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Abstrakt 

Cieľom integrovaného vzdelávania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je nielen 

získanie lepšej šance na vzdelanie zodpovedajúcej možnostiam dieťaťa, ale aj zabezpečenie 

sociálnej inklúzie v majoritnej spoločnosti. Výskumy u nás i v zahraničí poukazujú na skutočnosť, 

že akademické spôsobilosti postihnutých detí v podnetnejšom prostredí bežnej školy sú vyššie než 

v špeciálnych školách, no nedarí sa docieliť vytváranie pozitívnych sociálnych väzieb 

v rovesníckych skupinách. V príspevku informujeme o našich diagnostických a intervenčných 

postupoch v tejto oblasti. 
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Úvod 

 

Školská integrácia, ako základný stupeň plnohodnotného začlenenia zdravotne znevýhodnených 

osôb do väčšinovej spoločnosti, sa u nás v súčasnosti vníma ako legislatívne správne nastavený 

proces, s perspektívou  jeho maximálneho rozšírenia. Výskumní pracovníci sa nie vždy stotožňujú s 

optimizmom legislatívnych pracovníkov. Upozorňujú na viaceré riziká v sociálnom 

a emocionálnom vývine predovšetkým zmyslovo, telesne a mentálne postihnutých detí, ktoré sú 

vzdelávané v bežných školách (Coyner, 1993, Doll,1996, Fujiki et al., 1996, Nunez et al., 2001, 

Schmidt, 2000, Trlicová, 1995, Vágnerová, 1996). Zdravotne postihnutí žiaci v dennom kontakte so 

svojimi intaktnými spolužiakmi opakovane zažívajú pocity osamelosti, prejavy ľahostajnosti či 

dokonca odmietania. Na druhej strane im chýba možnosť identifikácie s rovnako postihnutými, lebo 

ich vo svojom okolí nenachádzajú. Túto situáciu vnímame ako závažný problém. V našich 

sledovaniach neostávame iba pri konštatovaniach, ale snažíme sa ponúknuť aj určité riešenia. 

 

Výskumný zámer  

 

Cieľom nášho sledovania bolo: 

 identifikovať sociálny status a sociálne väzby sluchovo postihnutých žiakov v kolektíve 

počujúcich spolužiakov,  

 vytvorenie interaktívneho zážitkového programu zameraného na prehĺbenie vzájomného 

poznania a porozumenia medzi intaktnými a postihnutými deťmi a zároveň posilnenie 

sociálneho statusu integrovaných žiakov. 

 

V tomto príspevku sa zmienime o východiskách a základných charakteristikách diagnostických 

a intervenčných postupov. Výskumné výsledky nie sú zatiaľ úplne spracované a vyhodnotené. 
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Výskumný súbor 

 

Predmetom nášho sledovania sú prelingválne sluchovo postihnuté deti, ktoré v dôsledku narušeného 

vývinu reči – jej impresívnej i expresívnej zložky musia dlhodobo prekonávať v počujúcom 

prostredí komunikačnú bariéru. 

 

Výskum sme realizovali na troch úrovniach vzdelávania – predškolskej, základnej a stredoškolskej.  

 

Zúčastnili sa ho deti v dvoch triedach MŠ na Štiavnickej v Nitre, žiaci  3. a 7. ročníka ZŠ sv. Marka 

v Nitre a žiaci druhého ročníka Strednej zdravotníckej školy a Združenej strednej školy 

polygrafickej v Bratislave. V každej triede bol integrovane vzdelávaný 1 sluchovo postihnutý 

žiak/žiačka, okrem jednej triedy MŠ, kde boli dvaja a 7. ročníka ZŠ, kde boli traja takíto žiaci.  

 

 

Diagnostické postupy 

Skupinová kresba  

 

Deti v triede sa rozdelili do 5-6 členných skupín podľa vlastného výberu. Ich úlohou bolo dohodnúť 

sa a  nakresliť spoločný obraz na papier formátu cca 100 x 80 cm. Predškoláci a žiaci I. stupňa ZŠ 

kreslili spoločný dom, starší žiaci a študenti symbol svojej skupiny. Úloha trvala 20-30 minút a po 

jej dokončení nasledovala prezentácia výtvoru pred triedou. Celý priebeh činnosti sme nahrávali na 

kameru. Pri analýze videozáznamu sme si všímali priebeh výberu členov skupiny, spôsob ich 

komunikácie a interakcie, rešpektovanie názorov a nápadov jednotlivých členov, ich konkrétne 

aktivity a celkový podiel jednotlivca na spoločnom diele. Najviac pozornosti sme venovali 

skupinám s integrovaným žiakom, pričom sme hľadali rozdiely v spôsobe komunikácie a 

spolupráce v porovnaní s ostatnými skupinami. Pri hodnotení kresby sme posudzovali nakoľko a či 

vôbec sa podarilo vyjadriť spoločný názor skupiny, alebo či bola realizáciou predstavy iba 

dominantných alebo naopak obetavých jednotlivcov. Zaujímalo nás, ako dokázali nepočujúci 

vyjadriť a realizovať svoje nápady. Táto metóda mala určité obmedzenie u detí mladších ako 5 

rokov, ktoré ešte nedokázali vzájomne spolupracovať (Kročanová, 2008).  

 

 
Obrázok č. 1:“ Skupinová“ práca troch SP spoluţiakov – kaţdý si kreslí samostatný obrázok 
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Obrázok č. 2 : Spoločný dom skupiny dievčat 3. ročníka ZŠ – výsledok vzájomnej dohody i spolupráce 

s nepočujúcou spoluţiačkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociometrický ratingový dotazník 

 

Zvolili sme postup, ktorý je obmenou klasického sociometricko-ratingového dotazníka. M. 

Gregussová ho upravila do elektronickej podoby (Zborteková, Kročanová, Gregussová, 2007). Deti 

si na obrazovke počítača postupne prezerali portréty svojich spolužiakov a  formou päťstupňovej 

škály vyjadrovali svoje sympatie ku každému z nich. Namiesto čísel boli použité tváričky 

smajlíkov. Výhodou tohto postupu bola väčšia atraktivita pre respondentov a zároveň možnosť 

okamžitej kontroly, čím sa eliminovali chyby z nepozornosti detí. Výstup z hodnotenia sme 

zobrazili formou sociometrickej matice. Výslednou hodnotou bol index obľúbenosti - priemerná 

získaná hodnota pohybujúca sa v rozmedzí od najnižšej hodnoty 1 (odmietnutie, vôbec ho nemám 

rád) po najvyššiu hodnotu 5 (je mi najsympatickejší, mám ho veľmi rád), ktorá vypovedala 

o aktuálnej pozícii jednotlivca v triednom kolektíve. Zároveň sme mohli porovnať veľkosť 

udelených a získaných hodnôt, čiže prísnosť hodnotenia napríklad obľúbených a neobľúbených 

žiakov.  

 
 

Obrázok č. 3: Ţiačka MŠ pracuje s elektronickou verziou SRD 
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Sociometria 

 

Deti odpovedali na tri otázky: Koho zo spolužiakov/ kamarátov, by si si pozval k sebe domov na 

oslavu? Ktorých by si si určite nezavolal? S kým by si sa rád učil? Prvé dve otázky boli zamerané 

na pozitívne a negatívne preferencie, tretia bola kontrolná. Vyhodnocovali sme počet pozitívnych 

a negatívnych volieb v porovnaní s priemerom triedy. Vzťahovú štruktúru a existenciu malých 

sociálnych skupín sme analyzovali pomocou sociogramu, v ktorom boli vyznačené aj vzájomne 

opätované voľby, vyjadrujúce obojstranné priateľské vzťahy.  

 

 

Metóda selfreportu 

 

Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi obrazom seba a sociálnym postavením jedinca 

v skupine. Preto sme žiakov ZŠ a SŠ požiadali, aby napísali 5 viet na tému Ja a rovnako na tému Ja 

a moji spolužiaci. Svoje vyjadrenia mohli doplniť aj kresbou. Deti v MŠ sme oslovili v podobnom 

duchu a zaznamenali sme, čo nám o sebe prezradili. Spravidla sa jednalo o informácie typu ako sa 

volajú, koľko majú rokov, či a koľko majú súrodencov, čo robia vo voľnom čase a pod. 
 

 

Obrázok č. 5 : Vyjadrenie sluchovo postihnutého ţiaka 7. ročníka  

 

 
 

Pološtruktúrované interview 

 

Súčasťou komplexnej diagnostiky bol individuálny rozhovor s každým zúčastneným žiakom. Pýtali 

sme sa či má v triede dobrých kamarátov, aká je v triede celková atmosféra, aké vzťahy v triede 

prevládajú, s čím je nespokojný, prípadne čo by si prial zmeniť. Otázky sa týkali aj integrovaných 

spolužiakov - ako spolu komunikujú, nakoľko sa zapájajú do diania v triede, či potrebujú pomoc 

a či uvažovali o tom ako sa oni cítia medzi počujúcimi. Samotných nepočujúcich sme sa pýtali, ako 

sa cítia medzi počujúcimi spolužiakmi, ako riešia komunikačné problémy, akých majú v triede 

kamarátov a pod. 

 

 

Dotazník pre učiteľov 

 

Učitelia majú možnosť dlhodobo sledovať i formovať správanie žiakov. Pripravili sme pre nich 

jednoduchý dotazník na posúdenie sociálneho správania sluchovo postihnutých žiakov. Pri 

individuálnom hodnotení každého integrovaného žiaka vyjadrovali častosť výskytu (nikdy, niekedy, 

často) určitého prejavu správania. Celkovo 25 otázok sa týkalo spôsobu komunikácie, schopnosti 

empatie, samostatnej aktivity, riešenia interpersonálnych situácií a spolupráce. Súčasťou dotazníka 
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bola ešte jedna otvorená otázka, týkajúca sa typických prejavov správania žiaka. Odpovedali na ňu 

iba dvaja pedagógovia.  

 

Uvedené postupy sa nám vcelku osvedčili a na ich základe sme získali potrebné informácie 

o sociálnych vzťahoch a interakciách v triedach s integrovaným vzdelávaním SP žiakov. Najväčšiu 

výpovednú hodnotu mala analýza spoločnej kresby, kde sa už pri utváraní skupín ukázalo kto koho 

preferuje, toleruje alebo jednoznačne odmieta. Ďalej to boli sociometrické postupy a vlastné 

výpovede probandov. 

Menej priekazné boli tvrdenia samotných integrovaných alebo ich učiteľov. Od pedagógov sme 

dostávali často nejednoznačné až protirečivé výpovede. Sociálnu izoláciu integrovaných zväčša 

nevnímajú ako problém, často ho zľahčujú. Nepočujúce deti a rovnako aj počujúci outsideri 

vyjadrovali so svojim postavením v triede spokojnosť. Akoby si celkom jasne neuvedomovali alebo 

popierali odmietavé či ľahostajné postoje svojich spolužiakov k nim, čo si vysvetľujeme vyššou 

frustračnou toleranciou a obrannými mechanizmami osobnosti. 

 

Ukážka vyjadrení počujúcich a sluchovo postihnutých žiakov 7. ročníka: 

 

Počujúci o nepočujúcich 

E. F.: „ nie sú sociálne zapojení, ja sa s nimi nekamarátim“... 

R. L.: „ oni sa cítia osamelí, odvrhnutí“.. 

P. F. : „mnohí ich odpisujú, nerozprávajú sa s nimi“..... 

R. K.: „veľa spoluţiakov ich ohovára, aj ja tak robím“.... 

O.V.: „ vyuţívajú svoje postihnutie“... 

 

Nepočujúci o počujúcich 

P.Š.: „celkom dobre mi je, niektorých nemám rád“... 

J.B.: „ dobrí ţiaci, rozprávam s nimi“... 

D. Š.: „rozprávajú s nami, nerobia zle“...  

 

 

Do ďalšieho sledovania sme vybrali tri triedy, každú v inej vekovej kategórii, kde sa jednoznačne 

preukázalo, že integrovaní žiaci v nich majú ťažkosti so sociálnym začlenením. V nich sme 

realizovali program na rozvoj rovesníckych vzťahov, prispôsobený vekovým zvláštnostiam. 

 

 

Program na rozvoj rovesníckych vzťahov 

Kooperatívne zážitkové aktivity považujeme za jeden z najvhodnejších prostriedkov na 

optimalizáciu sociálnej atmosféry v triede, posilnenie sociálnych väzieb a kompetencií 

znevýhodnených detí v školskom kolektíve. Pri ich výbere sme zohľadňovali komunikačné 

možnosti sluchovo postihnutých žiakov . Tematicky boli rozdelené do piatich okruhov, ktoré 

zodpovedali počtu stretnutí. Jedno stretnutie trvalo dve vyučovacie hodiny a spravidla sme stihli 

uskutočniť 3-4 pripravené aktivity. Obsahové zameranie jednotlivých stretnutí bolo spoločné pre 

všetky vekové kategórie, konkrétne činnosti boli prispôsobené veku probandov.  
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Obrázok č. 6: Ukáţka skupinovej aktivity stredoškolákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvom stretnutí si po zoznamovacích a  rozohrievacích aktivitách počujúci žiaci mohli zažiť i 

situácie, pri ktorých sa mali dorozumieť s ostatnými, no rečový prejav im komplikoval cudzí 

predmet v ústach a počutie zátky v ušiach. Cieľom druhého stretnutia bol tréning efektívnej 

kooperácie v skupinách – dosiahnutie rôznych cieľov bez možnosti použitia hovorenej reči. Na 

treťom stretnutí sme sa snažili využiť a vyzdvihnúť silné stránky nepočujúcich detí, ako sú 

napríklad dobrá vizuálna diferenciácia, zraková pamäť, schopnosť priestorovej predstavivosti, 

výborná schopnosť komunikácie pomocou gest, mimiky. Štvrté stretnutie bolo zamerané na 

hľadanie spoločných znakov a uvedomenie si, že každý má schopnosti na to, aby v niečom vynikol 

alebo bol dobrý. Posledné stretnutie sa venovalo téme vzájomnej pomoci a zmyslu pomáhania 

druhým. Po skončení programu žiaci ZŠ a SŠ písomne vyjadrili akú majú predstavu o tom, čo 

konkrétne potrebujú ich sluchovo postihnutí spolužiaci a v čom by im vedeli pomôcť. Nepočujúci 

mali naznačiť, čo najviac potrebujú a čo očakávajú od svojich počujúcich spolužiakov. 

Podrobnejšie informácie o  programe sú v príspevku M. Gregussovej (2008).  

 

Čo potrebujú sluchovo postihnutí spolužiaci – vyjadrenia počujúcich žiakov 7. ročníka 

 

R.L.: „..spoluţiakov, ktorí ich budú rešpektovať, lepšiu pozornosť od spoluţiakov a učiteľov, vlastnú 

triedu“... 

L.L.: „...nové strojčeky, zvlášť vysvetľovať učivo, aby to pochopili, viac spoluţiakov, ktorí by im 

pomáhali, aby sa im neposmievali, viac kamarátov...“ 

E. F.“ „ Nič, nič, nič, iná škola.“ 

 

Odpovede nepočujúcich žiakov 7. ročníka na otázku Čo by mali urobiť tvoji spolužiaci, aby ti 

pomohli? 

 

P.Š.: „Aby sa so mnou kamarátili, pomáhali a neviem.“ 

J. B.: „ Pomáhať mi, aby neboli odmeraní, kamarátiť sa so mnou, lebo nikto pomáhať mi.“  

D. Š.: „ Nové strojčeky, nové auto, operácie, telefón, s ktorým by mohli telefonovať, kamarátov.“ 

 

Vzhľadom na naše obmedzené možnosti priameho pôsobenia v škole, poskytli sme učiteľom, 

materiály o kooperatívnom vyučovaní s konkrétnymi námetmi (Jablonický, 2006), ako prostriedok 

na dlhodobejšiu stimuláciu vzájomnej spolupráce a rozvoj sociálnych zručností v triedach 

s integrovanými žiakmi. 
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 Záver 

 

Efektívnosť nášho pôsobenia sme overovali zopakovaním diagnostických postupov s mesačným 

časovým odstupom po ukončení programu. Retest sme robili aj v triedach, kde sme tréning 

nerealizovali. Predbežné výsledky potvrdili - a najmarkantnejšie sa prejavili v bezprostrednej 

a otvorenej atmosfére v priebehu realizácie programu, že problémy v spolunažívaní intaktných 

a integrovaných detí v škole existujú a treba im venovať patričnú pozornosť. Jedným z účinných 

prostriedkov sú aj skupinové kooperatívne aktivity. Je pre ne potrebné vytvoriť priestor a čas už od 

začiatku zaškolenia, aby sa dosiahol preventívny účinok.  
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