole? Aj pri tejto položke si mali žiaci možnosť 

vybrať jednu zo štyroch ponúkaných možností. Výsledné dáta sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke 3. 

 

Tabuľka 3Podpora pedagóga 

Zaujímajú sa o teba učitelia a iní dospelí v škole? 

Žiaci Nie, nikdy áno, niekedy áno, často áno, vždy Spolu 

dievčatá 1 2 4 14 21 

chlapci 3 4 1 13 21 

SPOLU 4 6 5 27 42 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Pri vyhodnocovaní otázky 27 žiakov označilo možnosť áno, vždy, 6 žiakov označilo 

možnosť áno, niekedy, 5 žiakov označilo možnosť áno, často a štyria žiaci označili možnosť 

nie, nikdy. Dievčatá a chlapci vo svojich tridsiatich dvoch odpovediach záujem pedagógov 

a iných zamestnancov školy o nich hodnotia kladne. Pri týchto odpovediach na otázku 

môžeme vidieť, že viac ako polovica žiakov označila možnosť, že učitelia a iní dospelí sa 

o nich vždy v škole zaujímajú. Toto poznanie je pozitívnym signálom o pedagogickej práci 

učiteľov. Ukazuje sa, že sú otvorení voči žiakom, ktorí svojím správaním vybočujú 

z priemerného a vyžadovaného správania.  

 

Diskusia  

Obdobie dospievania je obdobím globálneho rozvoja žiaka, čo znamená, že pomerne 

veľa času trávia v škole. Žiaci, ktorí si myslia, že ich učitelia sa o nich zaujímajú a podporujú 

ich, sa v škole cítia oveľa lepšie, viac sa zapájajú do školských a i mimoškolských aktivít 

a menej inklinujú k správaniu, ktoré je v rozpore so školskými normami, kde by sme mohli 

zaradiť rôzne prejavy negatívneho správania sa žiakov, ako sú napríklad: bitky, fajčenie 
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cigariet, konzumácia alkoholu, delikvencia, šikanovanie a pod. Táto domnienka si vyžaduje 

ďalšie bádanie, keďže vieme, že žiaci, ktorí si myslia, že ich učitelia a iní dospelí sa o nich 

zaujímajú a podporujú ich, sa v škole cítia a zároveň správajú lepšie. Môžeme teda považovať 

podporu od učiteľov v smere k žiakom za protektívny faktor podpory reziliencie u žiakov. 

Emocionálna podpora, ktorá sa jedincovi dostáva hlavne v období dospievania 

prostredníctvom pozitívnych vzťahov od ľudí v jeho okolí, mu dáva pocit uspokojenia, 

bezpečia, dôvery, ktoré sú silným zdrojom podpory pri zvládaní nepriaznivých situácií. 

Vzťahy teda môžeme považovať za jeden z faktorov podpory reziliencie. O žiakov 

s problémovým správaním sa pedagógovia zaujímajú, ale žiaci aj napriek tomu nevedia, kde 

majú pomoc hľadať. Pedagóg nie je pre nich zdrojom pomoci, ak majú problém.  

Zo získaných výsledkov vyplýva, že žiaci v škole prezentujú málo kvalitné vzťahy 

v rovine vyhľadávania pomoci. Napriek takémuto vnímaniu skutočností žiakmi 

s problémovým správaním sú pedagógovia pripravení vypočuť si žiaka a hľadať spôsoby 

riešenia problémov. Medzi školské priaznivé faktory podporujúce odolnosť žiaka 

s problémami v správaní radí vo svojich štúdiách Jackson, Whitehead a Wigford (2010) a 

Dent Cameron (2003, In: Jackson, Whitehead, Wigford 2010) očakávania učiteľa, dostupnosť 

podpory a vzájomné vzťahy. Bratská (2001) za ochranné faktory školského prostredia, ktoré 

pomáhajú posilňovať zvládanie a zvyšujú odolnosť žiaka, považuje tvorivú atmosféru, 

prežívanie bezpečia a istoty, kladných modelov prezentujúcich jednotu slov, správania a 

skutkov s výrazne pozitívnymi dôsledkami pre školu, individuálny prístup k žiakom, hľadanie 

a prehlbovanie silných stránok osobnosti žiakov na úkor slabých stránok. Z batérie 

ochranných faktorov školy sme vybrali tie faktory, ktoré sa viažu priamo na vyučovací proces 

a sú vyjadrením vzťahov medzi subjektmi. 

 

Zhrnutie 

Veríme, že vyššie uvedenými výsledkami sme prispeli k rozšíreniu poznatkov 

v oblasti reziliencie. Usilovali sme sa o zmapovanie jednotlivých faktorov podpory reziliencie 

u žiakov s problémovým správaním. V edukačnom prostredí sú momenty, keď žiak potrebuje 

priamu pomoc od učiteľov či odborných zamestnancov. Potrebuje, aby mu pomohli 

nadobudnúť dôveru a istotu, aby mohol čeliť iným náročným životným situáciám.  

Vyššie uvedené čiastkové výsledky prieskumu poukazujú na to, že je neustále nutné 

zaoberať sa rezilienciou žiakov s problémovým správaním a podporovať rezilienciu u žiakov 

v ohrození. V súvislosti s rezilienciou sú okrem ,,sily“ osobnosti žiaka dôležité faktory, ktoré 
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na rezilienciu vplývajú. Taktiež je možné rezilienciu podporovať aj posilňovaním 

špecifických procesov reziliencie.  

____________________________________________________________________________ 

Prezentované výsledky sú parciálnym výstupom prieskumu 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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