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Abstrakt: V súčasnej dobe sa venuje pozornosť skúmaniu problémov výchovy a vzdelávania žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rozdiely, ktoré odlišujú týchto žiakov od intaktnej populácie, 

vyvolávajú diskusie o ich rešpektovaní a následnom individuálnom prístupe nielen zo strany učiteľa, 

vychovávateľa, ale i zo strany rodičov a spolužiakov. V prezentovanej štúdii riešenie tejto problematiky 

orientujeme nielen na kvalitnú výučbu, ale aj na otázku sociálnej inklúzie. Na zreteli máme úspešnosť 

socializácie týchto žiakov vo výchovných skupinách, pretože socializácia vedie k zvnútorneniu a prijatiu svojich 

daností a rešpektovania seba i iných. Príspevok sa zameriava na objasnenie pojmov socializácia a sociálne 

zručnosti, ktoré chápeme ako základný predpoklad k úspešnosti participácie jednotlivých členov skupiny. 

Pozornosť je potrebné sústrediť i na postoje spoločnosti k začleňovaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v podmienkach bežnej školy. Je preto nevyhnutné uvedomiť si, ako ovplyvňujú postoje 

učiteľov (a nielen ich) úspešnosť inkluzívneho vzdelávania. Príspevok reflektuje na súčasné problémy aktívneho 

zapájania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do procesu socializácie z pohľadu učiteľov 

bežných škôl. Pre potreby príspevku sme použili dotazníkovú metódu, pomocou ktorej sme zisťovali postoje 

učiteľov ZŠ na inkluzívne vzdelávanie. Výrazné odlišnosti vo výsledkoch sme zaznamenali u učiteľov I. a II. 

stupňa ZŠ a v ich postojoch k integrácii a aj v pohľade na prebiehajúcu socializáciu výchovnej skupiny, kde je 

začlenený žiak so ŠVVP. Je potrebné venovať neustálu pozornosť otázkam postojov učiteľov, pretože vieme, že 

učiteľ je hlavným facilitátorom výchovno-vzdelávacieho procesu a i od neho závisí úspešnosť, priebeh a miera 

začleňovania žiakov do výchovnej skupiny.  

Kľúčové slová: Inkluzívne vzdelávanie. Socializácia. Postoje. Sociálne zručnosti. Špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby. 

 

Abstract: Currently attention is paid to examining problems of educating students with special educational 

needs. The differences that distinguish these students from intact populations raise issues of respect for, and 

subsequent individual approach not only from the teacher, the educator, but also by parents and classmates. Our 

orientation issues are not focused on quality teaching, but the question of social inclusion. We have in mind the 

percentage of socialization of these students in educational groups because socialization leads to interiorization 

and adoption of their circumstances and respect for themselves and others. This paper focuses on clarifying the 

concept of socialization, social skills as a precondition to the success of the participation of individual members 

of the group. Attention should be focused on societal attitudes towards inclusion of pupils with special 

educational needs in mainstream school conditions. It is essential to understand how attitudes (not just teachers) 

affect the percentage of inclusive education. Post reflects the current problems active participation of pupils with 

special educational needs in the process of socialization from the perspective of teachers of mainstream schools. 

The necessary contributions, we used a questionnaire method by which we attitudes of teachers at primary 

schools inclusive education. Significant differences in the results we have seen with teachers I and II. grade 

school and in their view of the ongoing socialization of educational groups where the inclusion of pupils with 

SVVP and their attitudes towards integration. It is necessary to constantly address issues about teachers' 

attitudes, because we know that the teacher is the main facilitator of the educational process and even depends 

on it success, progress and inclusion rate of students in educational groups. 

Key words: Inclusive education. Socialization. Attitudes. Social skills. Special educational needs. 
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Teoretické východiská  

Naša pozornosť nie je zameraná na cieľ inkluzívneho vzdelávania v akademickom 

ponímaní, resp. v dosiahnutom výkone žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP), ale na otázku sociálnej inklúzie. Požár (2010) uvádza ako nadradený cieľ 

inkluzívneho vzdelávania sociálnu adaptáciu jedinca s postihnutím. Jednotlivec si má osvojiť 

istý systém poznatkov, noriem, hodnôt, postojov a foriem správania umožňujúcich jeho 

začlenenie do určitej spoločnosti a aktívnu účasť na spoločenskom živote. V tomto kontexte 

Žovinec vo svojom príspevku (2012) apeluje na našu školskú politiku, ktorá sa zaujíma 

hlavne o umiestnenie, potom o úspešnosť a problematika participácie je komplementárnou, 

akoby najmenej dôležitou. Pritom by sme sa mali zamerať nielen na dosiahnutie vzdelania, 

ale i na výchovu a socializáciu s vnútorným prijatím svojich daností, čo predstavuje náročnú 

úlohu nielen pre školu, ale i pre všetkých zúčastnených. Keďže 70 % zo všetkých detí a 

študentov so ŠVVP je vzdelávaných v školách bežného typu, nemožno tento problém 

ignorovať. 

Človek sa môže vyvíjať a normálne existovať len medzi ľuďmi. Boroš (2001) uvádza, 

že pre utváranie, fungovanie a rozvoj ľudskej psychiky má rozhodujúci význam práve život 

v spoločnosti. Znamená to, že v rámci ľudského bytia sa utvárajú určité medziľudské vzťahy 

ako vzťahy sociálne či spoločenské. Z hľadiska jednotlivca sú spravidla spočiatku vonkajšie, 

v priebehu ontogenézy sa však zvnútorňujú. Pre nás je podstatné to, ako sa tieto medziľudské 

vzťahy v školskom prostredí nielen utvárajú, ale ako sa vyvíjajú, kam smerujú a akú mieru 

predstavujú. Sollár (2007) zdôrazňuje najmä vzťahovú zložku sociálneho systému tvorenú 

troma kategóriami: osobnosť – interakcia – sociálne prostredie. Podľa Durkina (2006) 

v školskom prostredí musia žiaci i učitelia pochopiť, že ostatní majú jedinečné vlastnosti, 

ktorými sa od seba odlišujú. Taktiež potrebujú i pochopiť, že druhí samostatne myslia, cítia a 

poznajú rôzne veci. Takéto informácie však môžu získať iba v spomínanom sociálnom 

kontexte, resp. prostredí. Podobný názor má i Kačáni (1999), ktorý považuje sociálne 

prostredie a celkovú spoločenskú atmosféru za nevyhnutnú podmienku toho, aby sa človek 

ako biologická bytosť stala bytosťou sociálnou, schopnou medziľudskej komunikácie. 

Socializácia predstavuje nevyhnutný proces, z ktorého sa počas detstva vyvinú zručnosti 

a vzorce správania sprevádzajúce nás na ceste života. Durkin (2006) zdôrazňuje, že keď sa 

chce jedinec začleniť do sociálneho sveta, musí nadväzovať kontakty s druhými ľuďmi, musí 

vstupovať do vzťahov, osvojovať si miestne príznačné spôsoby vyjadrovania. Ani v školskom 
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prostredí to nie je inak. Tu vstupujú osoby do vzájomnej interakcie, kde každá osoba 

ovplyvňuje každú. Lechta (2012) zastáva názor, že táto rôznorodosť je veľmi dôležitá 

z transdidaktického hľadiska, ale i z hľadiska rozvíjania prosociálnosti intaktných žiakov. Na 

druhej strane sa môže stať aj rizikovým prostredím, a to z nielen hľadiska edukačnej 

úspešnosti žiakov so ŠVVP, ale i z hľadiska rozvoja intaktných žiakov. I preto je nevyhnutné, 

aby sme orientovali pozornosť v prvom rade na formovanie postojov v sociálnych skupinách 

a neskôr sa zamerali práve na funkčnosť, resp. úspešnosť participácie všetkých žiakov i 

žiakov so ŠVVP v bežnej škole.  

Podľa Boroša (2001) je postoj vlastné formovanie jednotlivca a závisí od podnetov 

z prostredia. Postoje veľmi úzko súvisia s adekvátnosťou subjektívneho obrazu objektívnej 

spoločnosti a  so sebahodnotením. Jednotlivec si systém a štruktúru postojov v procese vývinu 

vytvára sám pre seba a v sebe. Možno najdôležitejšie je spôsob formovania postojov. 

Najčastejšie prostriedky sú napodobňovanie, účasť na aktivitách neformálnych i formálnych 

skupín i identifikácia so skupinami. Pre formovanie postojov je dôležité aj osobné 

poznávanie, prežívanie, emocionálna a motivačná sféra každého jednotlivca. Svoju pozornosť 

chceme špecifikovať na postoje spoločnosti, resp. učiteľov voči žiakom so ŠVVP. Riešenia 

problémov by mohli viesť cestou poskytovania rôznych informácií učiteľom, čo sa 

v súčasnosti deje cez koncepciu inkluzívneho vzdelávania, ktorá propaguje aktívne spoločné 

súžitie všetkých bez rozdielu. Máme na mysli dimenziu výchovy, ktorá sa premieta do cieľov 

integrácie žiakov so ŠVVP. Podľa Belikovej (2014) je potrebné zaoberať sa sociálnym 

aspektom výchovy, pretože cieľom školy nie je len vychovávať a zastúpiť výchovu rodičov, 

ale usmerňovať, korigovať, utvárať osobnosť žiakov výchovným pôsobením. Utváranie 

osobnosti sprevádza i vytváranie pozitívnych vlastností v zmysle humanity u všetkých žiakov, 

čo je pri integrácii dôležitým faktorom. Súhlasíme a dopĺňame, že pokiaľ intaktní žiaci a 

aj učitelia pozitívne prijímajú a akceptujú žiakov so ŠVVP, je jeho socializácia určite 

uľahčená. Ako uvádzajú autori Seidler a Žovinec (2008), akceptovať jednotlivca práve 

takého, aký je, dokážeme len na základe prijatia rôznorodosti, multikultúrnosti a jedinečnosti 

prostredníctvom pochopenia, uznania a pozitívneho prínosu pre spoločnosť. Samotná inklúzia 

sa dá dosiahnuť len zmenou myslenia jednotlivca, ktorý je výnimočný svojou anormálnosťou. 

Je to forma spolužitia, ktorá sa nedá vnútiť ani násilne akcelerovať.  

Na utváranie vzťahov v kolektíve a zmenu postojov učiteľov a žiakov s cieľom zvýšiť 

však mieru a úspešnosť participácie žiakov so ŠVVP v podmienkach bežnej školy je potrebné 

venovať sa i otázkam sociálnych zručností. Otázkou však je, čo sociálne zručnosti predstavujú 



Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika 

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

 

44 
 

a z akého dôvodu sú dôležité. Tento pojem môžeme vnímať ako synonymum iných pojmov, 

ako napríklad emocionálna kompetencia, emočná inteligencia, sociálna spôsobilosť alebo 

sociálna inteligencia. Človek s rozvinutými sociálnymi kompetenciami dokáže úspešne a 

efektívne spolupracovať, rozumie sociálnym situáciám a primerane sa v nich správa. Ďalej 

volí i účinné riešenia problémov v rôznych prostrediach. Je schopný prejaviť empatiu 

v kontakte s druhými ľuďmi, dokáže prejavovať záujem o iných, lepšie rozpoznáva 

požiadavky druhých ľudí a vhodnejšie i na ne odpovedá. Takýto človek je flexibilný, 

tolerantný, vnímavý a vie aktívne načúvať a efektívne komunikovať. I Hájková a Strnadová 

(2010) prisudzujú ľuďom s rozvinutými sociálnymi kompetenciami kľúčovú rolu a práve od 

nich závisí úspešnosť integrácie žiakov so ŠVVP. Zahraničné výskumy ukázali, že zdravá 

personálna štruktúra a sociálne kompetencie vedú k úspešnosti u žiakov s poruchami učenia 

v ich budúcom osobnom a sociálnom živote (Farmer a kol. 2008; Leichtentritt a Shechtman 

2009; Wiener 2004). Lisá (2010) uvádza sociálne kompetencie, ktoré rozdeľuje na päť 

tematických okruhov: Ako sa lepšie dohodnúť, Ďakujem, prosím, prepáč, Čo robiť, keď ma 

niečo nahnevá, Mám i inú možnosť, Aj hry majú svoje pravidlá. Žiaci si uvedomujú svoje 

emócie a svoju motiváciu, snažia sa pochopiť emócie iných ľudí, sú schopní komunikovať 

neverbálne, poznávajú, že verbálna a neverbálna komunikácia nemusia byť významovo 

totožné, svoje emócie zvládajú i v strese a prejavujú empatiu voči ostatným. Iným sociálnym 

zručnostiam sa venujú autorky Hájková a Strnadová (2010). Popisujú zručnosti v oblasti 

medziľudských vzťahov, sociálne zručnosti spojené s vrstovníkmi alebo sociálne zručnosti 

zamerané na potešenie učiteľa, správanie zamerané na vlastnú osobu, asertívne zručnosti 

alebo komunikatívne zručnosti. Pre naše potreby sa v kontexte inkluzívneho vzdelávania 

zameriame hlavne na komunikáciu, empatiu, toleranciu a aktívnu účasť na sociálnom dianí 

v školskom prostredí, ktoré sme skúmali i z pohľadu učiteľov žiakov so ŠVVP v bežnej škole.  

 

Metodika výskumu 

  Cieľom prieskumu bolo zistiť postoj k inkluzívnemu vzdelávaniu z pohľadu 

učiteľov/vychovávateľov základných škôl. Na základe tohto cieľa sme stanovili prieskumné 

úlohy: 

- zistiť a porovnať postoj učiteľov I. stupňa ZŠ, II. stupňa ZŠ a vychovávateľov 

k integrácii žiaka so ŠVVP do podmienok bežnej školy, 

- zistiť a porovnať postoj učiteľov I. stupňa ZŠ, II. stupňa ZŠ a vychovávateľov 

k socializácii žiaka so ŠVVP v podmienkach bežnej školy, 
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- zistiť názory učiteľov I. stupňa ZŠ, II. stupňa ZŠ a vychovávateľov na používanie IVP, 

- zistiť postoj k motivácii učiteľov I. stupňa ZŠ, II. stupňa ZŠ a vychovávateľov na 

získavanie poznatkov potrebných pre prácu so žiakom so ŠVVP v podmienkach 

bežnej školy.  

 

  Pre potreby príspevku sme použili metódu dotazník. Dotazník bol distribuovaný 175 

učiteľom a vychovávateľom na prvom i druhom stupni bežných základných škôl na 

Slovensku. Z nich 84 respondentov zodpovedalo na dané výroky v dotazníku, čo predstavuje 

48 %. Respondentov sme rozdelili do troch kategórií, t. j. učitelia I. stupňa ZŠ, ktorí tvoria 

52,40 % (44), učitelia II. stupňa ZŠ 41,70 % (35) a vychovávatelia na ZŠ 6 % (5).  

  V dotazníku sme sa zamerali na postoje k výhodám integrácie, na organizáciu v triede, 

na schopnosti, odborné zručnosti potrebné vo výchovnom procese a postoj k inkluzívnemu 

vzdelávaniu vs. špeciálnemu vzdelávaniu ako indikátoru postoja k integrácii žiaka so ŠVVP. 

Ďalej sme sa zamerali na mieru socializácie/participácie z pohľadu uplatňovania sociálnych 

zručností empatie, komunikácie, tolerancie a aktívnej účasti vo výchovnej skupine. Dotazník 

sme aplikovali v on-line podobe prostredníctvom internetu a rozposielali riaditeľom ZŠ na 

Slovensku so sprievodným textom, v ktorom sme informovali o cieli prieskumu, a prosili sme 

o  preposlanie formulárov učiteľom.  

  V dotazníku bolo uvedených krátkych 8 výrokov s cieľom zistiť postoj učiteľov 

k inkluzívnemu vzdelávaniu a sociálnej dimenzie inklúzie. Nástroj vyjadruje na jednom póle 

priaznivý znak súhlasu s výrokom (vyjadrený číslom 6) a nepriaznivý znak s výrokom 

(vyjadrený číslom 1). Čísla 2 až 5 tvoria prechod od jedného pólu k druhému. Najvyššie 

možné skóre dosahovalo hodnotu 48, tá predstavuje priaznivý postoj učiteľov k inkluzívnemu 

z pohľadu sociálnej dimenzie. Jednotlivé výroky v dotazníku sme rozdeľovali do dvoch 

faktorov. Prvý faktor predstavuje postoj učiteľov/vychovávateľov k integrácii žiakov so 

ŠVVP do bežnej školy (výrok 1, 2, 4, 7) a druhý faktor bol zameraný na mapovanie názorov 

na mieru socializácie/participácie žiakov so ŠVVP na dianí vo výchovnej skupine z pohľadu 

učiteľov/vychovávateľov (výrok 3, 5, 6, 8). Najvyššie možné dosiahnuté skóre v oboch 

faktoroch bolo 24, ukazovateľ predstavoval mieru priaznivého alebo nepriaznivého postoja 

učiteľov/vychovávateľov k integrácii žiakov so ŠVVP v bežných školách a mieru 

socializácie/participácie žiakov so ŠVVP. V poslednej časti dotazníka boli položené 2 otázky 

zamerané na názory učiteľov/vychovávateľov z pohľadu organizačných podmienok 
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používania IVP a na motiváciu učiteľov/vychovávateľov dovzdelávať sa v danej 

problematike.  

Výsledky prieskumu 

 Zisťovali sme postoje učiteľov/vychovávateľov na integráciu žiakov so ŠVVP. 

Učitelia I. a II. stupňa vidia najväčšie obavy z toho, že žiak so ŠVVP potrebuje oveľa viac 

času pri aktivitách ako jeho spolužiaci, čo považujú za nepriaznivé voči ostatným intaktným 

žiakom. Takisto viacero učiteľov zastáva názor, že učitelia nie sú dostatočne odborne 

pripravení pracovať so žiakom so ŠVVP v podmienkach bežnej školy. Z toho potom môže 

vyplývať ich nepriaznivý postoj na integráciu žiakov so ŠVVP. Postoje k začleňovaniu žiaka 

so ŠVVP do bežnej triedy sa rôznia. Túto alternatívu niektorí učitelia odsúhlasili, iní však 

prejavili opačný postoj. Podobné to je aj pri vyjadrení, že integrácia môže byť obohacujúca aj 

pre ostatných zúčastnených. I v tomto prípade boli postoje učiteľov protichodné. V postojoch 

vychovávateľov vidíme skôr opačný názor na integráciu žiakov so ŠVVP. Väčšina 

vychovávateľov prejavila pozitívnu voľbu voči bežnej triede ako najlepšiu voľbu pre žiaka so 

ŠVVP. Pri výroku: integrácia môže byť obohacujúca pre ostatných – sa názory skôr líšili 

v postojoch k pripravenosti vyučujúcich na žiaka so ŠVVP, a preto viacerí volili skôr 

negatívnu voľbu. Pre porovnanie uvádzame údaje v Tabuľke 1 Základné deskriptívne 

ukazovatele. Aritmetický priemer výsledkov postojov učiteľov I. stupňa ZŠ je 12,82. Priemer 

postojov učiteľov II. stupňa ZŠ predstavuje 10,31 a priemer postojov vychovávateľov ZŠ je 

15,2. I z týchto hodnôt vieme vyčítať, že priaznivý postoj na integráciu žiakov prejavujú 

práve vychovávatelia ZŠ, potom učitelia I. stupňa a až na koniec sú učitelia II. stupňa ZŠ. 

Potvrdzuje nám to i ďalší štatistický údaj, ktorý znázorňuje najčastejšie volenú hodnotu. 

U učiteľov I. stupňa je modus 4, t. j. čiastočne súhlasím, u učiteľov II. stupňa predstavuje 

modus hodnotu 2, zväčša nesúhlasím, a u vychovávateľov je hodnota modusu tiež 4, čiastočne 

súhlasím. Rovnaké hodnoty modusu u vychovávateľov a učiteľov I. stupňa ZŠ môžeme 

pripísať faktu, že vychovávatelia pracujú hlavne so žiakmi I. stupňa ZŠ. 

I v druhom faktore sme sa zamerali na zisťovanie názorov na mieru socializácie 

žiakov so ŠVVP v podmienkach bežnej školy. Zistili sme, že postoje učiteľov sa výrazne 

odlišujú v I. a II. faktore. Učitelia I. stupňa ZŠ pozorujú, že žiaci so ŠVVP sú zapájaní do 

výchovnej skupiny ako jej aktívni členovia spolu s intaktnými žiakmi. Viacerí učitelia otázku 

tolerancie intaktných žiakov voči žiakovi so ŠVVP vnímajú pozitívne, vyjadrili sa, že intaktní 

žiaci sa chcú spájať do skupín so žiakom so ŠVVP. Iný druh odpovedí sme zaznamenali pri 

otázke, či je žiak so ŠVVP aktívnou súčasťou výchovnej skupiny alebo či žiaci medzi sebou 
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komunikujú cez prestávky. Tieto odpovede vykazovali stredné hodnoty, učitelia sa nevedeli 

jednoznačne rozhodnúť. Názory učiteľov II. stupňa na mieru participácie v podmienkach 

bežnej školy sa síce odlišujú, ale zastávajú názor, že žiak so ŠVVP je v procese socializácie 

intaktnými žiakmi prijímaný. Na druhej strane väčšie percento učiteľov prejavilo i možné 

obavy alebo problémy so socializáciou žiaka so ŠVVP. Ukazovatele vypovedajú skôr 

o problémoch žiakov so ŠVVP a ich aktívnym začleňovaním do výchovnej skupiny. Učitelia 

sa v dotazníku pri otázkach rozdeľovania žiakov do skupín aj so žiakom so ŠVVP vyjadrili 

záporne, takisto to bolo pri otázke, či žiak so ŠVVP je aktívnou súčasťou výchovnej skupiny. 

Pozitívne sa vyjadrili napríklad voči tolerancii ostatných žiakov k žiakovi so ŠVVP, čo na 

druhej ale nezabezpečilo, aby tí istí učitelia nevyjadrili negatívny postoj k vyššie popísaným 

vyjadreniam. Vychovávatelia vcelku zastávajú názor, že žiak so ŠVVP je intaktnými žiakmi 

prijímaný a spolu aktívne participujú na výchovných činnostiach. Ale i oni prejavili rôzne 

skúsenosti, takže pri jednom skúmanom probléme sme zaznamenali ich pozitívne stanovisko 

(v tolerancii intaktných žiakov alebo pri komunikácií žiakov cez prestávky so žiakom so 

ŠVVP), pri druhom zasa stredovú hodnotu alebo negatívne stanovisko. Štatistické údaje 

(Tabuľka 1 Základné deskriptívne ukazovatele) nám ukazujú, že učitelia I. stupňa ZŠ 

dosahujú priemer hodnôt 17,98 a najčastejšie volenou hodnotou ich odpovedí bola voľba 6, 

absolútne súhlasím. Učitelia II. stupňa ZŠ získali priemer hodnôt 16,26 a modus je 5, t. j. 

zväčša súhlasím. Vychovávatelia dosiahli v aritmetickom priemere najvyššiu hodnotu 18,2 

a najčastejšie volená hodnota ich odpovedí prestavuje voľbu 5, teda zväčša súhlasím.  

 

Tabuľka 1 Základné deskriptívne ukazovatele 

Respondenti 
I. faktor II. faktor 

Celkové 

skóre 

AP MO AP MO AP MO 

Učitelia I. stupňa ZŠ 12,82 4 17,98 6 29,75 5 

Učitelia II. stupňa ZŠ 10,31 2 16,26 5 26,57 3 

Vychovávatelia 15,2 4 18,2 5 31 4 

(Zdroj: vlastné spracovanie)  

 

Pri postojoch učiteľov/vychovávateľov k inkluzívnemu vzdelávaniu na základe vyššie 

spomenutých údajov môžeme konštatovať rozdielne výsledky v jednotlivých skupinách 

respondentov. I v celkovom sumarizovaní hodnôt (Tabuľka 1 Základné deskriptívne 

ukazovatele) sa nám preukázalo, že vychovávatelia ZŠ a učitelia I. stupňa ZŠ dosiahli lepšie 
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výsledky smerujúce k pozitívnemu postoju k inkluzívnemu vzdelávaniu ako učitelia II. stupňa 

ZŠ. Aritmetický priemer celkových ukazovateľov vychovávateľov ZŠ predstavuje hodnotu 31 

a najčastejšie volená hodnota pre obidva faktory bola voľba 4, čiastočne súhlasím. Podobné 

výsledky sme zaznamenali i v prípade učiteľov I. stupňa ZŠ, kde aritmetický priemer je 29,75 

a najčastejšie volená hodnota 5, zväčša súhlasím. Nižší aritmetický priemer sa ukázal 

u učiteľov II. stupňa ZŠ, hodnota dosiahla 26,57 a najčastejšie volená voľba bola v hodnote 3, 

čiastočne nesúhlasím.  

Pre potreby získania informácií o používaní individuálneho vzdelávacieho plánu (angl. 

individual education plan) vo výchovno-vzdelávacom procese sme sformulovali otázku, či 

IVP predstavuje pre učiteľov prácu navyše. Zo všetkých respondentov 85,72 % vyjadrilo 

názor, že dodržiavanie IVP je pre nich práca navyše. I z pohľadu konkrétneho percentuálne 

zastúpenia v jednotlivých kategóriách badáme, že i učitelia I. stupňa ZŠ vidia dodržiavanie 

IVP ako prácu navyše, t. j. 84,09 %. Len 4,55 % respondentov nepovažuje IVP ako prácu 

navyše a 11,36 % sa nevedelo rozhodnúť. Aj v prípade učiteľov II. stupňa ZŠ sme zistili, že 

94,29 % si myslí, že IVP predstavuje činnosť nad rámec ich povinností a len 2,86 % učiteľov 

vyjadrilo názor opačný, 2,86 % sa znova nevedelo rozhodnúť. V prípade vychovávateľov ZŠ 

40 % považuje IVP za prácu navyše, ale na druhej strane 60 % vôbec nevidí s dodržiavaním 

IVP žiadny problém. Podobné výsledky sme zaznamenali i v prípade motivácie vzdelávania 

pre potreby získavania nových informácií, poznatkov pre prácu so žiakom so ŠVVP. 

U učiteľov I. stupňa ZŠ sme  zistili, že 65,91 % považuje žiaka so ŠVVP za motiváciu 

k ďalšiemu vzdelávaniu. V hodnote 29,55 % sme zaznamenali aj vyjadrenia opačného názoru 

a 4,55 % respondentov vyjadrilo váhanie odpoveďou neviem. V prípade učiteľov II. stupňa 

ZŠ už postoj k motivácii nebol až taký priaznivý. Učitelia prejavili odlišné názory, pretože 

45,71 % prejavuje postoj, že žiak so ŠVVP pre nich znamená motiváciu k ďalšiemu 

odbornému vzdelávaniu, ale 20 % neprejavuje žiadny záujem o získavanie nových poznatkov 

a až 34,29 % nevedelo vyjadriť jednoznačné stanovisko, uvádzali stredové hodnoty, neviem. 

Iné výsledky sme zaznamenali u vychovávateľov, kde 60 % vychovávateľov chce získavať 

nové vedomosti pre potrebu efektívneho pracovania so žiakom so ŠVVP, iba 20 % vyjadrilo 

opačný názor a 20 % vyjadrilo názor neutrálny.  

 

Diskusia 

V rámci diskusie sa chceme dotknúť niekoľkých bodov súvisiacich s prezentovanými 

výsledkami prieskumu. V prvom rade sú to základne deskriptívne údaje. Priemer 
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v jednotlivých faktoroch sa nám ukázal rozdielny z pohľadu učiteľov I., II. stupňa ZŠ 

a z pohľadu vychovávateľov. Postoje respondentov na integráciu žiaka so ŠVVP v prvom 

faktore sa odlišovali od postojov/názorov na mieru participácie žiaka so ŠVVP spolu 

s intaktnými spolužiakmi v druhom faktore. Zistenia možno porovnávať so štúdiou, ktorú 

uskutočnili Bronišová a Učeň (2002). Autori konštatujú rozdielne, niekedy až radikálne 

pozitívne i negatívne postoje k integrácii postihnutých do bežných základných škôl. Ich 

výskum bol zameraný na tri výskumné súbory – žiaci, rodičia, učitelia, i z toho možno 

vyvodiť, že mnohí  učitelia základných škôl zastávajú názor, že bežná škola ako inštitúciu nie 

je vhodné miesto, kde by  intaktní žiaci mali získavať sociálne spôsobilosti v interakcii so 

žiakom s postihnutím. Na strane druhej získané pohľady autori neprezentujú ako nemenný 

výsledok, pretože preferujú názor, že postoje skupín sú formovateľné. V tejto súvislosti 

uvádzame výsledky Avrimidis (2010), kde 2/3 učiteľov súhlasilo s celkovou koncepciou 

integrácie a len 1/3 prejavila nepriaznivý postoj v zmysle nedostatku času, zručností na 

realizáciu inkluzívneho vzdelávania. Učitelia mali k dispozícii školenia a osobné zážitky so 

žiakom s postihnutím. Rovnako ako Učeň (2002, 1995), Avrimidis (2010) i my sa prikláňame 

k názoru, že postoje učiteľov sa dajú formovať. Či už cez koncepciu inkluzívneho 

vzdelávania, alebo cez tréning o inklúzii v koncepte zážitkov a skúseností, ktoré vedú k pravej 

inklúzii. I autori Lechta a Janoško (2010) vyjadrili, že učitelia sú pripravení akceptovať 

žiakov so ŠVVP v triedach, pokiaľ sa o tom hovorí na abstraktnej rovine. Keď sa však má 

realizovať inklúzia konkrétneho žiaka, začnú ťažkosti. Vychádzame z predchádzajúcich 

zistení i z nášho prieskumu, ktorý ukázal, že v prvom faktore postoje 

učiteľov/vychovávateľov k integrácii nadobúdali nižšie hodnoty. Vzhľadom na to, že 

v procese inklúzie žiakov so ŠVVP v bežnej škole ide do veľkej miery aj o zmenu prostredia 

školy tak, aby sa v nej mohol daný žiak aj skupina optimálne rozvíjať a uplatniť, súhlasíme so 

Zelinom (2014) a pokladáme skúmanie postojov žiakov i učiteľov voči žiakovi so ŠVVP za 

veľmi dôležité.  

 

Zhrnutie 

Príspevok reflektuje na súčasné problémy, ktoré vznikajú pri náraste integrovaných 

žiakov do podmienok bežnej školy. Myslíme si, že i žiak so ŠVVP môže byť plnohodnotným 

a aktívnym členom výchovnej skupiny, ktorý sa spolupodieľa na činnostiach, komunikácii 

a participuje na školskom dianí. V našom prípade sme vychádzali z teoretických východísk, 

ozrejmili sme pojmy úzko súvisiace s inkluzívnym vzdelávaním v zmysle sociálnej dimenzie, 
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ako je socializácia, postoje alebo sociálne zručnosti. Tieto pojmy považujeme za východisko 

pre orientáciu v danej problematike. Prieskum bol zameraný na učiteľov/vychovávateľov, 

ktorí denne vstupujú do kontaktu so žiakmi intaktnými i so žiakom so ŠVVP. Zisťovali sme 

ich postoj k integrácii žiakov so ŠVVP, ktoré považujeme za kľúčové k porozumeniu filozofie 

inklúzie. Pri zisťovaní miery participácie žiakov intaktných a žiakov so ŠVVP môžeme 

konštatovať, že žiaci medzi sebou komunikujú, v určitej miere sa aj tolerujú, aj keď sa 

s výsledkami nemožno uspokojiť. Je nevyhnutné aj naďalej zisťovať, mapovať postoje 

učiteľov, žiakov z pohľadu sociálnej dimenzie a pokúsiť sa o zmenu postojov spoločnosti, 

teda učiteľov, rodičov, okolia.  
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