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Abstrakt
Príspevok sa  venuje  skúmaniu  sebahodnotenia  školskej  úspešnosti  detí  so  špecifickými  poruchami 
v učení (ŠPU). V príspevku porovnávame sebahodnotenie školskej úspešnosti žiakov s ŠPU, ktorí sú 
individuálne  integrovaní  v bežných  triedach  ZŠ,  žiakov  s ŠPU,  ktorí  sú  integrovaní  v špeciálnych 
triedach  pre  deti  s ŠPU  a žiakov  bez  ŠPU,  ktorí  nemajú  ťažkosti  v učení.  K tomuto  cieľu  sme 
administrovali  Dotazník  sebahodnotenia  školskej  úspešnosti  (SPAS).  Výskumný súbor  tvorili  žiaci 
druhého stupňa ZŠ (vekové rozpätie 12-15 rokov). Najvyššie sebahodnotenie školskej úspešnosti sme 
zaznamenali u žiakov bez ŠPU. Ďalej sme zistili, že žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti 
s ŠPU majú vyššie sebahodnotenie školskej úspešnosti ako žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede. 

Kľúčové  slová:  špecifické  poruchy  učenia,  sebahodnotenie  školskej  úspešnosti,  školská  integrácia 
žiakov s ŠPU.

ÚVOD
Sú žiaci, ktorí zvládajú školu bez väčších problémov, ale sú aj takí, ktorým škola spôsobuje väčšie či 
menšie  ťažkosti.  K žiakom,  ktorí  majú  ťažkosti  v učení  patria  aj  žiaci  so  špecifickými  poruchami 
učenia  (ŠPU).  Keďže  žiakov  s  ŠPU  na  základných  školách  stále  pribúda,  patrí  problematika 
špecifických  porúch  učenia  aj  v súčasnosti  k  aktuálnym  problémom  pedagogickej  a školskej 
psychológie a je potrebné venovať jej osobitnú pozornosť. 

Špecifické  poruchy  učenia  môžeme charakterizovať  ako ,,všeobecný termín,  ktorý  sa  vzťahuje  na 
rôznorodú skupinu porúch prejavujúcich sa výraznými ťažkosťami pri získavaní a používaní schopnosti 
počúvať, hovoriť, čítať, písať a usudzovať, alebo ťažkosťami pri získavaní matematických schopností. 
Tieto  poruchy  sú  vlastné  postihnutému  jednotlivcovi  a predpokladajú  dysfunkciu  centrálneho 
nervového systému. Aj keď sa porucha učenia môže vyskytovať súbežne s inými postihnutiami (ako 
napr. zmyslové poruchy, mentálna retardácia, sociálne a emocionálne poruchy) alebo súbežne s inými 
vplyvmi  prostredia  (napr.  kultúrne  zvláštnosti,  nedostatočná  alebo  nevhodná  výučba,  psychogénne 
činitele), nie je priamym následkom týchto  porúch alebo  nepriaznivých  vplyvov “ (National Joint 
Committee on Learning Disabilities 1988; podľa Hammill 1990, s. 81). 

Žiaci s ŠPU môžu byť vychovávaní a vzdelávaní v špeciálnych triedach pre deti s ŠPU, kedy sa časť 
vyučovania môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými žiakmi školy, pričom sú na vyučovaní 
prítomní učitelia oboch tried. V triede pre žiakov s ŠPU v základnej škole môže byť najviac 12 žiakov. 
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Výchovu  a vzdelávanie  v takejto  triede  zabezpečujú  pedagógovia  so  špeciálno-  pedagogickým 
vzdelaním. V špeciálnych triedach pre žiakov s ŠPU v základných školách sa vyučuje na prvom stupni 
ZŠ podľa Učebného plánu pre 1.až 4. ročník základnej školy pre žiakov s ŠPU, schváleného MŠ SR 
v roku 1993 a na druhom stupni ZŠ sa v špeciálnych triedach vyučuje podľa Učebného plánu pre 5. až 
9. ročník ZŠ, schváleného MŠ SR v roku 1998. Žiaci s ŠPU môžu byť tiež vychovávaní a vzdelávaní v 
bežnej triede  spolu  s ostatnými  žiakmi  školy,  kde  sú  vzdelávaní  podľa  individuálneho  výchovno-
vzdelávacieho  programu,  pričom učebné  osnovy  a výchovné  postupy  musia  byť  prispôsobené  ich 
potrebám. Prispôsobenie obsahu vzdelávacích programov aj foriem vzdelávania jednotlivých detí je 
legislatívna požiadavka kladená na školu a učiteľa. Miera prispôsobenia je závislá na potrebách dieťaťa 
a súčasne aj na možnostiach a podmienkach školského systému (Mertin, 1995, s.9)  Do jednej triedy 
bežnej  základnej,  alebo  strednej  školy  sa  odporúča  zaradiť  najviac  troch  žiakov  s  ŠPU  a podľa 
možností  nenapĺňať celkový počet žiakov v triede po jeho hornú hranicu.  Každá škola,  v ktorej  je 
integrovaný žiak s ŠPU, je povinná vytvoriť podmienky pre vzdelávanie žiakov s ŠPU. 

Pri  hodnotení  integrácie  dieťaťa  s  ŠPU v špeciálnych  triedach  pre  deti  s ŠPU alebo individuálnej 
integrácie v bežnej triede ZŠ je potrebné skúmať nielen výukový efekt, ale aj subjektívne vnímanie 
psychosociálneho  postavenia  dieťaťa,  emocionálne   prežívanie  a  sebahodnotenie.  Z toho je  potom 
možné  vychádzať  pri  úprave  podmienok  integrácie  detí  s  ŠPU.  V  predkladanom  príspevku 
porovnávame  sebahodnotenie  školskej  úspešnosti  žiakov  s  ŠPU,  ktorí  sú  individuálne  integrovaní 
v bežných triedach základných škôl  so sebahodnotením školskej  úspešnosti žiakov s  ŠPU, ktorí  sú 
integrovaní v špeciálnych triedach pre deti s ŠPU.  

Pojem sebahodnotenie spomína po prvýkrát James (1890; podľa Huitt, 2004). James hovorí o existencii 
sebahodnotenia, citu všeobecnej sebahodnoty. Tvrdí, že úroveň sebahodnotenia jednotlivca sa odvíja od 
pomeru celkovej sumy životných úspechov ku celkovej sume nárokov (podľa Huitt, 2004). 

Coppersmith (1967; podľa Edmondson, Grode, Haskell, Matthews, White, 2007) pod sebahodnotením 
rozumie ocenenie, ktoré si človek vytvára a obvykle udržiava vzhľadom k sebe. Vyjadruje pozitívny 
i negatívny postoj, určuje, do akej miery človek verí, že je schopný, významný, úspešný, hodnotný. 
Skrátka sebahodnotenie označuje posúdenie jednotlivcovej vlastnej hodnoty, vyjadrenej v postojoch, 
ktoré  k sebe  zastáva.V teórii  a praxi  sa  objavuje  potreba  rozlišovať  globálne  a špecifické 
sebahodnotenie. Globálne sebahodnotenie sa chápe ako pozitívny alebo negatívny postoj jednotlivca 
k sebe  ako  k celku.  Má  prevažne  afektívny  charakter  a spája  sa  so  všeobecnou  spokojnosťou. 
Špecifické  sebahodnotenie  má  posudzujúci  a hodnotiaci  charakter,  kognitívnu  podstatu  a je  silne 
spojené so správaním.  Špecifické  sebahodnotenie  môže byť napríklad akademické,  spoločenské,  či 
sexuálne (podľa Gurňáková, 2000). Sebahodnotenie je silne afektívne podfarbené. Campbell (1990) 
považuje afektívne prežívanie seba za primárne determinujúci činiteľ sebahodnotenia. Emócia nie je 
chápaná  ako  dôsledok  sociálneho  usudzovania,  ale  ako  determinant  posudzovania  ostatných  ľudí 
a seba, a posudzovania postojov ostatných ľudí k sebe. Sebahodnotenie sa vytvára už v predškolskom 
veku,  kedy  je  výrazne  determinované  rodinou.  Dieťa  príma  názor  rodičov  na  seba  nekriticky. 
Sebahodnotenie  dieťaťa  sa  vyvíja  na  základe  postoj  rodičov,  na  základe  ich  hodnotenia  a citovej 
akceptácie (podľa Vágnerová, 2001, s.  202). Sebahodnotenie sa ďalej  diferencuje v školskom veku 
a v závislosti  na  rozvoji  rozumových  schopností  prestáva  byť  nekritické.  Sebahodnotenie  dieťaťa 
ovplyvňujú nasledovné faktory, ktoré súvisia so školou (podľa Vágnerová, 2001, s. 202)
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1. Skúsenosť  s vlastným úspechom alebo  neúspechom. Dieťa,  ktoré  je  úspešné,  sa  hodnotí 
lepšie a bude mať vyššie sebahodnotenie aj v budúcnosti ako dieťa, ktoré opakovane zažíva 
neúspech.   

2. Výkon spolužiakov. Dieťa svoje výsledky porovnáva s výsledkami svojich spolužiakov. Ak 
dieťa zažíva v porovnaní so spolužiakmi viac neúspechu, môže to negatívne ovplyvniť jeho 
sebahodnotenie a znížiť jeho sebaúctu.

3. Hodnotenia autorít a rovesníkov. Pre deti je hodnotenie rodičov veľmi dôležité, bez ohľadu 
na to, či je pozitívne alebo negatívne. Hodnotenie rodičov vždy nejakým spôsobom ovplyvní 
sebahodnotenie  dieťaťa  a z toho  vyplývajúcu  motiváciu  k školskej  práci.  Dôležité  je  aj 
hodnotenie učiteľov. V priebehu školského veku ovplyvňuje sebahodnotenie dieťaťa čím ďalej 
tým viac aj názor vrstovníkov, ktorý nemusí byť zhodný s názorom dospelých. 

Na  sebahodnotenie  dieťaťa  vplývajú  okrem skúsenosti  s vlastným  úspechom  alebo  neúspechom, 
výkonov spolužiakov a hodnotenia autorít a rovesníkov aj: 

 Obranné mechanizmy osobnosti 

 Schopnosť jednotlivca adekvátne monitorovať seba samého

 Emócie  –  afektívne  prežívanie  seba  (posudzovanie  ostatných  ľudí  i seba,  ako  aj 
posudzovanie postojov ostatných ľudí k sebe)

 Interindividuálne rozdiely - dievčatá vykazujú všeobecne nižšie sebahodnotenie ako chlapci. 
Dievčatá majú pri rozhodovaní väčšie emočné bariéry, prejavujú väčšie obavy z rozhodnutí 
a prežívajú vyššiu anxietu ako chlapci. Dievčatá majú tiež výraznejší sklon k regresívnym 
reakciám, viac preferujú stratégie vyhľadávania inštrumentálnej a emočnej sociálnej opory 
a sú viac zamerané na emócie a ich prejavenie (Gurňáková, 2000).

VÝSKUMNÝ CIEĽ

Skúmať rozdiely v sebahodnotení  školskej  úspešnosti  medzi  žiakmi  s  ŠPU integrovanými v bežnej 
triede ZŠ, žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU a žiakmi bez ŠPU. 

VÝSKUMNÉ OTÁZKY

VO1: Existujú  rozdiely  v sebahodnotení  školskej  úspešnosti  medzi  žiakmi  s ŠPU  integrovanými 
v bežnej triede, žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU a žiakmi bez ŠPU?

VO1a: Existujú rozdiely v sebahodnotení  všeobecných schopností medzi žiakmi s ŠPU integrovanými 
v bežnej triede, žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU a žiakmi bez ŠPU?

VO1b: Existujú rozdiely v sebahodnotení výkonov v matematike medzi žiakmi s ŠPU integrovanými 
v bežnej triede, žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU a žiakmi bez ŠPU?
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VO1c: Existujú  rozdiely  v  sebahodnotení  výkonov  v  čítaní  medzi  žiakmi  s ŠPU  integrovanými 
v bežnej triede, žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU a žiakmi bez ŠPU?

VO1d: Existujú rozdiely v sebahodnotení výkonov v pravopise medzi žiakmi s ŠPU integrovanými 
v bežnej triede, žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU a žiakmi bez ŠPU?

VO1e: Existujú  rozdiely  v  sebahodnotení  výkonov  v  písaní  medzi  žiakmi  s ŠPU  integrovanými 
v bežnej triede, žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU a žiakmi bez ŠPU?

VO1f: Existujú  rozdiely  v  sebadôvere  medzi  žiakmi  s ŠPU integrovanými  v bežnej  triede, žiakmi 
s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU a žiakmi bez ŠPU?

POUŽITÁ METÓDA A VÝSKUMNÝ SÚBOR

Na  identifikáciu  úrovne  sebahodnotenia  a predstáv  o  svojich   schopnostiach,  o svojej  výkonnosti 
v jednotlivých  predmetoch  a o svojom  postavení  v konkurencii  so  spolužiakmi  sme  administrovali 
Dotazník  sebahodnotenia  školskej  úspešnosti (Matějček,  Vágnerová  1992).  Dotazník  pozostáva  zo 
šiestich subškál, z ktorých každá obsahuje osem položiek. Škály testu SPAS:  všeobecné schopnosti 
(proband  sa  vyjadruje  o svojich  intelektových  schopnostiach,  o svojej  pohotovosti  a ostatných 
vlastnostiach, ktoré sú predpokladom úspechu v škole), matematika (proband hodnotí svoje schopnosti 
pre matematiku a svoju úspešnosť v tomto predmete), čítanie, pravopis, písanie, sebadôvera (proband 
vyjadruje dôveru v svoje schopnosti a hodnotí svoje postavenie medzi ostatnými žiakmi)

Výskumnú súbor tvorili žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ (vekové rozpätie 12-
15 rokov) so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) integrovaní v bežných 
triedach základných škôl, žiaci so špecifickými poruchami učenia integrovaní v špeciálnych triedach 
pre deti s ŠPU a žiaci bez ŠPU, ktorí majú skúsenosť so žiakmi s ŠPU.  Z dôvodu, že sme pracovali so 
špecifickou skupinou (s  deťmi s  ŠPU) boli  sme nútení aplikovať zámerný výber.  Výskumný súbor 
pozostáva spolu z 248 probandov a je rozdelený do troch výskumných skupín. Prvá výskumná skupina 
pozostáva zo 70 žiakov s ŠPU integrovaných v bežných triedach. Druhá výskumná skupina pozostáva z 
88  žiakov  s  ŠPU integrovaných  v špeciálnych  triedach  pre  deti  s  ŠPU.  Tretia  výskumná  skupina 
pozostáva z 90 žiakov bez ŠPU, ktorí majú skúsenosť so žiakom s ŠPU. Zloženie výskumného súboru 
uvádza tabuľka 1.

Tabuľka 1 Zloženie výskumného súboru (n = 248)

Probandi Počet %

Žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede 70 28,2

Žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti s ŠPU 88 35,5

Žiaci bez ŠPU, ktorí majú skúsenosť so žiakom s ŠPU 90 36,3

Spolu 248 100
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VÝSLEDKY

Na základe LSD testu (Tabuľka 2) môžeme konštatovať,  že  žiaci  s ŠPU integrovaní v špeciálnych 
triedach pre deti s ŠPU majú signifikantne vyššie sebahodnotenie všeobecných schopností a výkonov v 
písaní než žiaci  s ŠPU integrovaní v bežnej triede.   Pomocou LSD testu sme tiež zistili,  že medzi 
žiakmi s ŠPU integrovanými v bežnej triede a žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti 
s ŠPU nie je signifikantný rozdiel v sebahodnotení výkonov v matematike, čítaní a v pravopise. Zistili 
sme  tiež,  že  medzi  žiakmi  s ŠPU  integrovanými  v bežnej  triede  a  žiakmi  s ŠPU  integrovanými 
v špeciálnej triede pre deti  s ŠPU nie je signifikantný rozdiel  v sebadôvere (v hodnotení vlastných 
schopností a svojho postavenia medzi spolužiakmi). Na základe LSD testu môžeme konštatovať, že 
najvyššie sebahodnotenie školskej úspešnosti z pomedzi všetkých troch výskumných skupín majú žiaci 
bez ŠPU. Žiaci bez ŠPU majú výrazne vyššie  sebahodnotenie školskej úspešnosti  ako žiaci  s ŠPU 
integrovaní v bežnej triede a žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti s ŠPU (Tabuľka 2). 

Konzekvencie pre VO1a: Žiaci bez ŠPU majú výrazne vyššie sebahodnotenie všeobecných schopností 
ako žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede a žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti s ŠPU. 
Žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti s ŠPU majú vyššie sebahodnotenie všeobecných 
schopností ako žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede.

Konzekvencie pre VO1b: Žiaci bez ŠPU majú výrazne vyššie sebahodnotenie výkonov v matematike 
ako žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede a žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti s ŠPU. 
Medzi žiakmi s ŠPU integrovanými v bežnej triede a žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede 
pre deti s ŠPU nie je signifikantný rozdiel v sebahodnotení vlastných výkonov v matematike.

Konzekvencie pre VO1c: Žiaci bez ŠPU majú výrazne vyššie sebahodnotenie výkonov v čítaní ako žiaci 
s ŠPU integrovaní v bežnej triede a žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti s ŠPU. Medzi 
žiakmi s ŠPU integrovanými v bežnej triede a žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti 
s ŠPU nie je signifikantný rozdiel v sebahodnotení výkonov v čítaní.

Konzekvencie pre VO1d: Žiaci bez ŠPU majú výrazne vyššie sebahodnotenie výkonov v pravopise ako 
žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede a žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti s ŠPU. 
Medzi žiakmi s ŠPU integrovanými v bežnej triede a žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede 
pre deti s ŠPU nie je signifikantný rozdiel v sebahodnotení výkonov v pravopise.

Konzekvencie pre VO1e:  Žiaci bez ŠPU majú výrazne vyššie sebahodnotenie výkonov v písaní ako 
žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede a žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti s ŠPU. 
Žiaci  s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti  s ŠPU majú vyššie sebahodnotenie výkonov v 
písaní ako žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede.

Konzekvencie pre VO1f: Žiaci bez ŠPU majú výrazne vyššiu sebadôveru ako žiaci s ŠPU integrovaní 
v bežnej  triede  a žiaci  s ŠPU integrovaní  v špeciálnej  triede  pre  deti  s ŠPU.  Medzi  žiakmi  s ŠPU 
integrovanými v bežnej triede a žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU nie je 
signifikantný rozdiel v sebadôvere.
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TABUĽKA 2 Porovnanie sebahodnotenia školskej úspešnosti žiakov s ŠPU integrovaných v bežných triedach, 
žiakov s ŠPU integrovaných v špeciálnych triedach pre deti s ŠPU a žiakov bez ŠPU.

LSD test

Škála Výskumná skupina Výskumná 
skupina

MD Sig.

Všeobecné schopnosti ŠPU v BT ŠPU v ŠT -0,6279 0,048*

ŠPU v ŠT BPU -1,5197 0,000***

BPU ŠPU v BT 2,1476 0,000***

Matematika

  

 

 

ŠPU v BT ŠPU v ŠT -0,1224 0,695

ŠPU v ŠT BPU -0,8649 0,003**

BPU ŠPU v BT 0,9873 0,002**

Čítanie ŠPU v BT ŠPU v ŠT -0,1477 0,714

ŠPU v ŠT BPU -2,0189 0,000***

BPU ŠPU v BT 2,1667 0,000***

Pravopis

 

ŠPU v BT ŠPU v ŠT -0,3081 0,422

ŠPU v ŠT BPU -2,2871 0,000***

BPU ŠPU v BT 2,5952 0,000***

Písanie ŠPU v BT ŠPU v ŠT -0,8269 0,032*

ŠPU v ŠT BPU -0,8159 0,024*

BPU ŠPU v BT 1,6429 0,000***

Sebadôvera

 

 

 

ŠPU v BT ŠPU v ŠT -0,5984 0,073

ŠPU v ŠT BPU -1,2492 0,000***

BPU ŠPU v BT 1,8476 0,000***

* < 0.05,  ** < 0.01, *** < 0. 001

ŠPU v BT – žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede, ŠPU v ŠT – žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre 
deti s ŠPU, BPU – žiaci bez ŠPU 
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ZÁVER A DISKUSIA

Pomocou dotazníka sebahodnotenia školskej úspešnosti (Matějček, Vágnerová 1992) sme chceli zistiť 
ako žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede, žiaci so ŠPU integrovaní v špeciálnej triede pre deti s ŠPU 
a žiaci bez ŠPU hodnotia svoje schopnosti, svoj výkon v jednotlivých vyučovacích predmetoch a svoje 
postavenie medzi  ostatnými žiakmi.  Snažili  sme sa tiež zistiť,  či  existujú rozdiely v sebahodnotení 
školskej úspešnosti medzi žiakmi s ŠPU integrovanými v bežnej triede, žiakmi s ŠPU integrovanými 
v špeciálnej triede pre deti s ŠPU a žiakmi bez ŠPU.

Najvyššie sebahodnotenie školskej úspešnosti sme zaznamenali u žiakov bez ŠPU. Ďalej sme zistili, že 
žiaci  s ŠPU  integrovaní  v špeciálnej  triede  pre  deti  s  ŠPU  majú  vyššie  sebahodnotenie  školskej 
úspešnosti ako žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede. Na základe výsledkov dotazníka SPAS môžeme 
konštatovať, že žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnych triedach pre deti s ŠPU majú signifikantne vyššie 
sebahodnotenie  vlastných  všeobecných  schopností  než  žiaci  s ŠPU  integrovaní  v bežnej  triede. 
Predpokladáme, že tento rozdiel je spôsobený tým, že žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede majú 
možnosť porovnávať svoje všeobecné schopnosti ako je intelekt, pohotovosť a iné schopnosti, ktoré sú 
predpokladom úspechu v školskej práci so žiakmi bez ŠPU, ktorí väčšinou dosahujú lepšie výkony 
v škole ako žiaci s ŠPU. Žiaci s ŠPU v špeciálnej triede trpia síce možno ťažšou formou špecifickej 
poruchy učenia než žiaci  s ŠPU integrovaní v bežnej triede,  ale svoje všeobecné schopnosti  ako je 
intelekt, pohotovosť a iné schopnosti, ktoré sú predpokladom úspechu v školskej práci porovnávajú iba 
medzi sebou  - žiakmi, ktorí majú výrazné ťažkosti v učení.  

Zistili sme tiež, že medzi žiakmi s ŠPU integrovanými v bežnej triede a žiakmi s ŠPU integrovanými 
v špeciálnej  triede  pre  deti  s  ŠPU  nie  je  signifikantný  rozdiel  v  sebahodnotení  schopností  pre 
matematiku a  výkonov v matematike.  Vysvetlenie  možno hľadať v skutočnosti,  že ani  v prvej a ani 
v druhej výskumnej skupine sa nenachádza žiak s diagnózou dyskalkúlie. Podobne ani v sebahodnotení 
výkonov v čítaní a v pravopise sme nezistili signifikantný rozdiel medzi žiakmi s ŠPU integrovanými 
v bežnej triede a žiakmi s ŠPU integrovanými v špeciálnej triede pre deti s ŠPU. Obe skupiny majú 
výrazne nižšie sebahodnotenie výkonov v čítaní a v pravopise ako žiaci bez ŠPU. Zistili sme tiež, že 
žiaci  s ŠPU  integrovaní  v špeciálnej  triede  pre  deti  s ŠPU  majú  výrazne  vyššie  sebahodnotenie 
výkonov v písaní ako žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede. 

Žiaci  s  ŠPU  integrovaní  v bežnej  triede  majú  výrazne  nižšiu  sebadôveru  vo  vlastné  schopnosti 
a negatívnejšie hodnotia svoje postavenie medzi spolužiakmi ako žiaci bez ŠPU, pretože porovnávajú 
svoje  školské  výsledky  s výsledkami  svojich  spolužiakov  bez  ťažkostí  v  učení.  Ak  dieťa  zažíva 
v porovnaní so spolužiakmi viac neúspechu, môže to negatívne ovplyvniť jeho sebahodnotenie a znížiť 
jeho  sebaúctu  (Vágnerová,  2001).  Sebahodnotenie  dieťaťa  v školskom  veku  ovplyvňuje  aj  názor 
vrstovníkov (Vágnerová, 2001). Vo výskume, v ktorom sme skúmali psychosociálne postavenie detí 
s ŠPU sme zaznamenali najmä negatívne postoje spolužiakov k žiakom s ŠPU (Čornák, 2008).

V spomínanom  výskume  sme  tiež  zaznamenali  negatívne  hodnotenie,  negatívne  citové  prejavy, 
nadávky,  vyhrešenia,  zákazy,  príkazy,  výčitky  a vyhrážky  zo  strany  rodičov,  ktoré  negatívne 
determinujú  sebahodnotenie  dieťaťa.  Sebahodnotenie  detí  ovplyvňuje  aj  hodnotenie  učiteľov,  ktoré 
môže mať v prípade žiakov s ŠPU charakter kategorizácie - nálepkovania (labeling) a môže negatívne 
vplývať na sebahodnotenie. Podobne aj žiaci s ŠPU integrovaní v špeciálnej triede majú výrazne nižšiu 
sebadôveru vo vlastné schopnosti  a negatívnejšie hodnotia svoje postavenie medzi spolužiakmi ako 
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žiaci  bez  ŠPU.  Medzi  žiakmi  s ŠPU integrovanými  v bežnej  triede  a  žiakmi  s ŠPU integrovanými 
v špeciálnej triede pre deti s ŠPU sme nezistili signifikantný rozdiel v sebadôvere. 

Z uvedených zistení vyplýva potreba venovať pozornosť sebaponímaniu a sebahodnoteniu detí s ŠPU 
a podporovať u nich vytváranie pozitívneho obrazu o sebe. 

Vyššie miera sebahodnotenia sa spája s vyššou aktivitou pri riešení problémov, častejším a smelším 
presadzovaním svojich názorov, s menšou zraniteľnosťou, lepším odolávaním negatívnym vplyvom 
prostredia,  a s ich  efektívnejším  vyrovnávaním  sa  (Medveďová,  1996;  a i.).  U žiakov  s nízkym 
sebahodnotením  dochádza  pri  konfrontácii  so  stresovou  situáciou  (napr.  spojenou  s ťažkosťami 
v učení) k rýchlejšiemu nárastu pocitu osobného ohrozenia, rastu negatívnych emócií, k zameraniu sa 
na obranu a k postupnej dezorganizácii činnosti a správania (Tyszkowa, 1990). Na vzájomné prepojenie 
sebahodnotenia  a stratégii  zvládania  bežných  i náročnejších  situácií  poukazujú  viacerí  odborníci 
(Osecká  et  al.,  2001; Koubeková,  2004)  a uvádzajú,  že  jednotlivci  s vysokým  sebahodnotením 
preferujú  aktívne  riešenia  problémov.  Nízke  sebahodnotenie  koreluje  so  stratégiami  vyhýbania 
a sebaobviňovania. 

Humanistická psychológia a techniky humanistickej edukácie ponúkajú podľa Zelinu (1993) možnosť 
dosiahnuť zlepšovanie postojov k škole, rast sebahodnotenia žiakov, redukovať problémové správanie, 
zlepšovať komunikáciu, sociálne zručnosti a kooperáciu. 

V súčasnosti  sa v otázke integrácie žiakov s ŠPU v medzinárodnom meradle všeobecne uznáva,  že 
segregácia a integrácia nesmú byť vo výchove postavené proti sebe. Výchovno-vzdelávací systém má 
počítať s celým radom edukačných možností,  ktoré tvoria kontinuum od úplnej integrácie v bežnej 
triede až po segregovanú edukáciu najkomplikovanejších prípadov v špeciálnych triedach (Špotáková, 
Zvalová a kol., 1992). Hoci je dnes jasné, že integrácia a segregácia nemajú stáť v školskom systéme 
proti sebe (Špotáková, Zvalová a kol., 1992, Dočkal, 2000), spory o ich pozitíva a negatíva neutíchajú 
(pozri Tomčániová, 2003; Vančová, 2001).

Pri  porovnávaní  sociálneho  vývinu  detí  v integrovaných  a bežných  triedach  sa  zistilo,  že  deti 
integrované  v bežných triedach sú sociabilnejšie  a menej  agresívne  ako deti  v špeciálnych triedach 
(Dočkal,  2004).  Výskum  integrovaného  vzdelávania  detí  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími 
potrebami  ukázal,  že  takíto  žiaci  nepatria  k hviezdam  triedy,  avšak  nie  sú  ostatnými  spolužiakmi 
odmietaní. Ich sociálna adjustácia je podobná ako u zdravých detí (Dočkal, 2004). 

V predkladanom výskume sme zistili, že medzi žiakmi s ŠPU integrovanými v bežnej triede a žiakmi 
integrovanými  v špeciálnej  triede  nie  je  štatisticky  významný  rozdiel  v sebadôvere  vlastných 
schopností a v hodnotení svojho postavenie medzi spolužiakmi. Výhodou integrovaného vzdelávania 
žiakov s ŠPU je, že žiaci s ťažkosťami v učení majú možnosť vzdelávať sa spoločne so žiakmi bez 
ŠPU  a tým  aj  väčšiu  možnosť  socializácie. Efektívny  priebeh  integrácie  je  podľa  učiteľov 
komplikovaný  nedostatočným  materiálnym  i odborným  personálnym  zabezpečením  výchovno-
vzdelávacieho  procesu  (Kmeť,  2000).   Každá  škola,  v ktorej  je  integrovaný  žiak  so  špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, je povinná vytvoriť podmienky pre vzdelávanie takýchto žiakov. 
Pod vytvorením podmienok pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
sa rozumie okrem iného aj  vytvorenie miesta školského špeciálneho pedagóga,  alebo zabezpečenie 
systematickej spolupráce so špeciálnym pedagógom. Výhodou je ak na škole pôsobí stabilný školský 
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psychológ, ktorý má dôveru učiteľov a pomáha im v ich náročnej práci (Zborteková, 2004). Podľa 
údajov  školskej  inšpekcie  (Zborteková,  2004)  iba  pätina  základných  škôl,  v ktorých  sa  realizuje 
integrované vzdelávanie, spolupracuje so špeciálno-pedagogickými poradňami. Problémom sa javí tiež 
vzájomná spolupráca učiteľov a psychológov, ktorá má v súčasnosti svoje „boľavé miesta“: nejasne 
definované  kompetencie  učiteľov  a psychológov  pri  pomoci  žiakom,  nenaplnenie  vzájomných 
očakávaní, absencia otvorenej komunikácie, presúvanie zodpovednosti za výsledok na „toho druhého“ 
a mnohé  ďalšie  (podľa  Leskovjanská,  2006).  Otázka  spolupráce  učiteľa  a psychológa  je  vysoko 
aktuálna.  Učitelia a psychológovia by sa  mali  vnímať ako partneri,  ktorí  spoločne hľadajú riešenie 
problémov  detí  s ŠPU.  Školy  a učitelia  samotní  by  mali  prevziať  aktivitu  v boji  so  špecifickými 
poruchami  v učení,  nebáť  sa  vystúpiť  z tieňa  iných odborníkov,  atak  posilniť  vlastné  kompetencie 
a svoje postavenie v celom školskom systéme. 

Umiestnenie dieťaťa v špeciálnej triede môže pre dieťa so špecifickými poruchami v učení znamenať 
pomoc  pri  prekonávaní  ťažkostí  v čítaní,  písaní  a počítaní.  V špeciálnej  triede  majú  všetky  deti 
približne rovnaké ťažkosti, čo znižuje ich konkurenciu. V našom výskume sme zistili, že žiaci s ŠPU 
integrovaní  v špeciálnych  triedach  pre  deti  s  ŠPU  majú  signifikantne  vyššie  sebahodnotenie 
všeobecných schopností než žiaci s ŠPU integrovaní v bežnej triede. Výhodou špeciálnych tried je, že 
učitelia majú možnosť venovať väčší priestor individuálnej práci s deťmi, čo umožňuje deťom rýchlejší 
pokrok pri náprave ťažkostí. Na druhej strane môže zaradenie do špeciálnej triedy znamenať pre deti 
určitú separáciu, ktorú deti nemusia vnímať pozitívne a zvlášť vtedy, keď verejnosť ešte stále považuje 
špeciálne  triedy  pre  deti  so  špecifickými  poruchami  v učení  za  triedy  pre  menej  inteligentné  deti. 
Nevýhodou špeciálnych tried je aj to, že neumožňujú  sociálny vývin a rozvoj sociálnych kompetencií 
detí v takej miere ako bežné triedy.

Z vyššie uvedených poznatkov vyplýva, že obe formy integrácie majú svoje pozitívne aj  negatívne 
stránky. Domnievame sa, že tak ako aj integrácia detí s ŠPU do bežných tried, tak aj integrácia detí 
s ŠPU do špeciálnych tried má aj v súčasnosti pre deti s ťažkými formami špecifických porúch učenia 
nezastupiteľné miesto. Rozhodovanie, či dieťa so špecifickými poruchami učenia zaradiť do špeciálnej 
triedy,  alebo  ho  integrovať  do  bežnej  triedy  má  vychádzať  individuálne  z jednotlivých  prípadov. 
Rozhodnutie v prípade formy integrácie by malo byť v kompetencii vyškolených odborníkov a mala by 
mu predchádzať kvalitná a presná diagnostika ťažkostí dieťaťa. 

Výsledky predkládaného príspevku je možné zovšeobecniť iba na probandov, ktorí participovali vo 
výskume. Zovšeobecnenie v širšom rozsahu na väčšiu časť populácie žiakov s ŠPU by si vyžadovalo 
rozšírenie výskumného súboru a dosiahnutie reprezentatívnosti výskumného súboru. 

Literatúra:

Campbell, J. D. (1990). Self-Esteem and Clarity of the Self-Concept. Journal of Personality and Social  
Psychology, 59, 538-549.

Čornák, Ľ. (2007). Psychosociálne postavenie detí so špecifickými poruchami učenia. Nepublikovaná 
dizertačná práca. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.

9



Psychologické dny: Já & my a oni
Rodiče a děti

Dočkal, V. (2000). Integrácia a segregácia v edukácii nadaných detí. In: Heller, D., & Šturma, J. (Eds.), 
Psychologie pro třetí tisíciletí (187-189). Praha: Testcentrum. 

Dočkal, V. (2004). Deti so špeciálnymi edukačnými potrebami: Minority vo výchovno-vzdelávacom 
procese. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 39, (2-3), 140-149.

Edmondson, J., et al. Adolescent Self – Esteem: Is There a Correlation With Maternal Self – Esteem? 
[online]. c2007 [cit. 2007-08-17]. Dostupné z WWW:
http://lagrange.edu/resources/pdf/citations/nursing/Adolescent%20Self-Esteem.pdf

Gurňáková,  J.  (2000).  Negative  self-esteem  and  preferred  coping  strategies  in  Slovak  university 
students. Studia psychologica, 42, (1-2), 75-86.

Hammill, D.D. (1990). On defining learning disabilities: an emerging consensus. Journal of Learning 
Disabilities, 23, (2), 81.

Huitt, W. (2004). Self-concept and self-esteem. Educational Psychology Interactive [online]. [cit. 2007-
08-14]. Dostupný z WWW: http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/regsys/self/html.

Kmeť, M. (2000). Niektoré pedagogické činitele školskej integrácie v hodnotení učiteľov. Psychológia 
a patopsychológia dieťaťa, 35, (3), 272-278.

Koubeková,  E.  (2004).  Sebaúcta – Zdroj efektívneho zvládania záťaže adolescentami.  Psychológia 
a patopsychológia dieťaťa, 30, (1), 3-11.

Leskovjanská,  G. (2006). Spolupráca psychológov a učiteľov pri  prevencii problémového správania 
žiakov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 41, (3), 256-267.

Matějček, Z., Vágnerová, M. (1992). Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí. Príručka. Bratislava: 
Psychodiagnostika.

Medveďová,  Ľ.  (1996).  Štruktúra  sebaocenenia  a lokalizácia  kontroly  ako  moderátorky  zvládania 
stresu u pubescentov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 31, (2), 120-134.

Osecká, L., Macek, P., & Řehulková, O. (2001). Reakce adolescentů na problémy v rodině: Souvislost 
se sebahodnocením a vědomím vlastní účinnosti. In Blatný, M., Svoboda, M., Ruisel, I., & Výrost, J. 
(Eds.), Sociální procesy a osobnost 2000 (159-170). Brno: MU.

Špotáková,  M.,  et  al. (1992):  Vzdelávanie  postihnutých  –  od  segregácie  k integrácii.  Psychológia 
a patopsychológia dieťaťa, (1), 45-60.   

Štátny  pedagogický  ústav: Metodické  pokyny  k výchove  a vzdelávaniu  žiakov  s  vývinovými 
poruchami učenia v základných a stredných školách č. CD-2004-12003/23597-1:095 [online]. In Štátny 
pedagogický ústav, c2004 [cit. 2007-05-11]. Dostupné z WWW:
<http:// www.statpedu.sk/buxus/docs//integracia/Met_pok_VaV_ziakov_vyv_por_uc.pdf >

Tomčániová,  B.  (2003).  Prístupy  k vzdelávaniu  postihnutých  detí.  Psychológia  a patopsychológia 
dieťaťa, 38, (1), 32-39.

10



Psychologické dny: Já & my a oni
Rodiče a děti

Tyszkowa, M. (1990). Coping with Difficult School Situations and Stress Resistance. In Bosma, H. A., 
& Jackson, A. E. (Eds), Coping and Self- Concept in Adolescence. Berlin: Springer Verlag.  

Vágnerová, M. (2001). Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum. 

Vančová, A. (2001). Súčasné problémy a perspektívy integrovaného (inkluzívneho) vzdelávania žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách. Psychológia a patopsychológia 
dieťaťa, 36, (3), 257-276.

Zborteková,  K.  (2004).  Možnosti  a limity  integrovaného  vzdelávania  sluchovo  postihnutých  detí 
a adolescentov na Slovensku. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 39, (2-3), 150-165.

Zelina, M. (1993). Humanizácia školstva. Bratislava: Psychodiagnostika. 

11


