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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá faktormi školskej úspešnosti žiakov s mentálnym postihnutím. Teoretické 

východiská vymedzujú školskú úspešnosť, faktory, ktoré ju podmieňujú, a vysvetľujú príčiny školskej 

neúspešnosti žiaka. Cieľom prezentovaného výskumu je zistiť, či nasledovné premenné: mentálna vulnerabilita, 

klíma v triede, sociálna opora rodiča, vychovávateľa v detskom domove a učiteľa súvisia so školskou 

úspešnosťou, ktorá je vyjadrená školským prospechom žiaka s mentálnym postihnutím. Výskumný súbor tvorilo 

50 žiakov špeciálnej základnej školy A variantu a 9 žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

vzdelávaných v základnej škole vo veku od 9 do 12 rokov, (31 dievčat, 28 chlapcov). Medzi žiakmi oboch skupín 

neboli zistené významnejšie rozdiely v školskom prospechu, avšak najväčší rozdiely medzi nimi bol zistené 

v miere mentálnej vulnerability. Žiaci v špeciálnej základnej škole sú viac ohrození výskytom duševnej poruchy 

ako žiaci vzdelávaní v integrovaných podmienkach. Merané faktory súvisia so školskou úspešnosťou žiaka, avšak 

tá je oveľa viac ovplyvnená vnútornými limitami žiaka.  

Kľúčové slová: Školská úspešnosť. Školská neúspešnosť. Mentálne postihnutie. Žiak s mentálnym postihnutím.  

 

Abstract: This article discusses the educational success of pupils with intellectual disabilities. The theoretical 

background focuses on definition of school success, its conditional factors and explains the reasons of pupil's 

school failure. The aim of the research is to explore whether the following variables: mental vulnerability, the 

climate in the classroom, social support of the parent (or educator in an orphanage) and the teacher are related 

to school success expressed by school achievement of a pupil with intellectual disabilities. The sample consisted 

of50pupilsof special primary school variant ofa9pupils with mild intellectual disability educated in inclusive 

settings, 9-12 years of age (31 girls, 28 boys). There were not find significant differences in measured variables 

except mental vulnerability. Pupils of special primary school were more at the risk of the incidence of mental 

disease than pupils educated in inclusive settings. Measured factors are related to the level of school 

achievement, however it is much more influenced by internal limits of pupil.   

Key words: School success. School failure. Intellectual disability. Pupil with intellectual disability. 

 

Teoretické východiská 

„Zvláštny“ môže znamenať odlišný od toho, čo je považované za normálne, bežné, 

väčšinovo prijateľné, nevyčnievajúce. Človek s postihnutím zostáva predovšetkým človekom 

(Efeta 2003, s. 181). Žiaci s mentálnym postihnutím majú rovnaké potreby ako žiaci 

štandardnej populácie, len ich napĺňanie je o čosi náročnejšie. Potreba dosiahnuť dobrý výkon 

a byť úspešný je pre tieto deti rovnako dôležitá ako pre iné. Obdobie mladšieho školského 

veku býva označované ako fáza snaživosti, pretože v tejto dobe rastie potreba potvrdiť svoje 

osobné kvality výkonom, a to hlavne takým, ktorý by bol sociálne pozitívne hodnotený. 

Úspech posilňuje sebadôveru dieťaťa a týmto uspokojuje jeho potrebu sebarealizácie. 

Z hľadiska väčšiny dospelých je pre školáka najdôležitejšia úspešnosť v oblasti vzdelávania, 
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čiže v škole. Ak dieťa nie je úspešné, zvyšuje sa tým riziko vzniku pocitu menejcennosti 

a neistoty, ktoré sa môžu generalizovať až do takej miery, že ovplyvnia aj vývin osobnosti. 

Každá spoločnosť si určuje sama, čo považuje v určitom veku za úspech, resp. v akej oblasti 

by sa mal dosahovať (Vágnerová 2005). 

Helus (1982) chápe školskú úspešnosť ako záležitosť samotného žiaka, no i záležitosť 

jeho spolužiakov, triedneho učiteľa, učiteľského kolektívu či školy. Poňatie tohto pojmu 

vyjadruje predstavy o tom, aký by mal byť žiak, v akom smere a pomocou akých prostriedkov 

by sa mala rozvíjať jeho osobnosť. Autor ďalej tvrdí, že školská úspešnosť je v užšom 

vymedzení používaná zameniteľne s pojmom školský prospech, t. j. školská klasifikácia 

žiaka. Rovnaký názor zdieľajú aj Průcha, Walterová a Mareš (1995), ktorí ju chápu ako 

zvládnutie požiadaviek, ktoré škola kladie na jednotlivca a ktoré sa prejavuje v pozitívnom 

hodnotení žiakovho prospechu. Autori v tejto súvislosti vyzdvihujú skutočnosť, že školská 

úspešnosť predstavuje výsledok spolupráce učiteľov a žiakov, ktorý vedie k dosiahnutiu 

určitých vzdelávacích cieľov. Týmto poukazujú na fakt, že školská úspešnosť nie je iba 

dielom žiaka, jeho schopností, usilovnosti, ale je aj dielom učiteľa, resp. súčinnosti oboch 

aktérov. 

Ako sme naznačili, školská úspešnosť je vyjadrovaná aj školským prospechom, ale nie 

je s týmto pojmom úplne totožná. Hvozdík (1986, s. 145) vo svojej publikácii  uvádza, že 

„z psychologického hľadiska vyjadrujú pojmy školský úspech – neúspech psychický zážitok 

súvisiaci s činnosťou subjektu, ktorý má vždy určitý dynamicko-motivačný vplyv na činnosti 

subjektu“. Školská úspešnosť/neúspešnosť zahŕňa ale skôr komplexnejší pedagogicko-

psychologický a sociálny jav, ktorý môže byť charakterizovaný ako súhrn a jednota 

dosiahnutých výkonov a na ne viazaných úspechov, ktoré sa prežívajú subjektívne a akceptujú 

sociálne. Tieto bývajú vyjadrené školským prospechom, ale podstatný je, ako sme už uviedli, 

psychologický rozmer prežívania vlastnej úspešnosti. 

Schnitzerová (2002) vníma školskú úspešnosť ako vzájomnú prepojenosť rôznych 

determinujúcich činiteľov, ktoré delí do dvoch tried. Vnútorné činitele školskej úspešnosti 

ovplyvňujú celkovú spôsobilosť žiaka vzdelávať sa a osobnostne rásť a predstavujú školskú 

zdatnosť (všeobecné, špeciálne a tvorivé schopnosti, pamäť, myslenie, inteligencia, 

kognitívny štýl žiaka, učebný štýl žiaka, osvojené vedomosti, poznatky a zručnosti, 

nonkognitívne predpoklady, postoj k učeniu a školskej práci, potreby ako základ učebnej 

motivácie, sebavedomie, ašpirácie a zdravotný stav žiaka a pod.). Vonkajšie činitele školskej 

úspešnosti predstavujú: rodina (spôsob spolužitia, hodnoty, ktoré dieťaťu uľahčujú alebo 
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naopak sťažujú preberanie a výkon žiackej roly), škola (náročnosť a parametre školského 

učiva, osobnosť jednotlivých učiteľov, ich štýl vyučovania, spôsob motivácie, prezentované 

očakávania voči žiakom, kritériá hodnotenia učebných výkonov, klíma triedy atď.) 

a kamaráti/rovesníci, ktorí ovplyvňujú postoje ku škole a učeniu, spôsob trávenia voľného 

času a záujmové aktivity žiaka. 

Aby bolo možné dosiahnuť žiaduci úspech v oblasti vzdelávania, musí dieťa 

disponovať nielen potrebnými schopnosťami, ale i určitými osobnostnými vlastnosťami, 

potrebným sociálnym zázemím a v neposlednom rade dobrým zdravotným stavom. Súhrn 

uvedených nevyhnutných predpokladov k dosiahnutiu úspešnosti v učení vytvára výkonovú 

zdatnosť jedinca. Niektoré z nich nie sú závislé na vôli dieťaťa, nie sú ovplyvniteľné ľahko. 

V mnohých prípadoch musí učiteľ rešpektovať predpoklady v oblasti schopností a zároveň 

nesmie vplyv ostatných faktorov na školskej práci podceňovať. Vyspelosť a dobrá úroveň 

rozumových schopností je jedným zo základných predpokladov pre dobrý školský prospech, 

ale nie je jediným (Vágnerová 1995). Autorka pre väčší prehľad ďalej uvádza príčiny 

školského neúspechu, ktoré zaraďuje do troch kategórií: nedostatočná úroveň rozumových 

schopností, špecifické poruchy učenia a porucha iných schopností či mimointelektových 

vlastností. Průcha (2004) uvádza 6 ukazovateľov, ktoré upozorňujú na prítomnosť školskej 

neúspešnosti: predčasné ukončenie vzdelávania, vysoká miera absencie žiakov v škole, 

opakovanie ročníka, neúspešnosť pri hodnotení výkonu počas školského roka, nedostatočná 

úroveň vzdelania, výkony nepostačujúce k získaniu záverečného certifikátu. Školská 

úspešnosť/neúspešnosť žiaka nie je výsledkom pôsobenia len jedného činiteľa, ale ako 

uvádzame vyššie, výsledkom súhry viacerých činiteľov. 

U každého žiaka je rozsah neúspechu špecifický, dokonca niektorí žiaci pokladajú za 

neúspech aj to, že nedosiahnu očakávaný výsledok. Školský prospech však bude mať 

pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka len vtedy, keď sa pre neho stane zážitkom, ak ho 

bude vnútorne prežívať a ak svoju výkonnosť v učení, učebné výsledky bude hodnotiť 

a subjektívne prežívať prevažne ako úspešné a vlastným úsilím ovplyvniteľné. Problém 

školskej neúspešnosti žiakov by sme teda nemali vnímať len v súvislosti s ich učebnými 

výsledkami alebo motiváciou k učeniu. Neprospievajúci žiaci predstavujú skupinu tzv. 

problémových detí a je úlohou nielen psychologickej, ale aj pedagogickej vedy bližšie 

identifikovať túto skupinu žiakov. Poznať ich psychickú kapacitu, vnútorné i vonkajšie 

podmienky ich vývinu, psychické a spoločenské predpoklady učenia najmä so zreteľom na 

poruchy, ktoré negatívne ovplyvňujú ich školskú prácu, čím spôsobujú zlyhanie v učení. 
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Školský neúspech môže nastať už v prvých rokoch školskej dochádzky a začiatočné 

neúspechy v škole môžu veľmi nepriaznivo pôsobiť na ďalší postoj žiaka k škole a 

vzdelávaniu. Žiak tak čelí nepochopeniu, tlaku a nedorozumeniam, čo má vplyv na zníženie 

výkonnosti u žiaka (Hvozdík 1973; Kačáni 1999). Langmeier a Matějčěk (1966) upozorňujú 

na skutočnosť, že pri snahe pomôcť dieťaťu, ktoré nie je v škole úspešné, sa musíme zamerať 

na individualitu jeho osobnosti. Poznať dieťa v celej jeho celistvosti a pochopiť tak jeho 

životnú situáciu – to môže viesť k zisteniu základnej príčiny jeho neúspechu v škole. 

V prípade, keď príčiny neúspešnosti nie je možné odstrániť, je ich poznanie príležitosťou pre 

učiteľov a vychovávateľov, aby si uvedomili situáciu, v ktorej sa dieťa nachádza, a 

cieľavedome tak zmenili svoje požiadavky a postoje k nemu. 

Na základe uvedeného sme zisťovali, či mentálna vulnerabilita, ktorá predstavuje 

vnútorný činiteľ školskej úspešnosti a prediktor duševného zdravia žiaka, klíma v triede 

a sociálna opora rodičov, učiteľov a spolužiakov ako jej vonkajšie činitele súvisia so 

školským prospechom žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím.  

 

Metodológia výskumu 

Výskum sa realizoval v období január až marec 2015. Účasť škôl na výskume bola 

ovplyvnená aj ochotou vedenia škôl spolupracovať pri zbere dát, preto boli respondenti do 

súboru zaradení na základe dostupnosti, nie náhodným výberom. V našom výskume sme ako 

výskumné metódy použili: Dotazník sociálnej opory pre deti a dospievajúcich (CASSS-Svk), 

dotazník Naša trieda (MCI-A-Svk) a Dotazník predností a nedostatkov (SDQ-Svk). 

Odpovede sme získavali od žiakov individuálnym administrovaním uvedených 

dotazníkov v samostatnej miestnosti. Čas pre vypĺňanie dotazníkov nebol nijakým spôsobom 

obmedzený. Jednému žiakovi trvalo vyplnenie dotazníkov asi 45 až 60 minút. V prípade, že 

žiak vykazoval po dlhšom čase vypĺňania známky únavy, zníženej pozornosti či zlej nálady, 

museli sme sa v iný deň opätovne vrátiť do školy a znovu pokračovať vo vypĺňaní dotazníka. 

Žiaci ochotne spolupracovali, menšie problémy sa vyskytli pri otázkach, ktorým žiaci 

nerozumeli. Tie sme však žiakom vysvetlili použitím adekvátneho jazyka. 

 

Dotazník sociálnej opory pre deti a dospievajúcich (CASSS-Svk) 

Autormi Dotazníka sociálnej opory pre deti a dospievajúcich (CASSS-Svk) sú Ch. K. 

Malecki, M. K. Demaray a S. N. Elliott (2002). Dotazník je súčasťou batérie testov 

administrovanej v rámci riešeného projektu APVV-0851-12. Dotazník zisťuje vnímanú 
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sociálnu oporu u detí a dospievajúcich z niekoľkých zdrojov: od rodičov, učiteľov, 

spolužiakov, kamarátov a ľudí na škole. Je určený pre žiakov 9 až 18 rokov. Dotazník 

obsahuje 60 položiek, ktoré sú štruktúrované do piatich subškál po dvanástich položkách. 

Jednotlivé subškály sú označené ako: rodičia, učiteľ, spolužiaci, kamarát a škola. Do 

pôvodnej verzie dotazníka boli doplnené položky „Moji rodičia“, „Moji učitelia“, „Môj 

kamarát/kamarátka“ a „Ľudia na škole“. V prípade, ak dotazník vypĺňal respondent 

pochádzajúci z detského domova, pretransformovali sme inštrukciu v subškále „Moji rodičia“ 

na položku „Moji vychovávatelia“, keďže u detí v náhradnej starostlivosti plnia z hľadiska 

sociálnej podpory funkciu rodičov vychovávatelia. Respondent si musí pozorne prečítať 

každý výrok a posúdiť jeho obsah z dvoch hľadísk: ako často zažíva takúto oporu a ako 

dôležitá je pre neho táto vnímaná opora. Frekvencia výskytu sociálnej opory sa posudzuje 

pomocou šesťstupňovej numerickej škály od 1 (nikdy) až po 6 (vždy). Dôležitosť vnímanej 

opory sa posudzuje na trojstupňovej numerickej škále od 1 (nedôležité) po 3 (veľmi dôležité). 

Celkové skóre pre jednu subškálu dotazníka, jednu diagnostikovanú premennú (napr. rodičia) 

získame spočítaním respondentom označenej hodnoty u dvanástich čiastkových položkách. 

Zvlášť sčítame hodnoty pre frekvenciu výskytu vnímanej opory a zvlášť pre dôležitosť 

vnímanej opory. Rovnakým spôsobom postupujeme aj u zvyšných premenných. Spočítaním 

údajov u všetkých piatich premenných získame celkovú respondentom vnímanú sociálnu 

oporu (Mareš, Ježek 2005). 

 

Dotazník Naša trieda (MCI-A-Svk) 

Autormi dotazníku Naša trieda (My Class Inventory – MCI, slovenská verzia), ktorý 

sme použili v našom výskume, sú B. J. Fraser a D. L. Fisher (1986). Tento dotazník 

predstavuje jednu z metód, ktoré môžu učiteľovi pomôcť pri poznávaní klímy školskej triedy. 

Je určený pre žiakov 3. až 6. ročníka základnej školy, veková kategória od 8 do 12 rokov. 

Dotazník umožňuje posúdiť sociálnu klímu triedy podľa piatich hľadísk a podľa piatich 

premenných. Skúma nasledovné premenné: spokojnosť v triede, trenice v triede, súťaživosť 

v triede, obťažnosť učenia a súdržnosť triedy. Vyhodnotenie dotazníka spočíva v tom, že sa 

dichotomickým odpovediam žiaka (áno – nie) priradia číselné hodnoty. Odpoveď áno sa 

hodnotí troma bodmi, odpoveď nie jedným bodom. V prípade, že žiak neodpovedal na určitú 

otázku vôbec alebo pokiaľ zakrúžkoval obe možnosti naraz či preškrtol obe možnosti, skóruje 

sa jeho odpoveď dvoma bodmi. Vybrané výroky, označené písmenom R, sa skórujú reverzne: 

odpoveď áno je za 1 bod a odpoveď nie za 3 body. Vynechané alebo zle vyplnené odpovede 
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sa v tomto prípade skórujú rovnako dvoma bodmi. Na každú z uvedených premenných 

pripadá 5 otázok. Hodnotu každej premennej získame súčtom počtom bodov príslušnej pätice 

odpovedí. Hodnota každej premennej sa pohybuje v intervale od 5 bodov (minimum) do 15 

bodov (maximum). Skóre celej triedy môžeme vypočítať nasledovne: spočítame hodnoty 

uvedené jednotlivými žiakmi a vydelíme tento súčet počtom žiakov, ktorí vyplňovali 

dotazník. Pri interpretácii výsledkov podľa povahy jednotlivých premenných, ktoré 

charakterizujú klímu školskej triedy, nám vypočítaná hodnota signalizuje, či je klíma skôr 

priaznivá, alebo nepriaznivá. Čím vyššie sú hodnoty u premenných typu spokojnosť, 

súdržnosť, tým je miera spokojnosti vyššia. Čím vyššie sú hodnoty u premenných typu 

trenice, súťaživosť a náročnosť, tým je miera problémov vyššia. Vysoké hodnoty vypočítané 

za celú triedu v prípade spokojnosti a súdržnosti a nízke hodnoty vypočítané za celú triedu 

u treníc, súťaživosti a obtiažnosti učenia svedčia o ideálnej klíme v danej triede. 

 

Dotazník predností a nedostatkov (SDQ-Svk) 

Dotazník predností a nedostatkov (SDQ) vznikol v roku 1997 a jeho autormi sú R. N. 

Goodman, H. Meltzer, V. Bailey a S. Scott. Preklad a jazykovú adaptáciu slovenskej verzie 

zabezpečila Natália Kočírková (2014). SDQ-Svk je krátky behaviorálny screeningový 

dotazník, ktorý slúži na posúdenie psychického prispôsobenia sa stresu detí a dospievajúcich 

vo veku od 3 do 16 rokov. Rovnomerne zachytáva oblasť správania, emocionálneho 

prežívania a sociálnych vzťahov. V našom výskume sme pracovali s verziou pre posúdenie 

dieťaťa učiteľom, ktorá pozostáva z dvadsiatich piatich položiek reprezentujúcich rovnaký 

počet psychologických znakov. Každá z položiek je formulovaná ako výrok. Jednotliví 

respondenti majú posúdiť na trojbodovej stupnici likertovského formátu, do akej miery dané 

tvrdenie vystihuje správanie dieťaťa v posledných šiestich mesiacoch. Na základe zvoleného 

časového rozpätia je zrejmé, že účelom je zachytenie aktuálnych problémov dieťaťa, ktoré 

u neho už určitú dobu pretrvávajú a ktoré je nutné určitým spôsobom riešiť. Obdobie šiestich 

mesiacov zároveň predstavuje minimálne kritérium pre diagnózu niektorých emocionálnych 

porúch a porúch správania, napr. pri poruche pozornosti spojenej s hyperaktivitou (Goodman 

1997; Goodman, Meltzer, Bailey 1998). Vyhodnotenie dotazníka získame súčtom hodnôt 

pridelených jedincom na piatich položkách jednotlivých škál a získame ich skóre s hodnotami 

v intervale od 0 do 10. Sumarizáciou hodnôt dieťaťa dosiahnutých na škálach emocionálnych 

symptómov, problémového správania, hyperaktivity a nepozornosti a problémov vo vzťahu 

s rovesníkmi získame jeho celkové skóre. Skóre prosociálneho správania sa do skóre 
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nezapočítava, pretože prosociálne správanie sa nezlučuje s prítomnosťou psychologických 

problémov. Vyššie skóre na škále prosocionálneho správania predstavuje prednosti daného 

dieťaťa, vyššie skóre získané na ostatných škálach, vrátane škály celkových problémov, 

predstavuje jeho problémy (Goodman 1997; Goodman, Meltzer, Bailey 1998). 

 

Výsledky výskumu 

Výskumný súbor tvorilo 59 žiakov prevažne rómskeho pôvodu. Päťdesiat žiakov 

pochádzalo zo špeciálnych základných škôl v Košiciach a v Prešove, 9 žiakov bolo 

integrovaných v bežných základných školách v Michalovskom okrese. Základným kritériom 

výskumného súboru bolo vekové rozmedzie od 9 do 12 rokov, zamerali sme sa teda na hlavne 

žiakov 4. ročníka vzdelávaných vo variante A. Obe pohlavia boli zastúpené pomerne 

rovnomerne. Dievčat bolo 52,54 % (N = 31) a chlapcov 47,46 % (N = 28), pričom priemerný 

vek bol 10,9. 

 

Sociálna opora a školský prospech 

Tabuľka 1deskriptívne porovnáva populáciu dievčat a chlapcov, ktorí boli rozdelení 

do dvoch skupín na základe vzdelávania v integrovaných podmienkach alebo podmienkach 

špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) v premenných školský prospech, miera pociťovanej 

sociálnej opory a pociťovania jej dôležitosti pre žiaka. 

 

Tabuľka 1 Celkový priemer známok a celková sociálna opora (priemer) – chlapci a dievčatá, ŠZŠ a ZŠ 

 
Chlapci Dievčatá 

Špeciálna základná 
škola 

Základná škola 
(integrovaní žiaci) 

Celkový priemer známok 1,48 1,52 1,51 1,44 

Sociálna opora Výskyt Dôležitosť Výskyt Dôležitosť Výskyt Dôležitosť Výskyt Dôležitosť 

Rodičia 36 26 32 24 35 25 27 26 

Učitelia 65 28 60 27 61 27 68 31 

Spolužiaci 46 26 45 24 43 24 62 29 

Celková sociálna opora 
(priemer) 

49 27 46 25 46 25 52 29 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Celkový priemer známok bol zistený lepší u chlapcov ako u dievčat. Z pohľadu 

celkovej sociálnej opory, poskytovanej zo strany rodičov, učiteľov a spolužiakov ju chlapci 

pociťujú intenzívnejšie a pripisujú jej väčšiu dôležitosť ako dievčatá. To znamená, že dievčatá 

pociťujú sociálnu oporu zo strany rodičov, učiteľov a spolužiakov v nižšej miere ako chlapci 
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a pripisujú jej menšiu dôležitosť, pričom sú v škole menej úspešné. Rozdiel v priemeroch 

však nemôžeme považovať za štatistický signifikantný, pretože sme dáta neanalyzovali 

metódou t-testov. 

Z uvedených údajov ďalej vyplýva, že žiaci zo špeciálnej základnej školy pociťujú 

väčšiu oporu zo strany rodičov ako žiaci integrovaní v ZŠ. V obidvoch prípadoch žiaci 

pociťujú oporu zo strany učiteľov a spolužiakov vo vysokej miere. Zaujímavý je rozdiel 

medzi vnímaním sociálnej opory zo strany spolužiakov. Žiaci vzdelávaní v integrovaných 

podmienkach ju vnímajú intenzívnejšie ako žiaci zo ŠZŠ. 

 

Klíma v triede a školský prospech 

Na zistenie klímy v triede sme použili dotazník Naša trieda, kde podľa povahy 

jednotlivých premenných vypočítaná hodnota signalizuje, či je klíma skôr priaznivá, alebo 

nepriaznivá. Čím vyššie hodnoty vychádzajú u premenných spokojnosť a súdržnosť, tým je 

klíma v triede lepšia. Čím vyššie vychádzajú hodnoty u premenných typu nezhody, 

súťaživosť a náročnosť učiva, tým je miera problémov v triede vyššia. Minimálna hodnota 

získaných bodov je 5 a maximálna hodnota je 15 bodov. Naším cieľom bolo zistiť, či klíma 

triedy ovplyvňuje školský prospech žiaka s mentálnym postihnutím. Tabuľka 2 znázorňuje 

priemerné hodnoty jednotlivých premenných. 

 

Tabuľka 2 Klíma školskej triedy – chlapci a dievčatá, ŠZŠ a ZŠ 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Priemerné hodnoty jednotlivých premenných vyšli pre obidve pohlavia takmer 

rovnako. Z uvedených údajov ďalej vyplýva, že chlapci aj dievčatá pociťujú vo svojich 

triedach vysokú mieru spokojnosti, prejavujú vyššiu súdržnosť a súťaživosť, nezhody sa 

Klíma triedy Chlapci Dievčatá 
Špeciálna 

základná škola 
Základná škola 

(integrovaní žiaci) 

Spokojnosť v triede 13 b 13 b 13 b 13 b 

Nezhody v triede 8 b 7 b 8 b 5 b 

Súťaživosť v triede 13 b 12 b 12 b 14 b 

Náročnosť učenia 8 b 8 b 8 b 9 b 

Súdržnosť triedy 11 b 11 b 11 b 9 b 

Celkový priemer známok 1,48 1,52 1,51 1,44 
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vyskytujú iba zriedkavo a náročnosť učiva pociťujú v menšej miere. Súhrne môžeme 

konštatovať, že chlapci aj dievčatá vnímajú klímu v rámci svojich tried ako priaznivú. 

Napriek tejto skutočnosti mali dievčatá horší celkový priemer známok ako chlapci. 

Z Tabuľky 2, ktorá sa zároveň zameriava na klímu školskej triedy aj v kategórii 

špeciálna základná škola (ŠZŠ) a základná škola (ZŠ), vyplýva, že žiaci ŠZŠ sú v triede 

spokojní, súdržní a nezhody sa vyskytujú iba zriedka, žiaci skôr prejavujú vyššiu súťaživosť. 

Náročnosť učiva považujú za malú. Žiaci, ktorí sú integrovaní na ZŠ, sú v triede spokojní, 

prejavujú dobrú súdržnosť a negujú výskyt akýchkoľvek nezhôd. Naopak sa u nich prejavuje 

vysoká miera súťaživosti. Učivo považujú čiastočne za náročné. Súhrne môžeme konštatovať, 

že žiaci so ŠZŠ a žiaci integrovaní v bežných ZŠ, vnímajú klímu v rámci svojich tried ako 

priaznivú. Napriek tejto skutočnosti mali žiaci zo ŠZŠ horší celkový priemer známok ako 

žiaci zo ZŠ. 

 

Mentálna vulnerabilita a školský prospech 

 Prostredníctvom Dotazníka predností a nedostatkov sme merali jednotlivé zložky 

mentálnej vulnerability (emocionálne symptómy, problémové správanie, hyperaktivita 

a nepozornosť, ťažkosti vo vzťahu s rovesníkmi, prosociálne správanie), ktoré sú v dotazníku 

zároveň označované ako subškály. 

 U chlapcov a dievčat dosahuje priemerná hodnota pre skóre zložiek mentálnej 

vulnerability emocionálne symptómy, prosociálne správanie, hyperaktivita a nepozornosť a 

ťažkosti vo vzťahu s rovesníkmi normálne hodnoty. Priemerná hodnota pre skóre zložky 

problémové správanie nadobudla u obidvoch pohlaví hraničné hodnoty. Priemerné celkové 

skóre u chlapcov sa pohybuje v pásme normálnych hodnôt. Naopak, priemerné celkové skóre 

u dievčat sa pohybuje v pásme hraničných hodnôt (Tabuľka 3). 

U žiakov zo ŠZŠ a ZŠ sa priemerné hodnoty pre skóre zložiek mentálnej vulnerability 

emocionálne symptómy, hyperaktivita a nepozornosť, ťažkosti vo vzťahu s rovesníkmi a 

prosociálne správanie pohybujú v pásme normálnych hodnôt. V pásme normálnych hodnôt sa 

pohybuje aj priemerná hodnota pre skóre zložky „problémové správanie“ u žiakov 

navštevujúcich ZŠ, ale u žiakov ŠZŠ priemerná hodnota pre skóre „problémové správanie“ 

dosahuje hraničné hodnoty. Hodnoty pre priemerné celkové skóre sa u žiakov zo ŠZŠ 

pohybujú v pásme hraničných hodnôt a pre žiakov zo ZŠ v pásme normálnych hodnôt. 
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Tabuľka 3Mentálna vulnerabilita – chlapci a dievčatá, ŠZŠ a ZŠ (priemerné hodnoty) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Diskusia  

V rámci výskumu sme zisťovali, či súvisí sociálna opora, klíma školskej triedy 

a mentálny vulnerabilita so školskou úspešnosťou žiakov s mentálnym postihnutím. V rámci 

oblasti sociálnej opory sme zistili, že chlapci dosahovali v škole lepší celkový priemer 

známok ako dievčatá a obidve zastúpené pohlavia vnímali ako najväčší zdroj sociálnej opory 

svojich učiteľov a spolužiakov, pričom najmenší zdroj sociálnej opory predstavovali rodičia. 

V prípade žiakov navštevujúcich špeciálnu základnú školu a žiakov integrovaných 

v základnej škole bol výsledok v rámci celkového priemeru známok zaujímavý, aj keď na 

jeho generalizáciu nemáme reprezentatívnu vzorku integrovaných žiakov. Integrovaní žiaci 

dosahovali lepší celkový priemer známok z jednotlivých predmetov ako žiaci zo špeciálnych 

základných škôl. Na základe získaných výsledkov sa opätovne potvrdilo, že žiaci obidvoch 

typov škôl vnímajú ako najväčší zdroj sociálnej opory svojich učiteľov, pričom oporu zo 

strany spolužiakov pociťovali žiaci základnej školy vo vyššej miere oproti žiakom zo 

špeciálnej základnej školy. Z vyššie uvedených konštatovaní si dovoľujeme tvrdiť, že pre 

dosahovanie školskej úspešnosti je práve úloha učiteľa najdôležitejšia. Neznamená to však, že 

ak je žiakovi poskytovaná sociálna opora zo strany rodičov, učiteľov a spolužiakov vo vyššej 

miere, aj jeho prospech v škole je lepší. V tejto súvislosti môžeme predpokladať, že sociálna 

opora môže zlepšiť školský prospech žiaka s mentálnym postihnutím, ale dôležité sú limity na 

strane žiaka.  

 V rámci klímy školskej triedy priemerné hodnoty jednotlivých premenných 

(spokojnosť, nezhody, súťaživosť, náročnosť učiva a súdržnosť) v kategórii chlapci a dievčatá 

dosahovali hodnoty, ktoré vypovedali o priaznivej klíme v triedach. Napriek tejto skutočnosti 

mali dievčatá horší celkový priemer známok ako chlapci. Aj žiaci ŠZŠ a žiaci integrovaní 

Dotazník predností a 
nedostatkov 

Chlapci Dievčatá 
Špeciálna základná 
škola 

Základná škola 
(integrovaní žiaci) 

Emocionálne symptómy 2,3 3,2 3,0 1,2 

Problémové správanie 2,6 2,1 2,7 0,4 

Hyperaktivita a nepozornosť 4,3 4,3 4,8 1,6 

Ťažkosti vo vzťahoch s rovesníkmi 1,7 2,4 2,4 0,0 

Prosociálne správanie 7,2 7,1 7,1 7,4 

Celkové skóre (priemer) 11,0 12,0 13,0 3,2 
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v bežnej ZŠ vnímali klímu v rámci svojich tried ako priaznivú. Napriek tomu mali žiaci zo 

ŠZŠ horší celkový priemer známok oproti žiakom zo ZŠ. Podobné výsledky sme zistili aj 

v prípade mentálnej vulnerability. Medzi žiakmi ŠZŠ a žiakmi integrovanými v ZŠ boli 

rozdiely v stupni závažnosti jednotlivých psychických symptómov nasledovné: žiaci ŠZŠ 

skórovali dosahovali v priemere vyššie skóre v jednotlivých zložkách mentálnej vulnerability 

(emocionálne symptómy, problémové správanie, hyperaktivita a nepozornosť, ťažkosti vo 

vzťahu s rovesníkmi, prosociálne správanie), z čoho usudzujeme, že ide o zhoršené psychické 

problémy oproti žiakom integrovaným. Rozdiely neboli zistené ani medzi populáciou dievčat 

a chlapcov a ani medzi žiakmi vzdelávanými na ŠZŠ a v ZŠ. Súvislosť medzi rizikom 

duševného ochorenia v našom výskume a podávaným školským výkonom žiaka s mentálnym 

postihnutím sme však nezaznamenali. 

 

Zhrnutie  

Každá opora, či už zo strany rodičov, rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov, 

alebo učiteľov, predstavuje pre samotného žiaka pocit bezpečia a zároveň ho môže motivovať 

v dosahovaní lepších výsledkov v škole. Úlohou učiteľov je vytvárať v triede priaznivé 

edukačné a sociálne prostredie a aj napriek možným negatívnym prejavom v správaní žiaka 

hľadať možnosti lepšieho pochopenia týchto prejavov. Učitelia predstavujú nielen autoritu, 

ale aj útočište, kde žiak môže nájsť pochopenie, potrebné rady a v neposlednom rade oporu 

a lásku, ktorá v niektorých prípadoch absentuje v rodinnom prostredí. 

 

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory 

školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach 

inklúzie (OSFa) (2013-2014).  

 

Zoznam literatúry  
GOODMAN, R., MELTZER, H., BAILEY, V. 1998. The Strenght and Difficulties Questionnaire: A pilot study 

on the validity of the self-report version. In European Child & Adolescent Psychiatry, roč. 7, 1998, č. 3, s. 125 – 

130. 

GOODMAN, R. 1997. The Strenght and Difficulties Questionnaire. In Journal of Child psychology & 

Psychiatry & Allied Disciplines, roč. 38, 1997, č. 5, s. 581 – 586. 

HELUS, Z. 1982. Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha: SPN,1982. 

HVOZDÍK, J. 1973. Psychologický rozbor školských neúspechov žiakov. Bratislava: SPN,1973. 

HVOZDÍK, J. 1986. Základy školskej psychológie. Bratislava: SPN, 1986. 

KAČÁNI, V., a kol. 1999. Základy učiteľskej psychológie. 1. Bratislava: SPN,1999. 

LANGMEIER, J., MATĚJČEK. Z. 1966. Neprospívajíci dítě. Praha: Ústav zdravotní výchovy, 1966.  

LENDEL, T. 2003. K problematike kvality života postihnutých jednotlivcov. In: Efeta. 2003, roč. 13, č. 3, s. 6 –

8. 

MAREŠ, J., JEŽEK. S. 2002. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících. Praha: Institut pedagogicko-

psychologického poradenstva, 2002. 



Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika 

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

 

109 
 

PRŮCHA, J. 1999. In: ONDERČOVÁ, V. 2004. Pomocný program pre slaboprospievajúcich rómskych žiakov. 

Prešov: Metodicko-pedagogické centrum,2004. 

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 1995. Pedagogický slovník. Praha: Portál,1995. 

SCHNITZEROVÁ, E. 2002. Učiteľská psychológia 2. Košice: UPJŠ, 2002. 

VÁGNEROVÁ, M. 1995. Sebehodnocení a hodnocení školního výkonu dětí středního školního věku. In: 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 30, č. 1, s. 5 – 9. 

VÁGNEROVÁ, M. 2005. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


