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PREDHOVOR 

 

Záverečné práce študentov Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty 

Prešovskej univerzity v Prešove sú neraz novátorské a inšpiratívne. Výsledky hodnotných 

výskumov by však bez ich zverejnenia zostali uväznené v pôvodných farebných obaloch, 

a tak by mnohé kreatívne nápady nemali koho obohatiť. Možnosť prezentácie študentských 

prác však neilustruje len úsilie samotných študentov, ale aj ich školiteľov. Tí sa tiež radi 

popýšia vzostupnou erudovanosťou „svojich“ študentov, ktorú pozorujú v priebehu 

konzultácií k záverečnej práci. Byť inšpirovaný sám sebou nestačí, povedal raz ktosi múdry. 

A tak sa aj školitelia radi autorsky zapoja do tém, ktoré sú pre nich nové, oboznámia sa 

s metodologickými postupmi, ktoré sa „nosia“, pretože v práci študentov sa odrážajú aj nové 

trendy nazerania na aktuálne problémy v špeciálnej aj liečebnej pedagogike.  

Konferencia Študent na ceste k praxi IV bola spojená aj s vedeckým sympóziom 

Školská úspešnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach 

inklúzie, na ktorom odzneli vyžiadané príspevky zamerané na inklúziu ako víziu dobrých 

zmien (prof. PhDr. M. Horňáková, PhD.), edukačný potenciál žiakov s poruchami správania 

(doc. PhDr. A. Škoviera, PhD.), využitie dynamickej diagnostiky detí so ŠVVP (PhDr. L. 

Krejčová, Ph.D.), determinanty úspešnej edukatívnej rehabilitácie žiakov so zrakovým 

postihnutím (doc. PaedDr. J. Lopúchová, PhD.), klímu školy ako faktor školskej úspešnosti 

(Mgr. P. Janoško, PhD.) a osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti (Mgr. T. 

Dubayová, PhD.). Tento seminár a aj naň nadväzujúca študentská konferencia boli zároveň  

parciálnymi výstupmi práve prebiehajúceho projektu APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne 

faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v podmienkach inklúzie (OSFa).  

Medzi domácimi príspevkami zborníka dominujú tie, ktoré boli vypísané v rámci témy 

projektu so zámerom skúmať faktory školskej úspešnosti, ako napríklad sociálnu oporu, 

z rôznych uhlov pohľadu a v rôznych výskumných súboroch, napr. u detí s mentálnym 

postihnutím alebo u detí s poruchami správania. Niektoré z príspevkov sa venujú aj 

teoretickému rozpracovaniu pojmov, ktoré sa v súvislosti s edukáciou detí a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami u nás zatiaľ spomínajú málo: reziliencia, 

zvládanie záťažových situácií alebo mentálna vulnerabilita. Články aplikačného charakteru 

ponúkajú možnosti stimulácie auditívnej percepcie, námety na rozvoj zrakovej, sluchovej 
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alebo telovo-kinestetickej percepcie, na zaradenie telesných chvíľok a aj vytvorenie 

pohybových aktivít pre deti s ADHD a poruchami správania do edukácie v inkluzívnych 

podmienkach.     

Študentská vedecká konferencia, ktorá vznikla na prešovskej univerzitnej pôde pred 

štyrmi rokmi, časom dostala prívlastok medzinárodná. Sme radi, že sa nám darí osloviť aj 

univerzity v zahraničí. A hoci zahraničné príspevky neboli z finančných dôvodov 

odprezentované autormi osobne, zaradili sme ich do zborníka, aby sme čitateľom ponúkli 

možnosť nazrieť do problematiky výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami z iného kultúrneho prostredia. Autori príspevkov sa snažia 

nájsť odpoveď na viacero otázok: Ako vnímajú učitelia pojem inklúzia?(Amanda Fernandez 

a Anabela Cruz dos Santos), Dostávajú deti s poruchami komunikácie v predškolských 

zariadeniach v severozápadnej časti Palestíny dostatok podpory zo strany odborníkov? (Hala 

Jarrar a Anabela Cruz dos Santos) alebo Aká je funkcia gest pri osvojovaní si reči u batoliat 

s poruchou sluchu a bez nej? (Etelvina Lima a Anabela Cruz dos Santos). 

Potrebu interdisciplinárneho prístupu pri edukácii a zvyšovaní školskej úspešností 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami snáď ani netreba zdôrazňovať. 

Považujeme ju za kľúčovú a samozrejmú a sme radi, že študentská medzinárodná vedecká 

konferencia Študent na ceste k praxi IV prispela aj tohto roku svojou troškou k rozvoju 

vzájomnej komunikácie medzi budúcimi odborníkmi v oblasti špeciálnej pedagogiky 

a liečebnej pedagogiky.     

 

Jarmila ŽOLNOVÁ a Tatiana DUBAYOVÁ 

           editorky zborníka  

 

 

 

 

 

 

 


