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Predhovor

Prvé číslo odborného časopisu Pedagogické diskusie 2018 nám ponúka 
niekoľko príspevkov vedeckej úrovne. Ich autormi sú vysokoškolskí pedagógo-
via Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej a teologickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a ďalší 
pedagógovia z oblasti pedagogických, sociálnych a teologických vied.

V prvom príspevku štúdie Tradície a inovácie v didaktike cirkevnej hud-
by sa autor doc. PaedDr. Rastislav PODPERA,PhD. venuje tradíciám a inová-
ciám hudby a zvlášť cirkevnej hudby a didaktickým postupom pri jej udržaní                
a ďalšom rozvíjaní. 

Druhá štúdia Rozvoj hudobnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia autora prof. ThDr. PhDr. Amantia Akimjaka, PhD. nás oboznamuje ako 
sú pripravované hudobné projekty efektívnym prostriedkom výchovy a vzdelá-
vania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opisuje primárne vzdelá-
vanie  vo zdelávacom programe ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím, 
ktorý je tvorený niekoľkými oblasťami.

PaedDr. Marta Oravcová, PhD, v odbornom príspevku Oftalmologic-
ké východiská pre prácu so žiakom so zrakovým postihnutím sa venuje najprv                
kategorizácii osôb so zrakovým postihnutím. Ďalej pokračuje vo vzdelávaní                    
a podpore žiaka so zrakovým postihnutím.

Ďalšia štvrtá štúdia s názvom Formovanie osobnosti rómskych žiakov                  
zo sociálne znevýhodneného prostredia od autorky doc. PhDr. Ľudmily Krajčí-
rikovej, PhD. je venovaná rómskym žiakom zo sociálne znevýhodneného pros-
tredia. V tomto vedeckom príspevku autorka rozoberá príčiny stavu dedičnosti  
v akom sa nachádzajú rómske detí v rodine, škole, či na verejnosti. Definu-
je úlohu pedagóga pri formovaní osobnosti dieťaťa. V závere apeluje úlohu 
učiteľa, ktorý má vzdelávať a vychovávať svojich žiakov tak, aby boli neskôr 
schopní úspešne sa zaradiť do spoločnosti a byť pre ňu prínosom po všetkých 
stránkach.

V piatom vedeckom príspevku Školská úspešnosť žiakov so zdravotným 
znevýhodnením sa autorka doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. v úvode ve-
nuje pohľadu školskej úspešnosti žiaka, následne rozoberá úskalia školského 
hodnotenia a popisuje typy neprospievania žiakov a ich príčiny. Autorka kon-
com štúdie podrobne popisuje vzťah rodičov ku škole a ich vzájomné kontakty.
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Posledná štúdia Arteterapia a jej možnosti využitia v sociálnej práci doc. 
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. rozoberá spôsoby starostlivosti o klientoch 
v domovoch sociálnych služieb pomocou arteterapie.

 

   Marta Oravcová 
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Tradície a inovácie v didaktike cirkevnej hudby

TRADÍCIE A INOVÁCIE V DIDAKTIKE 
CIRKEVNEJ NHUDBY 

Rastislav PodPeRa

ABSTRAKT:

Hudba tradične sprevádza viaceré činnosti a udalosti, ktorými sa napĺňa jej sláv-
nostná, monumentalizačná, rituálna, pracovná, tanečná, relaxačná a iné funkcie. 
Viaceré jej funkcie vychádzajú z ľudovej kultúry, iné z univerzálne preberaných 
foriem sekulárneho a náboženského života society, ďalšie sú vybudované na 
základoch európskej umelej hudby a dopĺňajú jej základnú, estetickú funkciu. 
Hudba je umeleckým prostriedkom na vyjadrenie citov a emócií, lásky, žiaľu, 
sklamania, hnevu a i., a to naprieč celým jej žánrovým spektrom. V tejto štú-
dii sa chceme venovať tradíciám a inováciám hudby, a zvlášť cirkevnej hudby                            
a didaktickým postupom pri jej udržaní a ďalšom rozvíjaní. 

Kľúčové slová: Didaktika cirkevnej hudby, tradície, inovácie, média, globalizácia. 

Tradičné a nové funkcie hudby

Mnohé podoby dnešného fungovania hudobného univerza stoja na sta-
rých, osvedčených paradigmách a napriek rozmáhajúcej sa mediamorfóze zo-
stáva veľa tradičných funkcií hudby. Používanie hudby v súkromnom a verej-
nom živote vychádza jednak z tradície a jednak z presvedčenia o jej schopnos-
tiach.1 Na druhej strane azda nikdy v histórii nedošlo k takej prudkej zmene 
paradigmy hudobného života a prístupov k hudbe ako na sklonku 20. storo-
čia. Niektoré tradičné funkcie hudby boli plynulo nahradené novými, naprí-

1 Hudba tradične sprevádza viaceré činnosti a udalosti, ktorými sa napĺňa jej slávnostná, 
monumentalizačná, rituálna, pracovná, tanečná, relaxačná a iné funkcie. Viaceré jej 
funkcie vychádzajú z ľudovej kultúry, iné z univerzálne preberaných foriem sekulárneho                                                  
a náboženského života society, ďalšie sú vybudované na základoch európskej umelej hudby 
a dopĺňajú jej základnú, estetickú funkciu. Hudba je umeleckým prostriedkom na vyjadre-                          
nie citov a emócií, lásky, žiaľu, sklamania, hnevu a i., a to naprieč celým jej žánrovým                 
spektrom.
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klad pracovnú funkciu vystriedala dekoratívna. Aj tradične prvoradá estetická                                                                                                                                        
funkcia hudby prechádza obdobím komplikovanej transformácie. Zdá sa, že 
ustupuje ostatným, tzv. sekundárnym funkciám, avšak ani v polemických                    
hudobných prejavoch ju nemožno pokladať apriórne za neprítomnú.2 Nové 
funkcie hudby sa formujú v prostredí postmodernej spoločnosti pod vply-                  
vom jej typických čŕt: individualizmu, pluralizmu, sekularizmu, konzumného 
myslenia, proliferácie médií a závislosti od techniky.3

Výzvu pre muzikologický výskum predstavuje analýza vzťahu medzi 
populárnou hudbou, postmodernizmom a kultúrou mládeže, ktorá dešifru je 
nový myšlienkový prístup: vidieť funkcie hudby v takých kontextoch, v akých 
naozaj sú, prelomiť bariéry a pochopiť, že hudbu nemožno vtesnať do kon-
ceptu umenia, lebo ho vývojovo predchádza a stále presahuje.4 V tomto sme-
re sa hudobná veda správala takmer až do konca 20. storočia takmer veľmi 
konzer vatívne. Medzi významných priekopníkov nového myslenia patrí Kurt 
Blaukopf. Intenzívne sa zaoberal novými kultúrnymi fenoménmi, ktoré nútia 
tradičnú hudobnú vedu opustiť zaužívané úzke definície hudby. Argumentoval 
rozmáhajúcimi sa novými formami hudobného správania ako javu preskúma-
teľného napríklad nástrojmi hudobnej sociológie. Súčasťou jeho úvah bol aj 
návrh novej definície hudobnej aktivity.5

2  Pre vrstvy ľudí s málo rozvinutým hudobným vkusom spĺňa aj menej hodnotná a banálna 
hudba ich estetické požiadavky. Zároveň je pravdou, že konzumný prístup k hudbe ako                                                
k tovaru vedie k regre sii recepcie. Lexmann priamo konštatuje, že funkcie hudby prítomné 
v starovekej filozofii boli dôstojnejšie v porovnaní s dneškom, kedy sa hudba využíva skôr 
ako náladotvorný prvok či zvukové pozadie. Lexmann, J.: Hudobný priestor, čas a zvuk.                                                                    
In: Podpera, R. – Gajdošíková Zeleiová, J. (eds.): Hudba, kultúra a spoločnosť : dynamické 
faktory súčasných premien. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2009, s. 28.

3 Dissanayake upresňuje, že môže ísť aj o staré, dávno existujúce funkcie hudby, ovplyvnené 
duchom súčasnej spoločnosti. Porov. Dissanayake, E.: Ritual and Ritualization : Musical 
Means of Conveying and Shaping Emotion in Humans and Other Animals. In: Brown, S.                                       
– Volgsten, U. (eds.): Music and Manipulation : On the Social Uses and Social Control of 
Music. New York – Oxford : Berghahn Books, 2006, s. 50.

4 Poledňák, I.: K otázkám hranic hudby a stratifikace hudby. In: Hudební věda, č. 2 (1982),                      
s. 150. Tiež Podpera, R.: Quo vadis musica : premeny sociálnych funkcií hudby. Bratislava : 
Veda, 2006, s. 10.

5 Blaukopf, K.: Musical Life in a Changing Society : Aspects of Music Sociology. Revised and 
enlarged English-language edition. Portland, OR: Amadeus Press, 1992, s. 3.
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Intuícia a jej úloha v procese vyšetrovania

Zmena paradigmy 

Spomínaná zmena paradigmy spočíva predovšetkým v nových re-                 
cepčných okolnostiach a úzko súvisí so životným štýlom človeka. Tradičná 
hudba (artificiálna i nonartificiálna) sa často recipuje v nových situáciách,                 
kde výrazne dominujú latentné funkcie hudby. Mnoho z novej hudby už ani                                  
s tradičnými podmienkami – ako sú koncertná sála a sústredené vnímanie – 
nepočíta. Paralelný rozvoj spoločnosti a modernej techniky dramaticky zmenil 
najmä tie funkcie hudby, ktoré sa viažu na každodenný život: hudba figuruje                                  
v najrozličnejších situáciách a prostrediach, kde buď nie je hlavnou činnosťou, 
alebo sa dostáva do umelých kontextov, napríklad pri dramaturgickej výstavbe 
mediálnych hudobných programov. V prípadoch vytrhnutia hudby z prostredia, 
v ktorom vznikla, alebo z funkcií, na ktoré bola pôvodne určená, sa hovorí aj 
o prevýznamnení hudobných obsahov.6 Takéto hudobné dielo v spoločenskej 
praxi mení svoj význam a nadobúda iný.

Kultúrny priemysel

Koncepcia kultúrneho priemyslu tiež prechádza svojím vývojom. V 30. 
až 40. rokoch 20. storočia zahŕňal najmä tradičné produkty ako knihy a noviny, 
následne rozhlas a film. Od 50. rokov sa hovorí o „tranzistorovej revolúcii“ 
ktorá zmenila rozhlas z rodinného média na individuálne a spôsobila nový roz-
mach hudobného priemyslu orientovaného na mladé publikum. Ďalšie stupne 
tejto vývojovej špirály predstavovali walkman firmy Sony, kompaktný disk                                                                                                                               
a následne trend miniaturizácie tzv. prenosnej hudby (portable music). Oso-
bitým prínosom bol vznik televízie. Tvár kultúrneho priemyslu sa teda mení 
pod vplyvom silných elektronických médií, ktoré kardinálne zasahujú do tra-
dičných mechanizmov produkcie, propagácie a distribúcie kultúrnych a ume-
leckých hodnôt. Technologický a mediálny rozmach už v priebehu 20. storočia 
odhalil aj svoje slabiny: vznikol pojem masová kultúra a začalo sa poukazovať 
na jej nebezpečenstvá.7

6 Lexmann, J.: Hudobný priestor, čas a zvuk. In: Podpera, R. – Gajdošíková Zeleiová, J. (eds.): 
Hudba, kultúra a spoločnosť : dynamické faktory súčasných premien. Trnava : Pedagogická 
fakulta Trnavskej univerzity, 2009, s. 17. 

7 Podpera, R.: Quo vadis musica : premeny sociálnych funkcií hudby. Bratislava : Veda, 2006,                   
s. 79.
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Od tradície ku komerčným stratégiám 

Prežívame obdobie mediamorfózy, staré sociálne funkcie hudby sú mo-
difikované zásahom médií. Okrem toho mediálna éra podnietila vznik nových 
funkcií hudby.8 Do popredia sa dostal známy Geertzov pohľad na kultúru ako 
súbor mechanizmov riadiacich správanie. Komplex konkrétnych vzorcov sprá-
vania v podobe ustálených spôsobov, zvykov a tradícií vystriedali komerčné 
stratégie, návody, pravid lá a inštrukcie, ovplyvňujúce hudobný život do naj-
menších detailov. Privatizácia a kapitálový trh v postkomunistických krajinách 
strednej Európy od 90. rokov 20. storočia radikálne zmenili tvár hudobného 
priemyslu. Naplno sa rozvinula komercializácia hudby a marketing pridruže-
ných produktov. Niektoré podoby masovej a populárnej kultúry z predošlého 
obdobia zanikli, iné sa v prostredí komerčných médií transformovali a vznikli 
nové.9

Médiá: zásah do tradičnej modernistickej kultúry

Jednou z čŕt postmoderny ako aktuálnej epochy západnej civilizácie je, 
že médiá vstúpili na pôdu tradičnej modernistickej kultúry a v istom zmysle 
ju hlboko „narušili“. Modernistická kultúra, ktorá sa kryla s tzv. priemyselnou 
érou, stála nezávisle od všetkého dovtedy reflektovaného, odporúčaného, kri-
tizovaného alebo propagovaného. Vychádzala z predpokladu existencie funda-
mentálnej reality. V postmodernej ére samotná kultúra je realitou. Predstavy 
produkované všadeprítom nými masmédiami sa rýchlo rozširujú, neustále sa 
reprodukujú a vo vedomí spoločnosti udomácňujú. Podľa Baudrillarda10 sú-
časná realita je hyperrealitou, t. j. situáciou, v ktorej predstavy, ilúzie, symboly, 
signály, logika i nelogickosť začínajú žiť vlastným životom a sú schopné bez 
ťažkostí koexistovať. Tieto zložky kultúry si nevyžadujú žiadne univerzálne 
kritériá pravdivosti, vierohodnosti, dokonca ani prijateľnosti zo strany svojich 
prijímateľov.

  8 O funkciách hudby v súvislosti s mediamorfózou pozri bližšie Podpera, R.: Quo vadis musica 
: premeny sociálnych funkcií hudby. Bratislava : Veda, 2006. 

  9 Problematike komercie hudby v kontexte hudobných inštitúcií sa venuje práca Huber-Hašková, 
A.: Ekonomizácia hudobnej kultúry : aspekty marketingu a manažmentu. In: Podpera, R. – 
Gajdošíková Zeleiová, J. (eds.): Hudba, kultúra a spoločnosť : dynamické faktory súčasných 
premien. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2009, s. 59. 

10 Baudrillard, J.: Simulations. New York : Semiotext(e), Foreign Agent Press, 1983.
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Intuícia a jej úloha v procese vyšetrovania

Reprodukciou od tradičných funkcií

Odklon od tradičného zviazania hudobných prejavov s konkrétnymi 
funkciami hudby môžeme vystopovať už v spisoch Benjamina,11 ktorý videl                  
v umeleckom a technologickom progrese nové možnosti, otvárajúce sa pre                  
demokraciu a emancipáciu. Reprodukcia umeleckých diel oslobodzuje a vy-
maňuje umenie zo starých tradícií a rituálov. Toto nové chápanie zdôrazňujúce 
voľnosť a akési „oslobodenie“ sa stali základom povojnovej diskusie o ma-
sovej kultúre. V 60. rokoch 20. storočia vznikol pojem informačný priemysel                                                                                      
a začalo sa hovoriť o medzinárodnej kultúre ako jednej zo záujmových oblastí 
globálneho rozvoja. Neskôr už vieme definovať globálny životný štýl (vráta-
ne problematiky hudobného vkusu) s prvkami tzv. novej uniformity, redukcie 
lokálneho, s tlakom na tradície a pod. Celosvetová difúzia západných vzorov 
totálne ovplyvnila funkcie hudby a sociálne kontakty s hudbou aj v regióne 
strednej Európy. Všetko samozrejme závisí od stupňa konformity cieľového 
príjemcu.12

Inovácia ako dôsledok saturácie trhu

Jedným z paradoxov masovej popkultúry je, že napriek príznačnej šab-
lónovitosti a módnosti si žiada nepretržitú inováciu. Výskumy preukázali, že 
zisky hudobného priemyslu nebudú priamočiaro stúpať s produkciou množstva 
identických diel.13 Požiadavka inovácie prináša stále väčší objem a diverzitu 
kultúrnych produktov. Očakávanú diverzitu hudobných produktov podporuje 
(dokonca v istom zmysle garantuje) proces, ktorý nazývame saturáciou trhu. 
Ide o trhový úspech hudobnej tvorby so zaujímavým, osobitým soundom, ktorý 
vedie ďalších interpretov k nekonečným imitáciám, až k nasýteniu trhu; toto 
nasýtenie potom predstavuje komerčnú výhodu pre hudobníkov, ktorí sa chys-
tajú preniknúť na trh s novým originálnym, podmanivým soundom. Imitácie 
znova nasýtia hudobný trh a znova musí prísť nová zvukovosť; tento princíp sa 
neustále opakuje. Rast diverzity teda nie je spôsobený ziskovými motívmi, ale 
vyprovokovanou kreativitou a stále podnecovanou inováciou. 

11 Benjamin, W.: Selected writings. Zv. 4.: 1938-1940. Ed. M. W. Jennings – H. Eiland. Cambridge, 
Massachusetts – London : Belknap Press of Harvard University Press, 2002.

12 O západnej kultúrnej hegemónii bližšie in Podpera, R.: Globalizácia hudobnej kultúry.                         
In: Podpera, R. – Gajdošíková Zeleiová, J. (eds.): Hudba, kultúra a spoločnosť : dynamické 
faktory súčasných premien. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2009, s. 59. 

13 Shils, E.: Mass society and its culture. In: Jacobs, N. (ed.): Culture for the millions?: Mass 
media in modern society. Princeton, NJ : Van Nostrand, 1961, s. 1-27.
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Inovácia v podobe módnych vĺn

Populárna hudba, prinášajúca vždy niečo nové a zaujímavé, podnecuje 
individuálne tvorivé a komerčne vhodne načasované ťahy. Takýmto spôsobom 
vznikajú na jej pôde módne vlny. Problém s hľadaním inovatívnych riešení 
však nemá len populárna hudba, existuje naprieč žánrami. Obrovské spektrum 
rozmanitých tvorivých prejavov, ktoré zahŕňa hudba minulých storočí a ktoré 
sa nahromadili v 20. storočí, spôsobilo, že hľadanie originality v hudobných 
detailoch a individuality v nuansových riešeniach kompozície „sa zdalo už len 
reštrukturalizáciou obvykle používaného hudobného materiálu“.14 Za výcho-
disko sa spravidla považuje kvalitná syntéza, Kajanová však argumentuje po-
trebou zmeny v hudobnom myslení.

V súčasnej epoche sú známe trendy uplatňovania etnických a národných 
osobitostí v pop music. Pre väčšinu sveta neznáme a exoticky pôsobiace prvky 
vnášajú do uniformity svetovej hudobnej produkcie originalitu a atraktívnosť. 
Populárna hudba dnes napĺňa novú paradigmu svojej permanentnej inovácie:                  
s cieľom upútať poslucháča inakosťou dnes platí, že nové alebo recepčne zaují-
mavé je to, čo je buď veľmi staré (napr. stredo veký liturgický spev), alebo geo-
graficky vzdialené (národné prvky, world music). Okrem toho zaznamenávame 
ďalšie javy: vznikajú nové a zaujímavé fúzie štýlov modernej populárnej hud-
by (spojenie hip hopu s heavy metalom a pod.) a prvky národnej hudobnofol-
klórnej tradície sa nenúteným spôsobom stávajú inšpiračným zdrojom naprieč 
žánrami, vrátane tzv. nezávislej scény populárnej hudby.15 Módnosť žánrových 
prienikov a spomínaných inovácií si možno vysvetliť dvoma spôsobmi. Prvým 
je, že doterajší, pomerne autonómny vývoj žánrov dospel do štádia viacerých 
neudržateľných stereotypov, ktoré volali po zmene. Hľadajú sa nové zaujímavé 
možnosti, experimentovanie a netradičné, často „exoticky“ pôsobiace spojenia. 
Druhým vysvetlením je, že žánrové prieniky sú úspešným nástrojom na vzbu-
denie záujmu širokých vrstiev poslucháčov, ktorí by po hudbe v jej pôvodných 
žánrových medziach nesiahli. Nové fúzie a prieniky majú pre pôvodné žánre 
popularizačnú resp. propagačnú funkciu.16

14 Kajanová, Y.: Kapitoly o jazze a rocku. Bratislava : Epos, 2003, s. 45.
15 Bližšie in Podpera, R.: Globalizácia hudobnej kultúry. In: Podpera, R. – Gajdošíková Zeleiová, 

J. (eds.): Hudba, kultúra a spoločnosť : dynamické faktory súčasných premien. Trnava : 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2009, s. 71.

16 Podpera, R.: Dynamika súčasnej hudobnej kultúry : výskum medzi pedagógmi slovenských 
konzervatórií. Ružomberok : Verbum, 2010, s. 219.
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Tradícia, inovácia a globálny synkretizmus
 
Do dynamického napätia, ktoré prináša prítomnosť tradičných a inova-

tívnych prvkov v tvorbe, vstupuje globálny synkretizmus ako jeden zo zna-
kov globalizácie kultúry. Pre súčasnosť je charakteristická akulturácia, teda 
prienik kultúr: do domáceho hudobného prostredia vstupuje kultúra prevažne 
euro-americká. Kým modernu charakterizoval univerzalizmus, tvárou postmo-
derny je jednak väčšia rôznorodosť, tolerancia voči inému a novému, čo možno 
chápať aj ako novodobú umeleckú koncepciu (v zmysle tradičného chápania 
skladateľských náuk to predstavuje určitú nesúrodosť), a jednak je ňou urči-
tá nevyhranenosť, povrchné preberanie motívov z rozličných epoch a kultúr,                 
ktoré sa miešajú do neuchopiteľnej zmesi duchovna (napr. filozofia a hudba 
New Age).17

Nové podmienky pre hudobnú recepciu

Tradičné chápanie hudobnej recepcie je vystavené silnému tlaku zo stra-                    
ny masmédií, ktoré pro dukujú konglomerát rôznych tradícií, štýlov či tó-                                                                                                                                              
nových systémov. Veľký objem hudobného materiálu si vyžaduje rozdielne          
typy hudobného myslenia a odlišný poslucháčsky prístup. Vysporiadať sa                                                                                                                                               
s touto novou situáciou nie je pre najširšiu vrstvu „masových poslucháčov“ jed-
noduché: človek často uplatňuje jemu vlastný spôsob počúvania aj na hudbu, 
ktorá si vyžaduje iný prístup. Ak je význam recipovanej hudby nestály či nejed-
noznačný, schopnosť príjemcu abstrahovať, dedukovať a prideľovať význam 
sa stráca a zostáva iba zážitková, fyziologicko-emocionálno-sociálna funkcia 

17 Dôsledkom vstupovania globálnych tendencií do prostredia lokálnych kultúr je podľa 
Blaukopfa „celosvetová hybridizácia hudobnej praxe“, ktorá je do vysokej miery riadená 
západnou hudobnou praxou. Akceptácia západnej praxe vedie v rozličných regiónoch 
k rozličným výsledkom. Poznáme tri základné skupiny reakcií domácej kultúry na tlak 
západných kultúrnych vzorcov. Prvou je odolávanie s cieľom zachovať tradičnú kultúru 
intaktnú. Druhou je akási modernizácia – osvojenie si produktov západnej kultúry (vrátane 
technológií) a adaptovanie sa na ne, ale zároveň úsilie, aby sa jadro kultúrnych hodnôt veľmi 
nezmenilo a nesplynulo nakoniec s pôvodne „cudzími“ hodnotami. Treťou skupinou je úplná 
westernizácia, inkorporovanie danej spoločnosti do západného kultúrneho systému. Z hľadiska 
prínosu pre domácu kultúru možno očakávať dva ideálne typy kultúrnej odozvy: 1) akulturácia 
vedie k ochudobneniu a možnej strate kultúrnej identity, alebo 2) akulturácia je ponímaná                                                  
a pociťovaná ako obohatenie. Blaukopf, K.: Musical Life in a Changing Society : Aspects                     
of Music Sociology. Portland, OR : Amadeus Press, 1992, s. 251n.
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hudby, bez jej významovej, reflexívno-kognitívnej stránky.18 A ak poslucháč 
nie je schopný tzv. systémového počúvania, onoho „prelaďovania sa“,19 dochá-
dza k neporozumeniu až k odmietnutiu takejto hudby. 

Rituálna funkcia hudby: inovácia obsahu

Rituálna funkcia hudby je jednou z najstarších. V nej sa azda najdôsled-
nejšie zachováva tradícia ako určujúci činiteľ. Prítomnosť hudby v ustálených 
rituáloch verejných úkonov svetského a náboženského života, občianskych        
i rodinných cere mónií, miera uplatnenia tejto hudby a použité výrazové pros- 
triedky vychádzajú z formálneho cieľa a „scenára“ každej slávnosti. Hudba 
vytvára estetickú platformu na prejavenie pocitov a sympatií, na emocionálne 
umocnenie udalosti. Dôkazom, že aj tu dochádza k postupnej inovácii, je reper-
toár. Pri udalostiach s vlastným, desaťročia či stáročia viac-menej uzavretým 
repertoárom a spôsobom hudobného predvedenia sa používajú nielen klasické 
diela domáceho alebo svetového hudobného dedičstva (napr. dávno rozšírená 
symbolická funkcia dvoch skladieb Wagnera a Mendelssohna-Bartholdyho  
ako svadobných pochodov), ale v súčasnosti preniká do našej kultúry a rituálov 
najmä americký repertoár. Deje sa tak spolu s viac-menej umelým prijímaním 
v našej kultúre doposiaľ nevžitých amerických tradícií (Halloween, St. Valen-
tine’s Day, St. Claus), s ktorými sa spája istý okruh hudby. Tento rituálny re-
pertoár, ktorý vo svojej skomercionalizovanej podobe od 90. rokov každoročne                         
atakuje napríklad domáce médiá na Slovensku, vytláča tradičný hudobný                                   
repertoár domáceho prostredia. Napriek národným a regionálnym špecifikám 
dochádza u hudby používanej v rituálnej funkcii k silnej globalizácii a k citeľ-                                                                                                     
nému posunu smerom k uniformite.

Náboženská funkcia hudby: nové vplyvy

V modernej societe sa mení žánrový a štýlo vý rozmer tejto hudobnej 
funkcie. Niektoré náboženské spoločenstvá si zachovali štýl svojej hudby ne-
zmenený po celé stáročia a udržiavajú niektoré veľmi staré hudobné tradície 
(napr. prastarý štýl spevu tibetských mníchov, čiastočne židovský synagogálny 

18 Zeleiová, J.: Identita hudobného vkusu : o mediálnych premenách dedičstva. In: Musicologica 
Slovaca 22 : Hudobná kultúra pod vplyvom médií. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 
2005, s. 28. 

19 Burlas, L.: Premeny v počúvaní hudby. Bratislava, 1976, s. 42-43.
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spev, gregoriánsky chorál a pod.). Čím je societa uzatvorenejšia a izolovanej-
šia, tým viac sa jej podarí odolať a uchrániť sa pred aktuálnymi globalizačnými 
vplyvmi. Ak sa jej to nepo darí, dochádza k modifikáciám, prienikom a fúziám. 
Vynikajúcim príkladom koexistencie starého s moderným je kresťanská litur-
gická hudba, okrem iného napr. prenikanie prvkov afroamerickej hudby, neskôr 
rocku, blues, popu a ďalších štýlov populárnej hudby do niektorých vrstiev jej 
tvorby od 2. polovice 20. storočia.20

Dekoratívna funkcia hudby: nová tradícia

Pod pojmom „dekoratívna“ rozumieme hudbu v úlohe zvukovej kulisy, 
tzv. easy-listening music alebo background music, teda takmer všadeprítomné 
poza die, ktoré formuje náš životný priestor a vplýva na prežívanie i správanie. 
Hneď v počiatkoch vývoja filmu a televízie sa počítalo s hudbou ako dôležitým 
náladotvorným činiteľom. Tradičnou kulisou k hovorenému slovu bola už dáv-
no pred mediálnou érou: rozprá vanie príbehov spojené s piesňami má v mno-
hých kultúrach a epochách dlhú tradíciu, napr. u potulných stredovekých spe-
vákov a hudobníkov (pocestní poeti udržiavali starú orálnu tradíciu spievaním 
epických príbehov, často sprevádzaným vlastnou hrou na nástroji). Novodobú 
podobu tejto funkcie hudby pred stavuje najmä rozhlas a televízia: rozprávky, 
rozhlasové hry, zábavné programy i spravodajstvo v rozličných formách spá-
jajúcich hudbu s hovoreným slovom. Výrazný posun v dekoratívnej funkcii 
predstavuje fakt, že hudba, prítomná ako pozadie v najrozmanitejších prostre-
diach (kaviarne, supermarkety) nemusí mať estetické kvality, dokonca môže 
slúžiť len na potlačovanie ruchov zvonka. V takejto úlohe sa doká že presadiť 
aj hudba, ktorá sa znáša s agresívnym zvukovým prostredím, pričom dochádza 
k stieraniu hraníc hudby a mimohudobných javov.21 Aj takto sa prejavuje ne-
zvládnuteľnosť niektorých podôb súčasnej hudobnej recepcie v postindustriál-
nej spoločnosti.

20 Skúmanie kresťansky orientovanej modernej populárnej hudby je na Slovensku pokročilo 
rozvinuté najmä zásluhou Yvetty Kajanovej, ktorá priniesla túto problematiku na pôdu 
slovenskej muzikológie, a jej žiakov. Podoby tohto žánru sú reflektované po stránke vývi-
novej, hudobnoanalytickej, sociologickej i komerčnej. Kajanová, Y.: Segmentácia trhu v cir-
kevnej hudbe ako dôsledok separácie sakrálneho a profánneho prostredia. In: Musicologica, 
2008, č. 1, s. 1-22. Dostupné online: http://www.musicologica.eu/?p=307 (09-12-2008). Ďalej 
monografia Kajanová, Y.: Gospel music na Slovensku. Bratislava : Coolart, 2009. 

21 Poledňák, I.: K otázkám hranic hudby a stratifikace hudby. In: Hudební věda, č. 2 (1982),                      
s. 149.
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Pohyby tzv. vyššej a nižšej kultúry

Tradičné hudobnosociologické myslenie sa opiera o tézu, že nové kon-
zumné návy ky pochádzajú vždy z vyššej vrstvy spoločnosti a posúvajú sa                                                                                                                                        
do nižšej. Keď ich nižšia vrstva začína preberať a osvojovať si ich, vyššia                     
vrstva si vytvára nové, ktoré ju naďalej budú odlišovať od širokej nižšej                                                                                                                                       
vrstvy. Stredná spolo čenská vrstva hrá rolu sprostredko vateľa. Funguje ako fil-
ter v dvoch smeroch: 

1) aby rozvinula a rozšírila intelektuálny životný štýl vyššej vrstvy, 
2) aby pozdvihla populárnu kultúru a jej marginálne fenomény na exis-

tenciu bok po boku s tzv. vysokou kultúrou. 

Jedným zo znakov aktuálneho kultúrneho a umeleckého života je, že roz-
diely medzi hudobnými prejavmi rozličných úrovní sa zahmlievajú; slovami 
Scrutona – krása vysokej hudobnej kultúry prestáva byť „obohnaná hradbami 
erudovanos ti“.22 Okrem toho v tzv. postmodernej spo ločnosti je model tradič-
ného fungovania narušený a vplyv výraz nejšie smeruje z nižšej kultúry do vyš-
šej. Tieto pohyby reflektuje aj Lexmann, podľa ktorého sa výrazne zmenila po-
zícia elitnej klasickej hudby voči hudbe populárnej a vývoj viedol k prípadom 
„preklasifikovania“ skladieb artificiálnej hudby na nonartificiálnu.23

Tradícia elitárstva tzv. vyššej vrstvy

Ďalší príklad tradície v spoločenskom chápaní hudby sa spája s jej 
identifikačnou funkciou a elitárstvom. Azda najpevnejšie je spojenie záujmov 
o klasickú hudbu (ktorá sa pokla dá za súčasť tzv. vysokej kultúry) s vyššou 
sociálno-ekono mickou vrstvou obyvateľstva.24 Pozitívny postoj ku klasickej 
hudbe je pravde podobnejší u vrstiev s vyšším spoločenským statusom (hoci 
vo všeobecnosti je preferovaná viac populárna hudba než tzv. vážna, a to môže 
platiť aj pre skupiny s vyšším statusom). Klasická hudba ako dlhodobo menši-

22 Podľa Scrutona umenie bolo treba ochrániť pred populárnou zábavou a vytvoriť novú zábranu, 
novú prekážku v procese získavania členstva vo sfére vyspelých. Porov. Scruton, R.: Průvod ce 
inteligentního člověka po moderní kultuře. Praha : Academia, 2003, s. 115.

23 Lexmann, J: Hudobný priestor, čas a zvuk. In: Podpera, R. – Gajdošíková Zeleiová, J. (eds.): 
Hudba, kultúra a spoločnosť : dynamické faktory súčasných premien. Trnava : Pedagogická 
fakulta Trnavskej univerzity, 2009, s. 29.

24 Hargreaves, D. J.: The developmental psychology of music. Cambridge : Cambridge Univer sity 
Press, 1986, kapitola VII.
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nový žáner súvisí s istým druhom elitárstva. Aj keď sa tradične počíta sa s tým, 
že ľudia s vysokoškolským vzdelaním viac inklinujú ku klasickej hudbe ako 
ľudia s niž ším vzdelaním, už koncom 70. rokov 20. storočia sa potvrdilo, že                 
u „spotreby“ symfonickej hudby, opery a baletu (a vysokej kultúry všeobecne) 
lepším ukazovateľom ako vzdelanie je príjem.25 

Tradičné a nové chápanie hedonizmu

Ak sa dnes hovorí o spotrebe ako o výmene duševných významov a po-
solstiev, je potrebné v tomto smere chápať aj hedonistickú funkciu hudobnej 
spotreby. Spotrebiteľ si nekupuje výrobok určitého mena (značky) len ako to-
var, kupuje si prostredníctvom neho životný štýl, identifikáciu s určitou spolo-
čenskou skupinou, t. j. spoločensky sa klasifikuje. Campbell hovorí o moder-
nom, latentnom type hedonizmu a spotreby.26 Zatiaľ čo tradičný hedo nizmus 
nachádzal zmyslové potešenie priamo v akte samotnej spotreby (jedlo, hudba, 
módne oblečenie a pod.), zdroj potešenia v modernom hedonizme sa na chádza 
v akejsi imaginárnej rovine (predstavy, očakávanie, imidž).

 Nočný hudobný život ako moderný ekvivalent komunity

Kvantitatívne najvýznamnejšou pravidelnou formou kolektívneho kon-
taktu s hudbou je nočný život adolescentov (diskotéky, kluby, zábavné podniky, 
kluby a pod.), kde sa uplatňuje najmä zábavná, tanečná a socializačná funkcia 
hudby. Masová obľúbenosť nočných foriem hudobného života je produktom 
modernej spoločnosti: zmeny v ekonomike a vzdelávaní, neskorší prechod                                                                                                                       
k založeniu vlastnej domácnosti a manželskému stavu, dostupnosť nových po-
dôb konzumného životného štýlu – to všetko má za následok predĺženie posta-
dolescentnej fázy, v ktorej jedinec ešte nie úplne prijíma tradičnú rolu dospe-
lého človeka. Formy spoločenského života vytvárajúce „nočnú ekonomiku“, 
vrátane posedení v kluboch. Hudba, tanec, móda, nevynímajúc problematika 
drog, sú vlastne moderným ekvivalentom komunity a výsledkom transformá-
cie v minulosti užšieho udržiavania vzťahov v iných spoločenstvách, so širším 
príbuzenstvom, susedmi, a pod. 

25 DiMaggio, P. – Useem, M.: Social class and arts consumption: the origins and consequences  
of class differences in exposure to the arts in America. In: Theory and Society, 5 (1978), s. 141-
161. 
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Odklon od tradičných predstáv o ženskej a mužskej hudbe

Ak zostaneme na pôde populárnej kultúry, výrazný odklon od tradičných 
náhľadov prebieha v otázkach tzv. mužskej a ženskej hudby. V povedomí spo-
ločnosti sa živil stereotyp, že muži preferujú „tvrdú“, energicky pôsobiacu hud-
bu (hard rock, progressive rock, rock and roll, heavy metal), kým ženy jemnej-
šiu, najčastejšie romantickú (hitovú produkciu tzv. hlavného prúdu pop music, 
folk, klasickú hudbu a najmä hudbu tanečného charakteru). Tieto odlišnosti nie 
sú celkom vzdialené tradičným predstavám o roli mužov a žien v spoločnosti. 
Vzťah rodového faktora s hudobným vkusom sa neuplatňuje rovnako vo všet-
kých sociálnych skupinách, najmä nie tam, kde rozdiel medzi spoločenskou 
rolou muža a ženy je menší. Odlišnosti v hudobných preferen ciách dnes už 
dokonca nemusia vôbec existovať, ak za súčasť akéhosi emancipačného trendu 
pokladáme napr. aj to, že heavy metal prestal byť doménou čisto muž ského 
publika. Isté je, že vyššie spomínaný tradičný pohľad nemožno celkom vyvrá-
tiť. V súčasnosti u nás môžeme hovoriť o čiastočnom pretrvávaní rodových 
stereoty pov na základe kultúrnej tradície, ktorá je viac alebo menej porušovaná.

 Inovačný potenciál rocku

Predlžovanie postadolescentnej fázy súvisí aj s dejinami rockovej kul-
túry: dnes vieme, že rock je nepochybne multigeneračným fenoménom a má 
veľkú schopnosť inovovať sa. V tejto oblasti nie je adekvátny tradičný pohľad 
na mládež ako prechodnú vekovú kate góriu medzi detstvom a dospelosťou. 
Mládež sa stala ťažšie uchopiteľným a nestálym ukazova teľom, ktorý označuje 
osobitý spô sob životného štýlu. Tento nie je špecifi kovaný z hľadiska veku, ani 
sa neviaže na adolescent nú vývinovú fázu, hoci s ňou má v rôznych preja voch 
veľa spoloč ného. Ako ge nerácie rockových fanúšikov dospievajú a majú vlast-
né rodiny, prenášajú si svoju obľúbenú hudbu do dospelosti. Z toho vyplývajú 
pre rock mnohé premeny, ktoré nutne nastávajú v priebehu desaťročí. Rock 
mutuje, aby zostal životaschopným centrom kultúry mladých. To je prvoradým 
dôvodom, prečo sa naďalej pokladá za hudbu adolescentov a záro veň ho koop-
tujú aj neadolescenti.

Nová štruktúra interpretácia diela

Zaujímavým a novým fenoménom aktuálnej kultúry je splynutie diela                          
s interpretom. Ešte pred niekoľkými desaťročiami bola pieseň oddeliteľná                           
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od interpreta. Bola samostat nou hudobnou entitou, ktorá dávala zmysel sama 
osebe a ktorú si poslucháči mohli osvojiť a potom ju opakovať, pokiaľ im to hu-
dobné schopnosti umožňovali. V nových smeroch modernej populárnej hudby 
sa hudobné štruktúry podrobujú množstvu miešania, strihania a ďalších tech-
nických postupov laboratórnej prípravy nahrávky, ktorá sa potom šíri médiami 
ako jedinečný produkt. Nemožno ich preto bežne dostupnými prostriedkami 
reprodukovať.27 Popri tom si dnešný interpret vytvára priestor, aby upozorňoval 
publikum nie na pieseň, ale na seba. Stráca sa tradícia prednesu pochádzajúca                                                                                                                                     
z vážnej hudby, v ktorej spevák je „len“ interpretom diela. Ak má typická mo-
derná populárna pieseň dávať hudobný zmysel, je takmer nemožné spievať ju 
bez sprievodu (viď fenomén karaoke). Hovoríme o obrátenej štruktúre inter- 
pretácie diela: namiesto toho, aby účinkujúci bol prostredníkom k predstaveniu 
hudby, ktorá je v piesňovej tradícii celkom nezávislá, stáva sa hudba prostried-
kom na predstavenie účinkujúceho. Samotná hudba je súčasťou procesu, kto-
rým sa z ľudského jedinca či skupiny stáva idol.

Okrem toho sa prudko rozvinuli možnosti zvyšovania úrovne interpre-
tačného umenia, a to najmä vplyvom rozsiahleho kontaktu hudobníkov s pro-
dukciou iných interpretov prostredníctvom internetu a médií.28 

Nové spôsoby hudobnej tvorby a produkcie

Prevratné zmeny vo výpočtovej technike a digitalizácii vstúpili do sveta 
hudobnej tvorby v podobe počítačovej kompozície (computer music). Vývoj 
elektroniky priniesol nové výdobytky ako samplery, sekvencery, elektronic-
ké hudobné nástrojov a ich kooperáciu so zvukovou a počítačovou technikou. 
Výsledky empirického výskumu naznačujú, že spomedzi technologických 
výdobytkov najväčší vplyv na hudobnú tvorbu má rozvoj počítačovej techni-
ky a komputerizácia umenia, až po konkrétne možnosti samplovania zvukov                                     
a softvérové nástroje využiteľné pri komponovaní hudby, či samotná počítačo-

27 Campbell, C.: Traditional and modern hedonism. In: Clarke, D. B. – Doel, M. A. – Housiaux, 
K. M. L. (ed.): The consumption reader. London: Routledge, 2003, s. 48-53.

28 Zaujímavým kontrastom k tomu je módnosť „unplugged“ vystúpení v súčasnej popmusic, 
čo poukazuje na príťažlivosť čisto akustickej interpretácie. Bližšie in Podpera, R.: Dynamika 
súčasnej hudobnej kultúry : výskum medzi pedagógmi slovenských konzervatórií. Ružom-
berok : Verbum, 2010, s. 220. 
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vá hudba.29 Dnes už všeobecne rozšírený MIDI systém (štandardizované gene-
rovanie zvukov jednotlivých hudobných nástrojov cez syntetizátor resp. počí-
tač) sa stal začiatkom revolučných zmien v spôsoboch hudobnej tvorby, aran-
žovania, nahrávania, uchovávania i prenášania hudby na pamäťových médiách. 
Tieto zmeny znamenajú, že nielen recepcia a interpretácia, ale i tvorba hudby sa 
stáva bežnou súčasťou života – predovšetkým hudobných amatérov. Neustály 
rozvoj tejto sféry nastoľuje otázky, či tieto formy tvorby a interpretácie, ktoré 
sa stali pre niektoré typy hudby vlastnými, nepohlcujú hudobnú invenciu v jej 
tradičnom chápaní, a či talent na hudbu celkom nenahradí technická znalosť. 
V tejto súvislosti bude potrebné nanovo definovať podstatu hudobnej gramot-
nosti, muzikantstva a participácie na činnostiach súvisiacich s hudbou vôbec.

29 Podpera, R.: Dynamika súčasnej hudobnej kultúry : výskum medzi pedagógmi slovenských 
konzervatórií. Ružomberok : Verbum, 2010, s. 171. 

29 Podpera, R.: Dynamika súčasnej hudobnej kultúry : výskum medzi pedagógmi slovenských 
konzervatórií. Ružomberok : Verbum, 2010, s. 170. 
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ROZVOJ HUDOBNOSTI ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE 
ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

DEVELOPMENT OF PUPILS‘ MUSIC FROM SOCIALLY
DISADVANTAGED ENVIRONMENT

amantius akimjak

ABSTRAKT: 

Dôležitým prvkom v rozvoji osobnosti jedinca je aj rozvíjanie speváckych, in-
štrumentálnych, pohybových a dramatických činností žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, cez ich regionálne tradície v primárnej edukácii. Filozofia, 
o ktorú sa opiera aj ISCED1 a ktorú zdieľame aj my, je zachovať toto kultúrne 
dedičstvo otcov a dedov s dôrazom na ľudové tradície, ktoré vo svojej pestrosti 
majú regionálny rozmer. Dobre pripravené hudobné projekty sú veľmi efektív-
nym prostriedkom výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Hudba pôsobí bezprostredne a z toho vyplýva aj prirodzený záujem  
o hudbu, zvuk, rytmus a pohyb. Ak umožníme deťom, aby sa s hudbou stretávali 
sústavne, ich vzťah k nej postupne rastie a začne sa aktívne prejavovať spevom, 
hrou, počúvaním a pohybom.

Kľúčové slová: Sociálne znevýhodnené prostredie. Žiak. Ľudové tradície. Vzdelávanie.

ABSTRACT: 

An important element in the person‘s development is the development of the 
singing, instrumental, movement and drama activities of pupils from a socially 
disadvantaged environment, through their regional traditions in primary educa-
tion. The philosophy, which is also based on ISCED1 and which we share, is to 
preserve this cultural heritage of fathers and daughters, with an emphasis on folk 
traditions that, in their diversity, have a regional dimension. Well-prepared mu-
sical projects are a very effective means of educating and educating pupils from 
a socially disadvantaged environment. Music works instantly, and there is also 
a natural interest in music, sound, rhythm and movement. By allowing children 
to experience music continuously, their relationship to them gradually increases 
and begins to be actively manifested by singing, playing, listening and moving.

Keywords: Socially disadvantaged environment. Pupil. Folk traditions. Education.
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 Úvod 

 Súčasná doba je realita, ktorá nachádza odraz vo výchove a vzdelávaní                
a kladie na prvoradé miesto teoretické vzdelanie a počítačovú gramotnosť.                                                                                                                            
Tento trend sa začína presadzovať aj v špeciálnych triedach základných škôl. 
Hoci nespochybňujeme potrebu teoretického vzdelania a počítačovej gra-                  
motnosti u týchto žiakov, často sa zabúda na skutočnosť, že u týchto žiakov 
je rovnako dôležité aj rozvíjanie vzťahu k hudbe, k spevu a k hudobno-pohy-
bovým činnostiam. To platí rovnako pre intaktné deti i pre deti s mentálnym 
postihnutím. 
 Hudba sa môže za vhodných podmienok stať účinným prostriedkom                      
a pomocníkom upokojovania príliš rozšantených detí, prípadne povzbudením 
pre deti apatické, uzavreté a málo aktívne. Je dôležité, aby sa hudba vo všet-
kých jej podobách stala neoddeliteľnou súčasťou života detí s mentálnym po-
stihnutím, aby s radosťou spievali, muzicírovali, so záujmom počúvali hudbu                           
a v súlade s ňou realizovali hudobno-estetický zážitok motivovaný, resp. vyvo-
laný pohybom. Chceme, aby sa žiaci s mentálnym postihnutím naučili vnímať 
krásu života aj prostredníctvom hudby. Cesta k tomu nevedie prostredníctvom 
príkazov a zákazov, ale napríklad prostredníctvom príťažlivých a podnetných 
hudobných projektov.

 Tradičná kultúra a jej vývoj
 
 Kedysi dávno sa pojmy ako folkloristika a etnografia nerozlišovali, ale 
vnímali ako celok, resp. jedno a to isté. Predmetom bádania etnografie je hmot-
ná i duchovná kultúra, a tiež ich život, teda v etnickej špecifickosti daného 
národa, kým predmetom skúmania folkloristiky je ľudová slovesnosť.1

 Ľudová kultúra je vlastne systém hmotných, ale i nehmotných produk-
tov, ktoré sú prenášané z generácie na generáciu prostredníctvom ľudskej čin-
nosti. V našej republike bola vytvorená v čase stredovekých spoločenských 
vzťahov, pričom sa do 19. storočia rozvíjala. Vývin ľudovej kultúry bol ovplyv-
nený viacerými faktormi, pričom niektoré z nich mali pôsobnosť celé stáročia,                                          
avšak poniektoré stvárňovali len epizódny charakter, ktorý zanechal trvalé sto-
py na spôsobe a kultúre života ľudových vrstiev.2 

1 MELICHERČÍK, A. 1959. Slovenský folklór: Chrestomatia. Bratislava : SAV, 1959.
2 BEŇUŠKOVÁ, Z. 2010. Kultúrne Krásy Slovenska – Ľudová kultúra. Bratislava : DAJAMA, 

2010. 
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 Ľudovou kultúrou sa zaoberá veda – národopis, ktorá sa postupom času 
historicky špecializovala a spresňovala, kým sa nerozdelila na folkloristiku                     
a etnografiu.3

 Podľa Ondrejku (2008) sa folkloristika zaoberá predovšetkým umelec-
kou ľudovou kultúrou, kde zaraďujeme: slovesné umenie, tance, detské hry                   
a piesne, pričom etnografia sa sústreďuje najmä na duchovnú i hmotnú kultúru, 
tu však patrí: obydlie, zvyky, povery, kroje.
 Pojem folklór v sebe zahŕňa celú ľudovú kultúru, čiže ľudové zvyky                      
a tradície, ľudové kroje, výšivky, ľudovú slovesnosť, ľudovú drevorezbu, či 
ľudovú architektúra, je to vlastne všetko, čo potrebuje ľudstvo na to, aby mohlo 
vôbec existovať.
  Je známe, že Slovensko sa nachádza v centre Európy, preto sa stáva   
akousi križovatkou medzi východoeurópskou i západoeurópskou kultúrou,  
ktoré má prvky horskej a nížinnej kultúrnej formy.4 
 Sociálne a tiež hmotné prejavy nášho ľudu sú vzájomné prepojené a pod-
mienené v synkretickej podobe, akú má ľudová kultúra, ktorú delíme na: 
– hmotnú tradičnú kultúru – patria k nej kostoly, technické stavby (mosty, 

mlyny, studne), ďalej: obydlia, sídla (lazy, kopanice, dediny), taktiež: strava, 
jedlá (chlieb, pampúchy, pankušky, bryndzové halušky, kaša), samozrejme 
aj odev (výšivky, kroje, modrotlač), tiež spôsob obživy a zamestnania ľudu, 
remeslá a ich výrobky, (tkáčstvo, kožiarstvo, vareškárstvo, vinohradníctvo, 
poľnohospodárstvo, zbojníctvo, hrnčiarstvo, salašníctvo, baníctvo, pastier-
stvo, uhliarstvo, mlynárstvo, olejkárstvo, rezbárstvo, košikárstvo, medovni-
kárstvo, klobučníctvo, plátenníctvo, čipkárstvo).5

–  nehmotnú tradičnú kultúru – tvorí ju ľudové divadlo, riekanky, slovesné 
umenie, hádanky, príslovia, pranostiky a porekadlá, rozprávky, povery, po-
vesti, zvyky a tradície, ľudová hudba, ľudové tance, ľudové piesne.6

V období, kedy sa začínalo organizovane nadväzovať na ľudové tradície, 
tak sa tradície udržiavali v povedomí širokých vrstiev i keď sa ich v dôsledku 
prebytku chceli zbaviť.7 
 

3 ONDREJKA, K. 2008. Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava : Mapa Slovakia 
Plus, 2008.

4 BEŇUŠKOVÁ, Z. a kol. 2005. Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Bratislava : SAV, 2005. 
5 ROCHOVSKÁ, I. – ŠVÁBOVÁ, B. 2012. Ľudové remeslá a zvykoslovné tradície a možnosti 

ich využitia v primárnom vzdelávaní. Ružomberok : PF KU, 2012. 
6 ŠVÁBOVÁ, B. 2011. Umenie – Ľudová Kultúra – Kalendárne ľudové zvyky a tradície. 

Ružomberok : PF KU, 2011. 
7 KOVAČEVIČOVÁ, S. 1975. Vkus a kultúra ľudu. Bratislava : Pallas, 1975. 
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 V dnešnej dobe ľudové zvyky pomaly zanikajú. Je známe, že sa v nie-
ktorých regiónoch už zabúda na advent, fašiangy, či Turíce. Slovensko je 
bohaté naatradície i ľudové zvyky. Tie sú podmienené vývojom folklórnych                                                 
a kultúrnych oblastí a majú svoje špecifiká určené podľa jednotlivých oblastí, 
avšak základ spolu s podstatou ostávajú totožnými. Takmer každá dedina sa líši 
iným zvykom. Poznanie jednotlivých zvykov a tradícií našich dedov i pradedov 
je zaujímavé. Patrí sem napríklad pohreb, krstiny, či svadba z rozličných čas-
tí Slovenska. Výročne zvyky sa neustále menia. Už pravekí lovci vykonávali 
obrady alebo oslavovali slnovrat. To im pomáhalo pri dosahovaní úspechu pri 
love, taktiež vráteniu zdravia, a tiež zabezpečeniu iného požadovaného cieľa.                                                                                                                                
Omnoho relevantnejšie ako roky boli ročné obdobia, ktoré boli rozdelené                
kedysi len na dve časti a to zimu a leto.8

 Primárne vzdelávanie ISCED1 pre žiakov s mentálnym postihnutím
 
 Vzdelávací program ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím je 
tvorený niekoľkými oblasťami, kde zaraďujeme aj umenie a kultúru, ktorú                   
tvorí hudobná výchova ako jeden z esteticko-výchovného predmetu. Úlohou 
daného predmetu je naučiť žiakov prežívať, ale aj vnímať hudby, resp. jej krá-
su, teda aj inakšie druhy umenia.“

 Ciele a činnosti hudobnej výchovy 

 Primárnym cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať hudobnosť žiakov naj-
mä počúvaním hudby, spevom, tiež hrou na jednoduchých hudobných nástro-
jov, taktiež pohybovým prejavom vychádzajúcim z hudby. Vďaka hudobnej 
výchove sa hudba pre žiakov stáva súčasťou ich každodenného života.
Špeciálna základná škola má v sebe niekoľko cieľov cielených na predmety. 
Hudobná výchova v ŠZŠ je pôsobiskom zmyslového vnímania, výchovy vku-
su, a to ako prostriedok kultivácie ich správania, postojov i sociálnych kolek-
tívnych vzťahov, formovania osobnosti, psychoterapeutického a psychoaktivi-
začného pôsobenia. Cieľom hudobnej výchovy žiaka v primárnom období je:9

8 PODOLÁK, J. 1985. Horná Cirocha – vlastivedná monografia zátopovej oblasti. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach, 1985.

9 ŠVÁBOVÁ, B. 2011. Umenie – Ľudová Kultúra – Kalendárne ľudové zvyky a tradície. 
Ružomberok : PF KU, 2011. 
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–  je rozvíjať estetické cítenie, čiže vzťah k hudobnému umeniu, krásnu;
– rozvíjať žiakove hudobné schopnosti – spevácke, pohybové, inštrumen-                

tálne;
– rozvíjať emocionálne cítenie, teda jeho prežívanie a zážitok z hudby;
– rozvíjať rytmické cítenie, hudobný sluch, podnietiť hudobnú tvorivosť die-

ťaťa.

 Tak ako obsah vzdelávania je rozčlenený podľa stupňa postihnutia                      
na varianty, tak aj jednotlivé ciele hudobnej výchovy sú rozdelené do týchto 
variantov. Vo variante A je jeden z cieľov aj to, že žiak si musí uvedomiť vý-
znam umenia a kultúrnej komunikácie vo vlastnom živote, ďalej si má ceniť                     
i rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície.
 Cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať hudobnosť žiakovho spevu, hry na 
jednoduchom hudobnom nástroji, pohybového prejavu, ktorý vychádza z hud-
by, počúvania hudby. Dôležitým faktorom je rešpektovanie postihnutia žiakov, 
teda ich zručností a hudobných schopností.

 Hudobné činnosti delíme na:10 
– percepčné činnosti (počúvanie hudby, ktoré ovplyvňuje rozvoj sluchového 

vnímania), 
–  hudobno-pohybové činnosti,
– spevácke činnosti (tie sú základom hudobno-výchovného procesu, snažia              

sa o kultiváciu spievaného a hovoreného prejavu), 
– hudobno-dramatické činnosti (deti sú spolutvorcami rozličných príbehov 

prostredníctvom hry v role, formou dramatickej hry, taktiež sú tvorcami spe-
váckeho a inštrumentálneho prejavu). 

 Inštrumentálne činnosti

 K tomu, aby boli naplnené ciele, obsah, či úlohy predmetu hudobná                    
výchova 1. stupňa primárneho vzdelávania v zmysle výchovy k hudbe a výcho-
vy hudbou a zabezpečení princípu kompletnej muzickej (hudobnej) výchovy, 
patria inštrumentálne činnosti k nevyhnutnej a prirodzenej súčasti. Jan Amos 
Komenský pod komplexným ponímaním hudobnej výchovy rozumie spo-                                                                                                                               

10 ŠVÁBOVÁ, B. 2011. Umenie – Ľudová Kultúra – Kalendárne ľudové zvyky a tradície 
Ružomberok : PF KU, 2011. 
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jenie spevu i deklamácie, ďalej hry na hudobnom nástroji, pohyb a hudobné 
nástroje.11

 Inštrumentálna činnosť dáva žiakom skúsenosti, ktoré nevedia nadobud-
núť pri speve či počúvaní hudby. Tóny sú tu viditeľné, nástrojová hra je kon-
krétnejšia a rozličnejšia ako spev. Tejto hre predchádzajú hry na tele, medzi 
ktoré patrí najmä tlieskanie, plieskanie, formy podupov a lúskania.12 
 Relevantné pre žiakov s mentálnym postihnutím je aj to, aby boli det-
ské hudobné nástroje používané čo najopatrnejšie a premyslene, v opačnom 
prípade hoci i najmenšie predimenzovanie požiadaviek dokáže u nich vyvolať 
nepríjemný pocit a niekedy aj predčasnú rezignáciu.13

 Hrou na nástrojoch dochádza k riadeniu telesných a mentálnych pocho-
doch, keďže si vyžadujú koordinované pohyby.14

 Percepcia hudby

 Vnímanie hudby je podmienené kvalitnými hudobno-výchovnými čin-
nosťami, kde východiskom počúvania hudby sú vokálne činnosti. Vychádzame 
z toho, že pre žiaka je relevantné, aby si vypočul pieseň alebo hudobnú vetu, 
inak nedokáže nič zreprodukovať, keďže bez nej sa nedá vykonávať akákoľvek 
hudobno-pohybová, či inštrumentálna činnosť. 
 Takýto názor zdieľa aj Žikavská (1999), ktorá poukazuje na spojitosť 
medzi počúvaním hudby a hudobnými činnosťami. Okrem spoznávania sklad-
by určenej na počúvanie, žiaci sa tiež oboznamujú s piesňou, ktorú si neskôr 
i zaspievajú, taktiež s rečňovankou, ktorú rytmizujú, či melodizujú a v ne-
poslednom rade s hudbou, podľa ktorej si spolu zatancujú. Mimo tohto žiaci                                           
s veľkou obľubou počúvajú učiteľovu hru na hudobnom nástroji a jeho spev, 
ale i rozličné nahrávky.
 Hneď ako dieťa nastúpi do školy, začíname s počúvaním hudby a jeho 
nácvikom, pričom nadväznosť získaných schopností je i v ďalších ročníkoch.

11 BALCÁROVÁ, B. 2004. Alfa didaktiky hudobnej výchovy. Prešovský hudobný spolok       
Súzvuk, 2004. 

12 KOPINOVÁ, Ľ. – BYSTŘICKÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, P. – URDOVÁ, D. 2003. Metodika 
hudobnej výchovy pre pedagogické akadémie a stredné pedagogické školy. Bratislave : SPN – 
Mladé letá, s. r. o. 2003.

13 ŽIKAVSKÁ, M. – RUŽIČKOVÁ, T. 1999. Namiesto metodickej príručky : (Hudobná výchova 
pre 3. ročník OŠ). Bratislava : MPC Bratislava, 1999.

14 PAVLOVSKÁ, O. 1980. Pôsobenie hudby na hendikepované deti. Bratislava : SPN, 1980. 
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 Keď vyberáme hudbu, ktorá sa bude počúvať, snažíme sa prihliadať aj  
na psychické osobitosti žiaka.
 Žiaci s mentálnym postihnutím majú pozornosť len krátkodobú, preto                 
je dôležitá dĺžka skladieb a piesní určených na počúvanie, keďže nevydržia 
vnímať jeden jav dlhší čas.15

 
 Hudobno-dramatické činnosti 

 Hudobno-dramatické činnosti sú činnosti, kde sú integrované všetky                 
hudobné prejavy s výtvarnými, slovnými a pohybovými prejavmi cez zážit- 
kové učenie a tvorivú dramatiku. 
 Tvorivou dramatikou ako pojmom sa zaoberá mnoho autorov. Termín je 
uvádzaný rozličnými spôsobmi ako napríklad: detská dráma, tvorivá dráma, 
tvorivá dramatika, výchovná dramatika, dráma vo výchove, dráma vo vyučo-
vaní, školská hra. Realizujú sa v rozličných formách ako napríklad v rytmickej 
improvizácii, pohybovej improvizácii alebo v inštrumentálnych činnostiach                    
v istom dramatickom rámci.
 Dráma – tento pojem pochádza z gréčtiny, čo v preklade znamená jed-
nať, jednanie osôb. Dráma dokáže popísať a zobraziť konkrétnu udalosť sveta, 
ktorá je predovšetkým založená na pozadí vzájomných vzťahov ľudí, medzi 
ktorými prebieha dialóg doplnený občas aj monológom. Na prvom mieste pri 
dráme vnímame činnosť, teda aktivitu spolu s kognitívnymi procesmi, kde patrí 
najmä pohyb, reč, ale i rozličné výrazové prostriedky.16 
 Každý človek je produktom a zároveň aj tvorivým subjektom, snažia-
cim sa pretvárať reálnu skutočnosť na ideálnu, miestami až fantastickú. Také                          
je vlastne aj dieťa v mladšom školskom veku, ktoré sa snaží podnety každo- 
denného života, každý svoj nápaditý pokus podať vo svojom prejave tak, aby 
sme my, dospelí pochopili jeho predstavu, vyjadrenie a pocity. Pre deti s men-
tálnym postihnutím je relevantná realizácia hudobnej a dramatickej činnosti. 
Hudba svojimi vyjadrovacími prostriedkami dokáže podporovať u dieťaťa roz-
voj emocionálnych a estetických zážitkov. Dieťa ňou dokáže prejaviť svoje 
city, skúsenosti, spôsobilosti, poznatky, postoje a hodnoty. 
 Dramatická činnosť je zameraná na osobnostný a sociálny rozvoj jed- 
notlivca prostredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. Využíva 

15 BAJO, I. – VAŠEK, Š. 1994. Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 1994.
16 ŠVÁBOVÁ, B. 2012. Riekanky a detské hry v predprimárnom období. Ružomberok : PF KU, 

2012. 



Pedagogické diskusie 1/2018

32

predovšetkým dramatickú improvizáciu, ktorá je založená na ľudskej schop-
nosti jednať v navodených situáciách tak, ako keby boli skutočné.

 Spevácke činnosti a hudobno-pohybové činnosti

 Spev zaraďujeme k najprirodzenejšiemu hudobnému prejavu žiaka, 
značne napomáha pri náprave i rozvoji reči a je sprievodcom pri rôznych hrách, 
ktoré deti veľmi dobre poznajú. Pri speváckych činnostiach prebieha rozvoj  
najdôležitejších hudobných schopností, a práve preto majú dominantné posta-
venie, keďže sa tu nachádza aj integrácia rozumovej a samozrejme i citovej 
oblasti. Pri pôsobení hudobného zobrazenia pesničky dokážu žiaci porozumieť 
aj jej nálade, pri ktorej prežívajú istý stav citu. Žiaci sa učia zručnostiam a spe-
váckemu návyku pomocou menších cvičení a samozrejme je to aj pod vedením 
učiteľa. Patria tu artikulačné, hlasové a tiež dychové. 
 Pavlovská (1980) sa zmieňuje o tom, že niektorí žiaci, ktorí sú mentálne 
postihnutí, dýchajú neekonomický, nepravidelne a plytko. Dané dychové cvi-
čenia sú dôležité pri speve i hovorenej reči, a tiež sú dobrými pomocníkmi pri 
rozvoji dychového ústrojenstva. Od správneho dýchania závisí aj kvalita spevu. 
Langsteinová (eds.)17 (2000) tvrdí, že dychové cvičenia majú byť pravidelné,                
je dôležité, aby boli aj kontrolované, lebo inak sú úplne zbytočné vzhľadom                  
k tomu, že sú formálne.
 Derevjaníková18 (2009) uvádza, že pomocou dychových cvičení sa posil-
ňuje dychové svalstvo, spresňuje sa artikulácia, rozširuje sa hrudník, je zvýšená 
kapacita pľúc. Autorka sa zmieňuje aj o tom, že hlasová rozcvička má ako pro-
striedok veľký význam pri rozvoji hlasovej dispozícii. Ide tu najmä o to, aby 
bol zabezpečený súvislý hlasový výcvik, rozvíjanie hudobnej schopnosti žia-
kov, príprava hlasového rozsahu žiakov. Pri práci s detským hlasom je dôležitá 
osobitosť hlasového orgánu. Učiteľ by nemal žiakov pri hlasovej indispozícii 
nútene spievať, žiaci nemajú byť unavovaní pri prehnanom spievaní, učiteľov 
spev, či hra na hudobnom nástroji nesmie prekryť spev žiaka, taktiež nie je 
vhodné zaťažovať žiakov pri náročnom pohybe spievaním. 
 Dbáme o to, aby pri speve mali žiaci správne držanie tela, ktoré ne-
smie byť nútené, pričom sa strieda sedenie so státím. Taktiež je dôležité, aby 

17 LANGSTEINOVÁ, E. – FELIX, B. 2000. Metodická príručka k učebnici hudobná vý-                    
chova  pre 2. ročník základných škôl. Bratislava : SPN, 2000.

18 DEREVJANÍKOVÁ, A. 2009. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. Pre-               
šov : PU v Prešove, 2009.
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plecia nedvíhali a mali uvoľnené brušné svaly, hlavu by nemali ani zakláňať,                              
ani predkláňať, ruky sú položené len tak pri tele alebo na stehnách. Spodná 
čeľusť ostáva uvoľnená pri otváraní úst.19 
 Piesne sú spievané intonačne a rytmicky správne, a hlavne kultivovane. 
Činnosť pri práci s pesničkami je rôznorodá a bohatá, pri ktorej má učiteľ dô-
kladnú prípravu, precízne pripravenú s pochopením a vniknutím do podstaty 
pesničky pre žiakov. Pri nacvičovaní piesne je uprednostnený učiteľov vzo- 
rový prednes, tu môžu počuť hlas, ktorý má prirodzené zafarbenie, správnu 
tvorbu tónu, dikcie a artikulácie. 
 Nikto z učiteľov nemôže označiť žiaka za nespeváka, ale naopak, mal              
by mať snahu o vypestovanie žiakovho presvedčenia, že výkon sa posunie 
vpred snahou a vlastnou aktivitou. 
 Neoddeliteľnou súčasťou v našich špeciálnych základných školách hu-
dobno-výchovného procesu je predovšetkým pohybová výchova, kde prvky 
pohybových zložiek viditeľne prispievajú k získavaniu pohybovej schopnos-
ti, k základnej tanečnej príprave a rozvíjaniu rytmického cítenia. Uplatňujú sa                     
v celkovej uvoľnenosti chrbtice, rúk i nôh, v pohybovej zručnosti i správneho 
ovládania hry na ľahšie ovládateľných nástrojoch, ďalej v realizácii prvkov 
hry na telo, v zmysle pre rytmus pri rozličných druhoch poskokov, chôdze, 
fantázii v pohybe, v primárnej tanečnej improvizácie a v neposlednom rade 
v pohybovom sprievode k rôznym piesňam. Žiakom na základe pohybového 
vyjadrenia piesne pomáha preniknúť do podstaty hudobnej reči, pričom zreali-
zovanie pohybu, ktorý je spojený s hudbou by mal učiteľ použiť všetky vhodné 
príležitosti.20 
 Každý nový prvok by sa mal názorne predviesť, mali by byť zaradené 
opatrne a citlivo, žiaci by mali byť vedení k dôslednej realizácii týchto jednot-
livých prvkov, učiteľ opraví prípadné nedostatky. Dbáme na ladné pohyby, kul-
tivovanú chôdzu, ľahké poskoky, správne držanie tela. Pohyb sa stáva liekom, 
vďaka ktorému je jednotlivec zdatnejší, vnímavejší a menej kŕčovitý, ďalej je 
súčasťou sociálnej hygieny a zdravej prevencie.21 
 Pohyb je istým prostriedkom duševnej, ale i telesnej relaxácie. Učiteľ 
musí klásť dôraz najmä na dostatok pohybu, ktorý je podmienkou harmonic- 
kého rozvoja osobnosti, má tiež istý vplyv na rast, ale i posilňovanie svalstva, 

19 KOPINOVÁ, Ľ. – BYSTŘICKÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, P. – URDOVÁ, D. 2003. Metodika 
hudobnej výchovy pre pedagogické akadémie a stredné pedagogické školy. Bratislava : SPN – 
Mladé letá, s. r. o. 2003.

20 ŽIKAVSKÁ, M. – RUŽIČKOVÁ, T. 1999. Namiesto metodickej príručky : (Hudobná výchova 
pre 3. ročník OŠ). Bratislava : MPC Bratislava, 1999.

21 PAVLOVSKÁ, O. 1980. Pôsobenie hudby na hendikepované deti. Bratislava : SPN, 1980. 
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kde pohyb v spojení s hudbou dokáže zapojiť do činnosti veľké skupiny sval-
stva, ktoré pri nejakom pracovnom pohybe nie sú stále aktívne.

 Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

 Je badateľné, ktorí žiaci prišli zo sociálne, ekonomicky i kultúrne slab-
šieho rodinného prostredia do školy. Odlišnosť rómskeho etnika spolu so za-
ostávajúcou úrovňou v našej spoločnosti má istú problematickú záležitosť. Je 
to úroveň ekonomického, spoločenského, zdravotníckeho, sociokultúrneho, 
vzdelanostného hľadiska zaostalosti. V našom záujme je predovšetkým snaha 
o zníženie tejto zaostalosti aspoň na úroveň majoritnej spoločnosti. Na tejto 
úlohe sa podieľa najmä vzdelávanie.22

 Cestou k pozdvihnutiu rómskeho etnika je vzdelanie, ktoré sa stáva                    
sebapremenou Rómov, čo tvrdia aj mnohí autori.23 „Rodičia nezamestnaní,                 
neschopní hospodáriť so sociálnymi dávkami. Bývanie v mnohopočetnej ro-
dine je z hľadiska hygienického na veľmi nízkej úrovni. Alkoholizmus rodičov                           
je skoro samozrejmosťou a zodpovednosť za starostlivosť o výchovu detí je                                                                                  
minimálna.“24

 Súlad školy a rodiny vo výchovnom pôsobení je dôležitá pri formo-                   
vaní zdravého rozvoja rómskeho žiaka, ktorý vystupuje najmä ako aktívny                  
činiteľ určujúci svojou kultúrou i kultúrou svojho etnika zameranie a charak- 
ter edukačného procesu, na ktorom sa sám zúčastňuje. Práve preto by mal pe-
dagóg poznať, teda rozpoznať intelektuálne a materiálne pozadie života i vý-    
chovy dieťaťa v rodine, čiže v prostredí, v ktorom vlastne žije.25

 Podstata osobnosti je formovaná sociálnym prostredím. Je dôležité, ak 
sa jedinec zaraďuje do spoločenských vzťahov i podmienok, vtedy hovoríme 
o jedincovi ako o osobnosti. Vďaka výchovne v málo podnetnom prostredí sa 
znižuje zdravý normálny vývin osobnosti dieťaťa. Tu zaraďujeme nasledujúce 
znevýhodnenia: 

22 HORŇÁK, L. 2005. Rómsky žiak v škole (El alumno gitano en la escuela). Prešov : PF PU, 
2005.

23 KOSOVÁ, B. 2004. Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom 
vysokoškolského vzdelávania. Banská Bystrica: PF UMB, 2004.

24 TROCHTOVÁ, I. 2002. Rozvojový jazykový program pre rómske deti (zo sociálne zne-
výhodneného prostredia). Prešov : Rokus, 2002. 

25 NOVOTNÁ, E. – PRUŽINSKÁ, Ľ. 2006. Piliere edukácie sociálne znevýhodnených žiakov. 
Prešov : PF PU, 2006. 
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– znevýhodnenie v podobe mravných vzorov a noriem správania narúšajúce 
práva iných a podporujúce život na úkor iných, 

– intelektuálne znevýhodnenie v podobe nepravdivých informácií i podnetov, 
a to pre intelektuálny rozvoj dieťaťa, 

– citové znevýhodnenie, čiže odmietanie, zneužívanie, zanedbávanie, týranie 
dieťaťa. Emocionálne zanedbanie26 vedie k narušeniu osobnostného vývoja 
dieťaťa, najmä vo sfére rozvoja reči a komunikácie.

 Takýmto žiakom je omnoho ťažšie adaptovať sa v novom pre nich vlast-
ne cudzom prostredí školy. Školské prostredie si vyžaduje úplne iné správanie, 
aké majú osvojené a prevzaté od svojich rodičov. 
 Definovanie sociálne znevýhodneného žiaka spočíva v sociálnom posta-
vení, kde v jeho dôsledku je prístup obmedzený len na niektoré spoločenské či 
materiálne statky. Za znak takýchto žiakov považujeme psychickú depriváciu 
objavujúcu sa v podnetovo chudobnejšom prostredí. Poznáme to podľa vývo-
jovej nerovnomernosti, poruchového správania a intelektovej nevyspelosti, 
pričom ďalším takýmto faktorom je tiež chudoba, ktorá je známa ako základ 
kvality života. A vzdelávanie je riešením chudoby.27

 Záver
 
 Tradičná ľudová kultúra na Slovensku predstavuje živé a hodnotné kul-
túrne dedičstvo, ktoré bolo tvorené po generácie príslušníkov slovenského ná-
roda, národnostných menšín a etnických skupín. K multikultúrnej rozmanitosti 
prispeli aj regionálne rozdiely, ktoré sa utvárali v rôznych prírodných podmien-
kach, v odlišnom pracovnom zameraní a náboženskom vyznaní obyvateľov 
našej krajiny. Daná kultúrna rozmanitosť je hodnotou, ktorú treba uchovať pre 
nasledujúce generácie, je základom našej kultúrnej identity, patriotizmu a vzde-
lanosti, občianskej súdržnosti a porozumenia medzi národmi.
 Uplatňovanie a aplikácia regionálnych prvkov ľudových tradícií je jed-
ným z dôležitých prostriedkov aktívneho rozvíjania osobnosti mentálne po-
stihnutých deti v rámci edukačného procesu. Ľudové tradície systematicky,                                 
v tvorivej atmosfére rozvíjajú osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznáva-

26 KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2010. Pomoc týraným a zneužívaným deťom. Ružomberok : VERBUM, 
2010, s. 26. 

27 NOVOTNÁ, E. – PRUŽINSKÁ, Ľ. 2006. Piliere edukácie sociálne znevýhodnených žiakov. 
Prešov : PF PU, 2006. 
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cej, sociálnej a emocionálnej oblasti. Podporujú vzťah detí k poznávaniu a uče-
niu hrou. Napĺňajú potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi. Učia 
deti kooperovať v skupine a v kolektíve preberať na seba primeranú zodpoved-
nosť. Rozvíjajú a podporujú zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjajú 
a podporujú ich jedinečnosť. Učia ich rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 
utvárajú a rozvíjajú národné povedomie detí.
 
 Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné podporovať a skvalitňo-
vať doterajšie formy využívania vybraných prejavov tradičnej ľudovej kultúry, 
zvýšiť dôraz na regionálne vzdelávanie, ako súčasti hudobnej výchovy.
 Úlohou je pripraviť podmienky na ochraňovanie a podporu tradičnej ľu-
dovej kultúry, jej uchovanie a zvýšenie úcty a posilnenie vedomia spoločnosti 
v jej význame. 
 Škola je hlavnou inštitúciou, ktorá to žiakom, hlavne zo sociálne zne-
výhodneného prostredia môže umožniť. Je dôležitým mostom medzi jednot-
livcom a spoločnosťou. Mali by sme poznať minulosť, aby sme si vedeli vážiť 
prítomnosť a orientovať sa v budúcnosti.
 Súhlasíme s názorom Ľ. Krajčírikovej28 (2015), ktorá vo svojej publiká-
cií uvádza, že škola sa musí stať miestom, kde sa uskutočňuje sociálna výcho-
va preniknutá duchom kresťanskej viery, obohatená o pastorálnu starostlivosť 
ohrozenej skupiny. Vždy musíme mať na zreteli špecifikum vlastnej kultúry pri 
dôslednom posudzovaní rôznorodých vplyvov.

28 KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2015. Determinanty psychosociálnej prosperity adolescentov na vý-
chodnom Slovensku. Ružomberok : VERBUM, 2015. s. 129.
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OFTALMOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ PRE PRÁCU 
SO ŽIAKOM SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM

OPHTHALMOLOGICAL BASICS FOR WORKING 
WITH A VISUALLY IMPAIRED PUPIL

maRta oRavcová

ABSTRAKT: 

V minulosti bol odborno – metodický a personálny potenciál s tyflopedickou  
praxou koncentrovaný prevažne v dvoch vzdelávacích zariadeniach a to v Levoči  
a Bratislave. Tieto zariadenia zriadili centrá špeciálno-pedagogického poraden-
stva ako svoje súčasti, vznikla tak možnosť prepojenia špecializovanej odbor-
nosti na pedagogický „terén“ – vzdelávacie zariadenia v regiónoch Slovenska. 
Odborní zamestnanci poradenských zariadení sú denne „konfrontovaní“ výzva-
mi učiteľov vzdelávajúcich vo svojich triedach žiakov so zrakovým postihnutím. 
Vzdelávanie žiaka so zrakovým postihnutím kladie vysoké nároky na pedago-
gickú prácu učiteľa. I napriek splneniu kvalifikačných podmienok pre pracovnú 
pozíciu pedagóga, učiteľ uvíta metodickú prípravu alebo usmernenie pre svoju 
činnosť so žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kľúčové slová: Zrak. Zrakové postihnutie. Oftalmológia. Tyflopedické poradenstvo. 
Vzdelávanie.

ABSTRACT: 

In the past, the professional - methodical and personal potential with typhlopedic 
practice was concentrated predominantly in two educational facilities in Levoča 
and Bratislava. These facilities have established centers of special pedagogical 
counseling as their components, thus creating the possibility of linking specia-
lized expertise to pedagogical „terrain“ - educational facilities in the regions of 
Slovakia. Expert staff of counseling facilities are daily „confronted“ by the chal-
lenges of teachers educating their classes of visually impaired pupils. Educating 
a visually impaired pupil places high demands on the pedagogical work of the 
teacher. Despite meeting the qualification requirements for the pedagogue‘s job 
position, the teacher will welcome methodological training or guidance for his / 
her activities with a pupil with special educational needs.

Keywords: Eyesight. Visual impairment. Ophthalmology. Typhlopedic counseling. Edu-
cation.
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Úvod 

Úspešnosť súčasných vzdelávacích trendov detí a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením významne ovplyvňuje špeciálno-pedagogické poradenstvo. 
Od sprostredkovateľa metodického usmernenia, v tomto prípade špeciálne-
ho pedagóga, resp. terénneho špeciálneho pedagóga, sa očakáva ako odborná                 
pripravenosť, flexibilita, organizovanosť času, tak aj používanie efektívnych 
metód a foriem. 

Prostredníctvom metodických stretnutí sa okrem podávania odborných 
informácií „nastavuje“ učiteľ na samotné vnímanie potrieb žiaka. 

Zrakové postihnutie

Zrakom získavame prevažnú časť informácií z okolitého sveta. Zhorše-
nie zraku ovplyvní naše študijné možnosti, vykonávanie profesie, komplikuje 
vykonávanie obľúbených záujmových aktivít. So slabým zrakom obťažne čí-
tame svoje obľúbené knihy, útržkovito sledujeme televízne programy, filmové                
a divadelné predstavenia. Slabý zrak zhoršuje našu samostatnosť a nezávislosť. 

Zrakové vnímanie jednotlivca sa pri znížení zrakovej ostrosti, poruchách 
vnímania farieb, pri zúžení zorného poľa výrazne líši od vnímania normálne 
vidiacich stupňom úplnosti, presnosti a rýchlosti zobrazenia a tiež zúžením                     
a deformáciou zorného poľa.1 

Osoby s ťažko postihnutým zrakom majú problémy s vykonávaním zra-
kovej práce napriek tomu, že majú predpísané korekčné šošovky, ale môžu zvy-
šovať svoju schopnosť vykonávať zrakovú prácu používaním kompenzačných 
zrakových stratégií, používaním pomôcok pre ťažko postihnutý zrak, inými 
adaptovanými zariadeniami a úpravou prostredia. 

Kategorizácia osôb so zrakovým postihnutím 

Osoba so zrakovým postihnutím má postihnuté zrakové funkcie trvajúce 
i po medicínskej liečbe, alebo po korigovaní refrakčnej chyby a má zrakovú 
ostrosť horšiu než 0,3 (zraková ostrosť na úrovni 30% v porovnaní s normál-
nym videním), až po svetlocit, alebo má zorné pole obmedzené pod 10 stupňov 
pri centrálnej fixácii.

1 VÍTKOVÁ, M. et al. 2004. Integratívní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 
Brno : Paido, 2004.
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Pri diferenciácii skupiny jedincov so zrakovým postihnutím sa vychádza 
prevažne z oftalmopedických kritérií. 

Opierajúc sa o tieto kritériá pre potreby tyflopedickej teórie a praxe sa 
predmetná skupina osôb delí na: 
– nevidiacich, 
– čiastočne vidiacich, 
– slabozrakých, 
– binokulárne chybných. 

U nevidiacich detí nevznikajú zrakové pocity. Do tejto skupiny sa radia 
aj deti so schopnosťou rozoznávať svetlo a tmu. Z hľadiska edukácie do skupi-
ny nevidiacich a prakticky nevidiacich zaraďujeme deti, ktoré pri priestorovej 
orientácii a vo výchovno-vyučovacom procese nemôžu používať zrak ako ve-
dúci analyzátor. 

Čiastočne vidiace deti (jedinci so zvyškami zraku, resp. praktickou sle-
potou) tvoria skupinu hraničných prípadov medzi slepotou a slabozrakosťou. 
Tieto deti využívajú pri niektorých činnostiach zvyšky zraku, avšak zrak nemá 
dominantné postavenie vo výchovno-vyučovacom procese. 

Pre skupinu slabozrakých detí je charakteristická znížená schopnosť zra-
kového vnímania, prejavujúca sa predovšetkým v znížení rýchlosti a presnos-
ti zrakového vnímania a v nástupe rýchlej únavy pri zrakovej práci. Zrakové 
predstavy slabozrakých detí sa často utvárajú v nepresnej, nejasnej, prípadne v 
skreslenej podobe. Pre túto skupinu je však vedúcim analyzátorom pri vzdelá-
vaní zrak. 

Pri binokulárne chybných deťoch hovoríme o tupozrakosti a škuľavos-
ti. Porušené binokulárne videnie je spôsobené narušením funkčnej rovnováhy                               
a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého oka, pri ktorom nedochádza                                                                                                                             
k splynutiu rovnocenných obrazov vnímaných predmetov. 

Ide o poruchu videnia oboma očami, ktorá spôsobuje problémy hlavne 
pri vnímaní priestoru. Vedúcim analyzátorom pri vzdelávaní tejto skupiny žia-
kov je zrak.2

 V populácii sa vyskytuje stále väčší počet osôb s kombináciou niekoľ-
kých postihnutí. Z kombinovaného zrakového postihnutia najväčšiu pozornosť 
si vyžaduje v proporcionálnej rehabilitácii a výchove kombinácia so slucho-
vým postihnutím, i keď táto kombinácia rovnako ako kombinácia s telesným 

2 NÉMETH, O. 1999. Slabozrakosť ako pedagogický problém. Bratislava : Sapientia, 1999.
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postihnutím nie je štatisticky najpočetnejšia. Ďalšou široko zastúpenou kom-
bináciou je mentálne postihnutie. Pri kombinovaných postihnutiach musíme 
voliť diferencovaný a individuálny prístup. 

Zrak a anomálie zraku

Závažnosť straty takého zdroja informácií, akým je zrak, netreba pri-
pomínať. Informácie získané z medicínskeho odboru zaoberajúceho sa pre-
venciou, diagnostikou a liečbou ochorení oka – oftalmológie sa môžu javiť čo                         
do obsahu zložitejšie z dôvodu používania lekárskych a odborných termínov, 
avšak tieto základy pomôžu porozumieť vzájomné súvislosti. 

Zrakové ústrojenstvo človeka sa skladá z troch vzájomne komunikujú-
cich častí: 
–  oko s pomocnými orgánmi, 
– zraková dráha, 
– zrakové centrum mozgovej kôry. 

Ľudské oko má približne sférický (guľový) tvar a skladá sa z nasledu- 
júcich vrstiev. 

Povrchová vrstva je z veľkej časti pokrytá bielym nepriehľadným väzi-
vovým obalom, nazývaným očné bielko. Väzivová pevnosť umožňuje pripnu-
tie okohybných svalov. Súčasťou tejto vrstvy je aj rohovka. 

Strednú vrstvu očnej gule tvorí cievnatý obal, nazývaný živnatka, zlože-
ný z dúhovky, vráskavca a cievovky. 

Vnútornú vrstvu tvorí sietnica.3 
Očná guľa, slzné ústrojenstvo a okohybný aparát sú umiestnené v očnici. 

Pohyb oka a jeho zameranie smerom k fixovanému objektu závisí na spolupráci 
šiestich okohybných svalov. 

Spojivka je tenké priesvitné tkanivo, ktoré pokrýva časť vnútorného 
povrchu oka. Začína na vnútornom okraji rohovky, pokrýva zvonku viditeľ-
nú časť bielka a tiež vystiela vnútorný povrch očného viečka. Je vyživovaná 
veľmi tenkými cievami, ktoré sú voľným okom takmer neviditeľné. Spojivka 
vylučuje hlien, ktorý pomáha udržovať oko vlhké. 

V prednej časti oka sa očné bielko (sclera) mení na priehľadnú rohov-
ku (v mieste, kade do oka prechádza svetlo). Hneď za rohovkou (cornea) sa                       

3 NÉMETH, O. 1999. Slabozrakosť ako pedagogický problém. Bratislava : Sapientia, 1999.  
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nachádza priestor nazývaný predná očná komora. Táto komora je vyplnená 
čírou vnútroočnou tekutinou. 

Za prednou očnou komorou je umiestnená farebná a nepriesvitná dúhov-
ka (iris) s kruhovým otvorom uprostred – zrenicou (pupila). Farebnosť dúhov-
ky je podmienená množstvom pigmentu. Za dúhovkou sa nachádza šošovka 
(lens), bikonvexný elastický útvar, dôležitá pre lom svetla a akomodáciu. 

Akomodáciu šošovky a teda aj ostré videnie do blízka, zaisťuje ciliárny 
sval, ktorý je súčasťou ciliárneho telieska - vráskovca (corpus ciliare). Ciliárne 
teliesko prechádza jednou svojou hranou do očnej dúhovky a svojou druhou 
hranou do závesného aparátu šošovky. 

Na ciliárne teliesko je napojená cievovka (choroidea), ktorá je veľmi 
husto pretkaná krvnými kapilárami a vyživuje očné štruktúry. 

Za šošovkou sa nachádza druhá, takzvaná zadná očná komora, ktorá tiež 
obsahuje vnútroočnú tekutinu. Vnútroočná tekutina je za normálnych okolností 
vylučovaná do zadnej očnej komory, odkiaľ preteká do prednej očnej komory. 
Tam sa jej prebytočné množstvo vstrebáva a odteká z oka – ďalšia funkcia 
vráskavca. 

Za zadnou očnou komorou sa nachádza najobjemnejšia časť oka číra               
rôsolovitá hmota sklovec (corpus vitreum). 

Sklovec sa priamo dotýka najdôležitejšej a najzložitejšej časti oka – 
sietnice (retina). Tá vystiela pozadie oka. Sietnica obsahuje veľké množstvo 
fotoreceptorov – tyčiniek a čapíkov. Ich podráždením začína proces videnia. 
Čapíky slúžia na farebné detailné vnímanie pri dobrom osvetlení. Najhustejšie 
rozmiestnenie čapíkov je pri zadnom póle v mieste najostrejšieho videnia. Tu 
sa nachádza ústredná jamka žltá škvrna (makula lutea) s miestom najostrejšie-
ho videnia (fovea centralis).4 Z tyčiniek a čapíkov vychádzajú nervové vlákna, 
ktoré sa zbiehajú do bradavky zrakového nervu. Tu sa nachádza slepá škvrna 
(papila) – miesto bez prítomnosti svetlocitlivých buniek z dôvodu formovania 
sa nervových vlákien do zrakového nervu. Smerom k periférii sietnice ubúda 
počet čapíkov a narastá počet tyčiniek. 

Po dopade svetla na svetlocitlivú časť receptora sa spustí kaskáda che-
mických reakcií, ktorých finálnym produktom je elektrický signál. Rozdiely 
medzi tyčinkami a čapíkmi sú v citlivosti na svetlo. Nie každé svetlo spus-
tí reakciu v tyčinkách. Tyčinky sú najsenzitívnejšie na svetlo s frekvenciou                                   
500 nm, nezareagujú na svetlo pod 410 resp. nad 600 nm. (z tohto dôvodu sa                       

4  MEDITORIAL. 2013. Anatomie oka. Praha : MeDitorial, s.r.o., 2013. [online]. [cit. 2018-04-
12]. ISSN 1803-0181 Dostupné na internete: <http://www.zeleny-zakal.cz/anatomie-oka>
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v noci zelenomodré svetlo zdá najjasnejšie a červené relatívne najtmavšie.)                                                                                                                             
Čapíkov sú tri druhy – R, G, B s najväčšími senzitivitami pri 560, 530 a 420 
nm.5

Medzi funkciou tyčiniek a čapíkov existuje vzťah – pri vyšších hodno-
tách osvetlenia pracujú čapíky a aktivita tyčiniek sa utlmuje a naopak. 

Tyčinky slúžia na (čierno-biele) pozeranie v šere. Tyčinky sú citlivé aj 
na veľmi malé svetelné kvantá. Pásmo, v ktorom prevláda funkcia čapíkov je 
pásmom fotopickým, rozlišujúcim farby. Pásmo s hlavnou úlohou tyčiniek je 
pásmo skotopické, bez rozlišovania farieb. K spolupráci oboch druhov recepto-
rov dochádza v úzkom mezopickom pásme. 

Zraková dráha zabezpečuje spojenie zrakových receptorov (tyčiniek, 
čapíkov) so zrakovým centrom mozgovej kôry (ostrohovitá brázda mozgovej 
kôry) pomocou zrakových nervov prechádzajúcich cez chiazmu a primárne 
zrakové centrá.6

Ako vidíme 

Lúč svetla odrazený od objektu prechádza zrakovou osou najprv lomi-
vým prostredím oka (rohovka, predná očná komora s vnútroočnou tekutinou, 
šošovka, sklovec). Na rozhraní týchto svetlolomných prostredí sa svetelný lúč 
láme, takže na sietnici sa premieta ostrý, zmenšený a prevrátený obraz pozoro-
vaného predmetu (na žltej škvrne na jej mieste najostrejšieho videnia – fovey). 
Oblasť od žltej škvrny smerom k periférii sietnice reaguje tiež na podráždenie. 
Vzhľadom k zrednutému zastúpeniu čapíkov a prevažujúcim tyčinkám však 
poskytuje menej ostré videnie, ale informuje o vnímaní priestoru, farbe na veľ-
kých plochách a kontrastoch.7 

Práve na sietnici sú svetelné lúče premenené na elektrické impulzy, ktoré 
zrakový nerv predáva do mozgu. 

Vnemy zo sietnice oboch očí sa prostredníctvom nervových vlákien pre-
vádzajú do zrakového nervu, v chiazme dochádza k čiastočnému prekríženiu 
vlákien.8 

5 HALAMIČEK, R. 2009. Ľudský zrakový systém. 9. 7. 2009. [online ]. [cit. 2018-04-12]. 
Dostupné na internete: <http://www.rasto.krestania.sk/blok/oko/ludsky_zrakovy_system.doc>

6 NÉMETH, O. 1999. Slabozrakosť ako pedagogický problém. Bratislava : Sapientia, 1999. 
7 MORAVCOVÁ, D. 2004. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha : 

Triton, 2004.
8 HAMADOVÁ, P. – KVĚTOŇOVÁ, L. – NOVÁKOVÁ, Z. 2007. Oftalmopedie. Texty k dis-

tančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007.
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Oftalmologické východiská pre prácu so žiakom so zrakovým postihnutím

Časť mozgovej štruktúry v talame triedi prichádzajúce impulzy podľa 
toho, z ktorého typu gangliových buniek pochádzajú – teda, posiela ich do prí- 
slušných vrstiev zrakovej kôry. Kôra má svoju štruktúru a informácie sa tu 
ďalej systematicky spracúvajú. 

Do vzpriamenej polohy a výslednej podoby je obraz upravený až v zra-
kovom centre mozgu.9 

Tylový lalok mozgu je miestom uloženia zrakového centra mozgovej 
kôry, kde vznikajú zrakové vnemy. Schopnosť adekvátne reagovať na zrakové 
vnemy je zabezpečovaná prepojením zrakového centra a ďalších miest mozgo-
vej kôry. 

V každej časti zrakového ústrojenstva môže nastať poškodenie (očná 
choroba, porucha, poškodenie) s charakteristickými následkami pre videnie.10 

Vzdelávanie žiakov so zrakovým postihnutím 

Zraková chyba má značný dopad na vývoj osobnosti jedinca so zrako-
vým postihnutím, prevažne v oblasti kognitívnej, pohybovej a sociálnej. Tak-
tiež doba vzniku zrakového postihnutia je počas vývoja osobnosti významná,11 
hlavne z hľadiska subjektívneho spracovania záťaže, ktorú postihnutie pri- 
náša.12 Kvalita sociálneho prostredia vidiacej populácie ovplyvňuje človeka                
so zrakovým postihnutím, jeho vývoj, spôsob adaptácie. Významnými činiteľ-
mi sú rodina, priatelia, škola.13

Cielený rozvoj osobnosti žiaka so zrakovým postihnutím realizovaný                 
v školskom prostredí si vyžaduje dôkladné poznanie a akceptáciu dopadu zra-
kového postihnutia na proces vzdelávania a pre praktický život. 

  9 HALAMIČEK, R. 2009. Ľudský zrakový systém. 9. 7. 2009. [online ]. [cit. 2018-04-12]. 
Dostupné na internete: <http://www.rasto.krestania.sk/blok/oko/ludsky_zrakovy_system. 
doc>.

10 SCHINDLER, R. – PEŠÁK, M. Kto je zrakově postižený. Praha : SONS ČR, 2013. ? [online ]. 
[cit. 2018- 04-12]. Dostupné na internete: <http://www.sons.cz/kdojezp.php>

11 POŽÁR, L. 2000. Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Bratislava : Trnavská 
univerzita, 2000.

12 VÁGNEROVÁ, M. 1995. Oftalmopsychologie detského věku. Praha : Karolinum, 1995.
13 VÁGNEROVÁ, M. 1996. Socializ In KEBLOVÁ, A. 1996. Integrované vzdelávání detí                        

se zrakovým postižením. Praha : Septima, 1996. ace zrakově postižených detí.
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Podpora vzdelávania žiaka so zrakovým postihnutím 

Vzdelávanie žiakov alebo detí so zrakovým postihnutím je možné                     
realizovať buď v špeciálnych školách a zariadeniach pre príslušnú skupinu ale-
bo formou školskej integrácie v ostatných školách vymedzených „Zákonom 
o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)“.14 Aj žiak, ktorému bolo povolené 
individuálne vzdelávanie má vlastnú kmeňovú školu. 

Pojmom školská integrácia sa označuje výchova a vzdelávanie detí                 
alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach                
škôl a školských zariadení určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych                  
výchovno-vzdelávacích potrieb.15 

Hlavným cieľom a zmyslom integrovaného vzdelávania je rozvíjanie 
individuality, pozitívneho sebahodnotenia, rozhodovacích procesov a celko-                 
vej nezávislosti jedinca. Každé postihnuté dieťa má právo navštevovať naj-
bližšiu školu a získavať informácie a poznatky jemu prispôsobenými prístupmi                  
a metódami.16 

Naša spoločnosť vytvorila legislatívne podmienky pre integrované   
vzdelávanie. Odborno-metodickú pomoc školám vzdelávajúcim deti so zdra-
votným znevýhodnením poskytujú školské zariadenia výchovného poraden- 
stva a prevencie. 

Sinclaer17 podmieňuje realizáciu integrovaného vzdelávania aj inštitú-
tom cestujúceho pedagóga, ktorý navštevuje školy s postihnutými žiakmi v ur-
čitej spádovej oblasti. 

Na Slovensku sa do pedagogickej praxe postupne dostáva pojem te-
rénny špeciálny pedagóg. Terénny špeciálny pedagóg vykonáva poradenskú, 
preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú činnosť spravidla v škole,                                       
v školskom zariadení a v rodine. Ďalšie činnosti vykonáva spravidla v centre 
špeciálno-pedagogického poradenstva. V rámci odborno-metodickej poraden-
skej činnosti usmerňuje učiteľov žiakov so zdravotným znevýhodnením zvole-
nými formami a metódami. 

14 Zákon č.245/2008 Z.z.. Zákon z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)                             
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

15 ZÁBORSKÁ, D. 2011. Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach. (Interný metodický 
materiál ŠŠI). Bratislava : Štátna školská inšpekcia. 2011. 

16 VÍTKOVÁ, M. et al. 2004. Integratívní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 
Brno : Paido, 2004.

17 SINCLAER, F. L. 1977. Integrated educational programs. In: ICVH VI. quinquenial 
conference. Paris. 1977. s. 51- 56.
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Od terénneho špeciálneho pedagóga sa očakávajú hlboké znalosti                           
v problémových oblastiach, o ktorých sa konzultuje, má mať povesť dobrého 
diagnostika a navrhovateľa alternatív pre vyučovanie, má mať široké skúse- 
nosti a vedieť ich využívať. 

Je nutné konštatovať, že dostupnosť terénneho tyflopedického poraden-
stva je v súčasnosti limitovaná. Determinujúcimi faktormi sú nízky počet od-
borných zamestnancov s tyflopedickou špecializáciou, ako aj veľkosť spádo-
vých území špecializovaných pracovísk zameraných na prácu s klientmi so zra-
kovým postihnutím (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spoje-
nej škole internátnej, Svrčia 6. Bratislava, a Centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva pri Spojenej škole internátnej, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča). 

Prax týchto poradenských zariadení potvrdzuje, že: 
–  učiteľ často nepozná dôsledky zrakového postihnutia u žiaka s individuál-

nym začlenením, 
– učitelia potrebujú okrem informácií o diagnóze žiaka vedieť vnímať aj jeho 

aktuálne potreby pre zrakovú prácu, 
– triedny učiteľ sa necíti byť dostatočne kompetentný usmerňovať ostatných 

pedagógov/kolegov pre prácu so žiakom, pri hodnotení jeho výkonov, sám 
nemá dosť informácií o postihnutí žiaka a o potrebných úpravách vzdeláva-
nia, 

– častejšie prenáša zodpovednosť za vzdelávanie takéhoto žiaka na asistenta 
učiteľa, s ktorým má žiak viac bezprostredného kontaktu, 

– tvorba individuálneho vzdelávacieho programu (IVP) pre žiaka so zrako-
vým postihnutím a spôsob práce so žiakom sú často opakovanými témami                
s učiteľmi, 

– pedagogickí zamestnanci majú záujem o vytvorenie formy krátkodobých 
školení, zameraných na konkrétne problémy učiteľov z bežných základných 
škôl (ZŠ) a stredných škôl (SŠ). 

Pedagógovia žiakov so zrakovým postihnutím sú pre svoju prácu inštru-
ovaní formou konzultácií, prednášok a kurzov. Cieľom stretnutí je, aby účast-
ník získal aktuálne poznatky z oblasti vzdelávania žiakov so zrakovým postih-
nutím, aby porozumel špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám (ŠVVP) 
žiaka, aby nadobudol zručnosti v adaptácií zrakových úloh, vo vypracovávaní 
IVP a v upravovaní tematického plánu vyučovacieho predmetu. Následne je 
aplikácia získaných poznatkov a zručnosti predmetom evaluácie v rámci pria-
meho pozorovania výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších konzultácií. 

Oftalmologické východiská pre prácu so žiakom so zrakovým postihnutím
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V „teréne“ sa tieto metodické stretnutia realizujú v pracovných dňoch, 
spravidla po priamej výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa – účastníka. Zá-
ujem o skupinové stretnutia v rámci aktivít metodických združení a predme-
tových komisií prejavujú školy, ktorých žiaci so ŠVVP postupujú do vyšších 
ročníkov, kde výchovno-vzdelávací proces bude zabezpečovaný viacerými                
pedagógmi (ZŠ), resp, stredné školy prijímajúce takýchto žiakov. 

Časový priestor pre metodickú aktivitu vytvorenú školami (spravidla                    
2 hodiny v danom dni) býva pre široký záber témy skôr nedostatočný. Vyme-
dzený čas je prekračovaný, čo núti terénnych špeciálnych pedagógov prehod-
nocovať obsah programu a postupy na dosiahnutie cieľov. Podávaním „infor-
mačného portfólia“ z novej pedagogickej oblasti môže u niektorých účastníkov 
na takomto stretnutí vyvolať pocit „presýtenia“, a môže nežiaduco ovplyvniť 
rozvíjanie a odborný rast pedagóga v danej problematike. 

Pri predmetných podporných aktivitách vzniká tak odborno-metodický 
problém v poradenskej praxi – motivácia pre prácu so žiakmi so zrakovým 
postihnutím a jej udržanie u pedagogických zamestnancov je priamo závislá                   
od primárnych vstupov. Riešením môže byť používanie aktivizujúcich metód 
a foriem, ktoré vo veľkej miere podnecujú záujem pedagógov o získavanie no-
vých poznatkov, zároveň výrazne podporujú a rozvíjajú správanie sa účastní-
kov, ich „účasť v téme“. 

Použitím inscenačných, situačných metód sa vytvára priestor pre seba- 
realizačnú tendenciu učiteľa. Inscenačnou metódou je simulovaná situácia, kto-
rá môže nastať u žiaka so zrakovým postihnutím. Účastníci metódy vnášajú                 
do aktivity skúsenosti, predstavy a postoje. Metóda prináša výraznejšie emo-                                                                                                                                           
cionálne zapojenie účastníkov, čo je jedným z východísk pre pochopenie vý-
chovno-vzdelávacích potrieb žiaka s individuálnym začlenením. Situačnú me-
tódu je vhodné aplikovať pri väčšom počte účastníkov (pedagogický kolektív, 
ale aj rodičovská skupina alebo triedny kolektív). 

Spomínanými metódami účastníci spoznávajú pravdepodobné videnie 
jedinca so zrakovým postihnutím a samozrejme aj dopad postihnutia na zrako-
vú prácu cez vlastné prežívanie. 

Efektívnosť podávania a osvojovania si základných informácií o funkč-
nosti zraku možno docieliť prostredníctvom simulácie približného videnia                   
jedinca so zrakovým postihnutím.
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Záver

Špeciálno-pedagogické poradenstvo zaznamenáva dynamický rozvoj                 
v oblasti poskytovania a kvality svojich služieb. Špecializácia poradenských 
zariadení kladie vysoké nároky na pripravenosť odborných zamestnancov, 
zvlášť na poradenskú činnosť poskytovanú v teréne. 
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FORMOVANIE OSOBNOSTI RÓMSKYCH ŽIAKOV 
ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

FORMATION OF THE PERSONALITY OF ROMA 
PUPILS FROM A SOCIALLY DISADVANTAGED 

ENVIRONMENT

Ľudmila	KrajčíriKová

ABSTRAKT: 

Súčasná moderná škola má veľký záujem zefektívniť vyučovací a výchovný pro-
ces a to tak, aby učenie bolo pre žiakov zaujímavé a príťažlivé. Osobnostnému a 
sociálnemu rozvoju edukácie rómskych žiakov so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami v základných škôl sa venujú aj prierezové témy vzdelávacích 
programov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Následne sa analyzuje komuni-
kácia ako neoddeliteľná súčasť socializačného procesu ľudského jedinca, vplyv 
sociálne znevýhodneného prostredia na osobnosť rómskeho dieťaťa, ako aj ďal-
šie faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú osobnostný, sociálny a morálny rozvoj 
rómskeho žiaka. Svoje nezastupiteľné miesto v tomto procese má aj komunitná 
sociálna práca, jej ciele, metódy, formy a postupy vo vzťahu k danej komunite. 
Edukácia rómskych žiakov je často diskutovanou témou, a to nielen na Sloven-
sku, ale aj inde v Európe, kde rómovia žijú. Nízka vzdelanostná úroveň rómskej 
národnostnej menšiny sa premieta do všetkých oblasti života našej spoločnosti.

Kľúčové slová: Edukačný proces. Sociálne znevýhodnené prostredie. Sociálna práca. 
Komunita.

ABSTRACT:

Today‘s modern school has a great interest in making the teaching and learning 
process more effective, so that learning is interesting and appealing to pupils. The 
personality and social development of the education of Roma pupils with special 
educational needs at elementary schools is also devoted to the cross-cutting the-
mes of educational programs in all educational fields. At the same time, commu-
nication is analyzed as an integral part of the socialization process of the indivi-
dual, the influence of the socially disadvantaged environment on the personality 
of the Roma child as well as other factors which negatively affect the personal, 
social and moral development of Roma pupils. Community social work, its aims, 
methods, forms, and practices are also indispensable to this process in relation 
to the community. Education for Roma pupils is often a topic of discussion, not 
only in Slovakia but also elsewhere in Europe where the Roma live. The low edu-
cational level of the Roma ethnic minority is reflected in all areas of our society.

Keywords: Educational process. Socially disadvantaged environment. Social work. 
Community.

Formovanie osobnosti rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
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Úvod 

Aby sa vzťah jedinca k okoliu, ktoré ho obklopuje, formoval uvedomelo, 
musí prejsť dlhým procesom výchovy a vzdelávania. Úroveň vzdelania róm-
skeho obyvateľstva v Európe je dnes nižšia než u ktorejkoľvek inej sociálnej 
skupiny. Negramotnosť alebo nízky stupeň vzdelania uzatvára komunikačné 
a interakčné cesty spoločenského uplatnenia. Na tento hendikep sú naviazané 
ďalšie spoločenské bariéry, ktoré v konečnom dôsledku spomínanú komunitu 
posúvajú na okraj spoločnosti. Od tohto spoločenského vylúčenia je už len krok 
k vážnym sociálnym problémom v samotných rodinách, ktoré sa zákonite pre-
mietajú na ostatných členov rodiny a vedú k záškoláctvu školopovinných detí.

Problematiku žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je potrebné 
chápať ako neprimerané znevýhodnenie detí, ktorých šance alebo štartovacie 
podmienky pre školskú záťaž sú horšie, než u bežnej populácie. Takéto pod-
mienky žiak získal v procese socializácie z rodinného prostredia, ktoré vzhľa-
dom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne 
podnecujú rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa, 
nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podne-
tov pre rozvoj osobnosti.

Rómske deti sa v súčasnosti vzdelávajú v školách s vyučovacím jazykom 
majoritnej spoločnosti. Pretrvávajú u nich problémy s učením, končia povinnú 
školskú dochádzku v nižších ročníkoch. K neúspechu v učení sa sekundárne 
pridružujú poruchy správania, osobnostné problémy. Ich úspech závisí od sti-
mulujúceho vonkajšieho prostredia, postojov rodičov, adekvátneho prístupu 
učiteľov, vzdelávania v rómskom jazyku.

Komunitná sociálna práca predstavuje metódu sociálnej práce zameranú 
na poskytnutie pomoci a podpory ľuďom žijúcich v určitej lokalite pri riešení 
náročných životných situácií. Vznikla z dôvodu neustáleho nárastu sociálnych 
problémov, ktoré už nedokázali pokryť existujúce sociálne služby. Hlavnou 
ideou sociálnej práce s komunitou je pomoc k svojpomoci.

Formovanie osobnosti rómskeho dieťaťa a vplyv 
sociálne-znevýhodneného prostredia na jeho osobnostný 
a sociálny rozvoj 

Človek sa stáva osobnosťou, keď dosiahne určitú úroveň duševného             
vývoja a je schopný vnímať seba ako jedinca. Osobnosť je podľa L. Ďuriča 
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a kol. (1997) vnímaná ako „najvyšší celok duševného života človeka, ktorý 
reguluje správanie“.1

Medzi základné faktory ktoré pôsobia na fyzické, duševné a spoločenské 
postavenie človeka v spoločnosti patrí rodina, škola a pracovné prostredie. Toto 
platí aj vo vzťahu k Rómom. 

Rodina je pokladaná za malú sociálnu skupinu, ktorá si v interakcii                     
so širším spoločenským prostredím vytvára svojskú, charakteristickú štruk- 
túru, ktorá významne ovplyvňuje svojich členov.2 Utváranie osobnosti a jej 
zdokonaľovanie je v priebehu celého života ovplyvnené výchovou a sebavý-
chovou. Tento proces začína v detstve. Jeho ďalšie zdokonaľovanie sa rozvíja 
počas celého života.

„Práve rodina je najdôležitejším prostredím, v ktorom sa uskutočňuje 
primárna socializácia. Intímne spolužitie v jednej domácnosti, spolupráca                          
a pomoc, tolerancia a vzájomná komunikácia sú často charakteristickými znak-
mi tejto významnej inštitúcie.“3

Vývoj ľudského jedinca je determinovaný rôznymi faktormi. Jedným                 
z týchto faktorov je dedičnosť, individuálna skúsenosť a hlavne sú to činite-
le sociálneho a prírodného prostredia. Dedičnosť sa uplatňuje viac po stránke 
telesnej ako psychickej. V oblasti duševnej sú hlavné dispozície a vlohy s kto-
rými sa človek rodí. Uplatňovanie vlôh závisí od vplyvu prostredia a výchovy 
v ktorom dieťa žije a vychováva sa. Čiže z toho vyplýva, že rodinné prostredie 
zohráva v živote dieťaťa dôležitú úlohu. Dieťa sa emocionálne viaže na dané 
prostredie, ktoré mu určuje prvé vzory správania, určité mravné normy. Rodin-
né prostredie rómskych rodín často nedáva adekvátne podnety pre deti. Mno-
hopočetnosť rodín, častý alkoholizmus, fajčenie a používanie omamných látok, 
ako aj vzájomné problémy, častá nevera a incest, sociálno-patologické javy, to 
všetko negatívne vplýva na vývin rómskych detí.4

1 ĎURIČ, L. a kol. 1997. Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. 
Bratislava : SPN, 1997. s. 211. 

2  DRLÍKOVÁ, E. – ĎURIČ, L. a kol. 1992.Učiteľská psychológia. Bratislava : SPN, 1992.                    
s. 334. 

3  TOMÁNEK, P. 2012. Súčasné problémy rodinnej výchovy. In. Rodina a škola. roč. 60, č.1,                  
s. 16. 

4  DAŇO, V. 2006. Cesty k vzdelanosti Rómov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fa-              
kulta humanitných a prírodných vied, 2006. s. 17.
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Výchova a vzdelávanie etnika

Málopodnetné, často až zanedbané rodinné prostredie a absencia pred-
školskej výchovy neumožňuje rómskym deťom bezproblémový štart školskej 
dochádzky. Vo vzťahu k čítaniu a písaniu sú rómske deti znevýhodnené hlavne 
v týchto oblastiach: 
–  verbálne málopodnetným prostredím, 
– neznalosťou dorozumievacieho jazyka v škole, čo sťažuje socializačný pro-

ces, 
– obmedzenými komunikačnými schopnosťami, 
– nerozvinutou hrubou a jemnou motorikou, 
– neosvojenými hygienicko-technickými návykmi pri písaní, 
– absenciou komunikácie písmom, 
– nerozvinutým fonematickým sluchom, 
– nerozvinutou vizuálnou a auditívno-motorickou koordináciou, 
– obmedzenými možnosťami pomoci pri domácej príprave zo strany rodičov.5

Na Slovensku sa najmä v posledných rokoch veľa polemizuje o začle-
není rómskych žiakov s postihnutím a narušením, teda žiakov so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami, do výchovno-vzdelávacieho procesu                               
v bežných školách. Ukazuje sa, že školská integrácia je zložitý proces založený 
na dostatočnej informovanosti, pripravenosti, tímovom prístupe a pozitívnom 
postoji všetkých zúčastnených – dieťaťa s postihnutím či narušením, jeho rodi-
čov, učiteľov a spolužiakov, ako aj spoločnosti v širšom zmysle slova. Učitelia, 
ktorí pracujú so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia si uvedomujú 
význam tohto povolania a jeho dôležitosť. Sú si vedomí, že pri výchovno-vzde-
lávacom pôsobení na túto skupinu žiakov nevystačia s informáciami, poznat-
kami a pedagogickými skúsenosťami získanými v priebehu prípravy na povo-
lanie. Uvedomujú si, že musia svoje učiteľské zručnosti prispôsobiť zmenám, 
ktoré nastávajú v oblasti ekonomickej, demografickej a kultúrnej.

Učiteľ vytvára motivujúce prostredie, kde sa každý cíti rešpektovaný                   
a má šancu vymieňať si názor s ostatnými zainteresovanými. Základom pre  
realizáciu školskej integrácie je zabezpečenie podmienok dieťaťa pre čo naj-
plnšie začlenenie dieťaťa s postihnutím či narušením do edukačného procesu 
tak, aby bol na zreteli pozitívny rozvoj osobnosti.6

5 CINOVÁ, E. 2008. Rozvíjame vnímanie a motoriku u žiakov zo sociálne znevýhovujúceho 
prostredia. Bratislava : Metodické pedagogické centrum, Prešov, 2008. s.14. 

6 VANČOVÁ, A. a kol. 2003. Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. Bratislava : Pedagogická 
fakulta UK Bratislava, 2003. s. 144.
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Fáza začlenenia sa rómskeho dieťaťa z iného sveta do kultúrno-spolo-
čenského prostredia európskej krajiny sa javí ako problémová a pre rómske 
dieťa frustrujúca a neraz zraňujúca. 

Rómske deti sú často od malička stimulované, ich inteligencia sa preto 
rozvíja iným smerom, menej užitočným pre školskú výučbu v tradičnej škole. 
V počiatkoch školskej dochádzky bývajú rómske deti poddajné, ochotné, voči 
učiteľom milé až prítulné, v primeraných školských podmienkach sa rady učia.7 

Naopak v porovnaní s nerómskymi deťmi školskú dochádzku začínajú s urči-
tým handicapom v oblasti zrelosti a v oblasti sociálnych postojov. Tento stav je 
spôsobený najmä nasledujúcimi príčinami: 
–  rómske dieťa neovláda slovenský jazyk, ktorý je jazykom vyučovacím, ale 

často ani jazyk materinský, pretože jeho slovná zásoba v rómčine je nedo-
stačujúca, 

– málo podnetné až patologické sociálne a výchovné prostredie nepodporuje 
efektívnu socializáciu dieťaťa vo všetkých jej kategóriách: osvojenie hy-
gienických a pracovných návykov, získanie vedomostí a zručností, spozná-
vanie filozofických, etických a estetických systémov a vytvorenie rebríčka 
hodnôt, osvojenie si primeraných foriem sociálneho správania, ktoré koreš-
pondujú s normami spoločnosti, 

– málo podnetnosť prostredia neposkytuje dostatok primeraných podnetov 
pre rozvoj osobnosti dieťaťa, pre jeho telesný i psychický vývin, 

– samotný proces zrenia prebiehajúci na základe vnútorne naprogramovaných 
zmien nestačí na primeraný rozvoj psychiky a motoriky dieťaťa, a tak róm-
ske dieťa, ktorého fyzický vek je šesť – sedem rokov, nedosahuje potrebnú 
úroveň hrubej a jemnej motoriky, pretože proces zrenia nie je podporovaný 
podnetmi z prostredia, 

– vnímanie školy ako represívnej inštitúcie, kde Róm zažíva iba neúspech, 
problémy, pocit menejcennosti, strach z opovrhnutia, pretože to, čo je ce-
nené v jeho komunite (temperament, hlučnosť, voľnosť, nerobenie samot-
ných rozhodnutí atď.) sa stáva problémom v škole, pričom teoretický obsah 
vzdelávania (najmä na druhom stupni ZŠ) sa veľmi líši od životných potrieb 
Róma žijúceho na okraji spoločnosti,

– nerozvíja sa individuálna zodpovednosť za svoje činy, správanie, za seba, 
pretože rozhodnutia sú prijímané kolektívne komunitou (rodinou) a sú zá-
väzné pre každého jej člena. V tejto oblasti je pôsobenie školy protichodné 
s pôsobením rodiny, čo je pre dieťa vysoko záťažová situácia, ktorú samo 
nedokáže riešiť, 

7  HANZELOVÁ, J. a kol. 2003. Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy. PHARE, 
2003. s. 4. 
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– predsudkami, ktoré majú slovenské deti voči rómskym a z ktorých pramení 
odmietanie kontaktov detí navzájom, 

– rómske dieťa sa vynikajúco intuitívne orientuje v medziľudských vzťahoch, 
vycíti láskavé srdce dospelého, pričom nerozlišuje, či je to Róm alebo Slo-
vák, je veľmi živé, temperamentné a vyžaduje veľa neustálej pozornosti                   
od dospelých, čo môže u pedagóga vyvolávať negatívne pocity a odmera-
nosť, 

– rómske dieťa v zmiešaných triedach býva skôr dieťaťom neobľúbeným ako 
obľúbeným, často je prijímané najmä problémovými spolužiakmi, ktorým 
sa prispôsobuje, čo následne vyvoláva produkciu nevhodného správania,               
za ktoré je často trestané a odmietané.8

Úloha pedagóga pri formovaní osobnosti dieťaťa

Zákon definuje žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia nasledov-
ne: „dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia je dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľa-
dom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne pod-
necuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo 
žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných 
podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.“9

Ústava SR akceptuje ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, 
ktoré sa vzťahujú na výchovu a vzdelávanie. V plnom rozsahu rešpektuje ľud-
ské a občianske práva, medzinárodné kodifikované práva dieťaťa a anuluje 
akúkoľvek diskrimináciu z hľadiska pohlavia, príslušnosti k národnosti, či et-
niku, náboženského vyznania, či iných hľadísk, ktoré by mohli byť dôvodom 
na podozrenie segregačnému prístupu k poskytovaniu výchovy a vzdeláva-
nia. Taktiež modifikuje právo príslušníkov národnostných menšín a etnických 
skupín na vzdelávanie v ich jazyku.10

Správanie rómskych detí vyplýva z príslušnosti k rómskemu etniku, kto-
ré často býva nepochopené učiteľmi, ktorí pochádzajú z iného prostredia, deti 
sú vedené k iným spôsobom chovania sa voči autorite. Výber hier u rómskych 
detí je obmedzený materiálnymi a finančnými podmienkami, kde prevažujú 

  8 PAVLOV, I. 2005. Pracovný materiál pre nultý ročník – 1. časť. Prešov : MPC, 2005. s. 5-6.
 9 Zákon NR SR č. 245 z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene                              

a doplnení niektorých zákonov.
10 MACZEROVÁ a kol. 2000. Prípravný – nultý ročník v základnej škole pre šesťročné deti 

pripravené pre úspešný vstup do školy. Prešov : Metodické centrum Prešov. 2000. s. 5.
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pohybové hry bez pravidiel. Hrajú sa väčšinou samé s neprimeranými pred-
metmi ako sú vreckové nože, sekery, dýky, ostré kamene, palice... Ich kontakt                              
s deťmi z primárne podnetného prostredia je obmedzený. Rómske deti sa s nimi 
stretávajú len v škole a v obchode. Rómske deti sa dokážu postarať o seba, ale 
aj o svojich mladších súrodencov, o ktorých sa často starajú v neprítomnosti 
rodičov. Sú samostatné, ale ochudobnené o podnety pre úspešný štart do školy 
a do života. 

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia na Slovensku je prostredníctvom eliminácie alebo od-
stránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia dosiahnuť 
primeraný rozvoj ich schopností.

Učiteľova osobnosť sa zaraďuje medzi najdôležitejšie výchovné činitele. 
Základným predpokladom úspechu vo výchovno-vzdelávacom procese je vy-
tvorenie vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Najvhodnejšie je taký vzťah, keď 
sa predstavy žiakov o sebe samých aspoň približne kryjú s predstavami učiteľa 
a žiakov a naopak. Táto sociálna interakcia navodzuje priaznivú komunikáciu, 
kde sa problémy riešia bez zbytočných konfliktov. Kvalitu vzťahu učiteľ a žiak 
teda v podstatnej miere ovplyvňuje osobnosť učiteľa, jeho celkové správanie sa 
voči žiakom, odborná erudícia a schopnosť primeraným spôsobom sprostred-
kovať informácie z hľadiska vekových a individuálnych osobností žiakov.11

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej doku-
mentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuál-
ne integrovaného v bežnej triede. Je to dokument, ktorého účelom je plánova-
nie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 
Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spo-
lupráci so špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, prípadne ďalšími zain-
teresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby.

Záškoláctvo a jeho príčiny

Ch. Kyriacou (2005) prezentuje veľmi zaujímavé tvrdenie, kde podľa 
autorky miera záškoláctva je indikátorom správnej funkcie vzdelávacieho sys-
tému v spoločnosti.12

11 DRLÍKOVÁ, E. – ĎURIČ, L. 1992. Učiteľská psychológia. Bratislava : SPN, 1992. s. 333. 
12 KYRIACOU,CH. 2005. Řešení výchovných problému ve škole. Praha : Portál, s.r.o., 2005.                      

s. 44. 
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J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš (1995) o záškoláctve hovoria ako o:                
“zvláštnom prípade – absentovania. Je to jav, ktorý žiak úmyselne, bez ospra-
vedlneného dôvodu a bez vedomia, resp. súhlasu rodičov sa nezúčastňuje vyu-
čovania a zdržuje sa mimo domu.“13

M. Bieliková, a kol. (2002) vo svojej práci popisuje záškoláctvo nasle-
dovne: „Škola je pre žiaka pracovným prostredím, v ktorom trávi podstatnú 
časť dňa, kde získava potrebné vedomosti, zručnosti a návyky. Je všeobecne 
známe, že sa lepšie osvojujú, keď má žiak k týmto učebným činnostiam vytvore-
ný kladný vzťah. Tieto deti nemajú spravidla v škole problémy a riadne prospie-
vajú. Existujú však deti, ktoré školu odmietajú. Vytvoril sa u nich negativistický 
vzťah ku škole, vystupňovaný až k odporu a často vedúci k záškoláctvu.“14

Z. Martínek (2009) definuje záškoláctvo ako: „úmyselné zameškávanie 
školského vyučovania, kedy žiak z vlastnej vôle, vo väčšine prípadov bez vedo-
mia rodičov nechodí do školy a neplní školskú dochádzku. Ide o najklasickejšiu 
poruchu správania, kedy sa jedná o absenciu v škole bez riadneho ospravedl-
nenia rodičov, či lekára. “15

Jedným z hlavných výchovných problémov na základe porúch správa-
nia, s ktorými sa stretávame na špeciálnych základných školách je záškoláctvo. 

Záškoláctvo, úteky a túlanie sú javy, ktoré patria do kategórie porúch 
chovania. M. Bieliková a kol. (2002) sa stotožňujú s tvrdením J. Havlíka, kto-
rý uvádza, že tieto javy sú si navzájom podobné a navzájom sa prelínajú čo 
spôsobuje, že niekedy je ťažké a náročné stanoviť medzi nimi presnú hranicu. 
Záškoláctvo je klasickou asociálnou poruchou u detí, ktorá vypovedá o problé-
moch nášho školstva, rodičov i samotných žiakov ďaleko viac než by sa mohlo 
na prví pohľad zdať. Rámec možností je tu široký. Od ojedinelého uprednost-
ňovania najrôznejšej zábavy pred vyučovacou hodinou, cez opakované záško-
láctvo.16 

Záškoláctvo možno popísať ako únikové správanie s cieľom vyhnúť sa 
rôznym nepríjemnostiam v škole. Má tieto základné znaky:

13 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.1995. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995. 
s. 282-283.

14 BIELIKOVÁ, M. a kol. 2002. Záškoláctvo a jeho príčiny vo vybraných okresoch SR. Bratislava 
: ÚIaPSR, 2002. s. 32.

15 MARTÍNEK, Z. 2009. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha : Grada Publishing, 
2009. s. 97. 

16 BIELIKOVÁ, M. a kol. 2002. Záškoláctvo a jeho príčiny vo vybraných okresoch SR. Bratislava 
: ÚIaPSR, 2002. s. 23.
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– zlé prispôsobenie sa školskému režimu (laxný postoj k dochádzke, dlhotrva-
júca rekonvalescencia, predstieranie choroby),

– nechuť k školskej práci (podporená vývojovými poruchami, školská nezre-
losť),

– problémy v medziľudských vzťahov (odmietanie triednym kolektívom, vý-
smech zo strany spolužiakov),

– obdiv negatívnych vzorov (partie).
„Záškoláctvo a úteky z domova signalizujú tým vážnejšiu poruchu osob-

nosti dieťaťa alebo patológiu rodiny, čím mladšie dieťa sa ich dopúšťa. Nutné 
je odlíšiť ho od fóbií alebo vyhýbaniu sa škole u detí so silnou separačnou 
úzkosťou.“17

Záškoláctvo môžeme charakterizovať ako:
– porušenie sociálnej normy: normou je povinnosť dieťaťa navštevovať školu 

a povinnosť rodičov vychovávať dieťa k dodržaniu tejto povinnosti,
– reaktívny akt: nepríjemnú situáciu spojenú so školou riešia deti únikom,                   

majú strach z neúspechu, posmechu,
– výbuch: ide o dlhodobú frustráciu dieťaťa, ktorú rieši únikom zo školy,
– zábava: žiak trávi čas s partiou, navštevujú herne, pohostinstvá, parky,                   

neúčasť v škole zakrývajú ospravedlnenkami,
– záškoláctvo u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia: ide o rodiny 

chudobné, sociálne i kultúrne zaostalé, rodičia sú osobnostne problémoví,                        
s nízkym vzdelaním,

– záškoláctvo u celkovo problémových detí: ide o problémy z hľadiska dis- 
ciplíny (dodržiavanie spoločenského správania, konflikty, podvody, klam-
stvá, krutosť voči iným), tieto deti majú problémy, ktoré súvisia s ich výko-
nom v škole a prospechom,

– záškoláctvo ako reakcia na zložitú životnú situáciu: vyskytuje sa u detí,              
ktoré sa ťažšie vyrovnávajú so zložitými alebo zmenenými situáciami, 
adaptačné problémy spojené s prechodom na iný typ školy, s dochádzaním 
so sociálnou izoláciou v novom prostredí, tieto deti môžu byť dlhodobo vy-
stavené neurotizačnému výchovnému pôsobeniu (prílišná prísnosť rodičov, 
neadekvátne požiadavky a pod.),

– záškoláctvo ako motív prežiť niečo príjemnejšie: vyskytuje sa aj u žiakov                 
s dobrým prospechom, chcú zažiť niečo iné ako plnenie školských povin-
ností, záškoláctvo je skryté, žiaci predstierajú rôzne choroby,

17 FERJENČÍKOVÁ, M. 2003. Prevencia a eliminácia šikanovania v školách. In: Pomocná ruka. 
Prešov : MPC, 2003. 
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– záškoláctvo ako individualizujúca úzkosť: skutočnosť, že dieťa nechce cho-
diť do školy nadobúda patologickú formu, kedy sa objavujú psychosomatic-
ké, psychické príznaky, žiak trpí školskou fóbiou, nemá pocit oslobodenia 
ani vtedy, keď sa vyhne škole.

K najčastejším príčinám záškoláctva zaraďujeme:
– nezvládnutie učiva,
– strach zo školy, zo skúšania,
– strach zo šikanovania,
– snaha vyhnúť sa nepríjemnostiam,
– neistota v spoločnosti druhých detí,
– málo podnetné rodinné prostredie,
– túžba po dobrodružstve,
– nátlak partie,
– adaptačné problémy spojené s prechodom na iný typ školy,
– nástup do školy po dlhšej chorobe a rekonvalescencii.18

M. Slovíková, M. Dubovičová (2005) zdôrazňujú tieto najčastejšie prí-
činy záškoláctva:
– dieťa ako obeť týrania zo strany druhých detí,
– dieťa sa môže obávať pedagóga alebo nejakého trestu,
– dieťa môže mať školu tak silne asociovanú so zlyhávaním, že vyhýbanie sa 

škole je spôsob, ako si chráni sebavedomie,
– dieťaťu môže v dochádzke brániť sociálne znevýhodnené rodinné prostre-

die. Môže sa obávať fyzického násilia medzi rodičmi či toho, že jeden z nich 
by rodinu opustil, keby nebolo stále prítomné,

– rodičia dieťaťa si môžu tým, že bránia dieťaťu chodiť do školy, nejakým 
zvláštnym spôsobom vybavovať svoje účty so spoločnosťou,

– dieťa môže fetovať riedidla, požívať alkohol alebo iné drogy a byť tak                         
v stave, ktorý mu nedovoľuje účasť na vyučovaní,

– dieťa môže byť zapletené do nejakej trestnej činnosti,
– dieťa sa môže nudiť a hľadať niečo, čo by mu prinieslo viac vzrušenia.19

 

18 EMMEROVÁ, I. 2007. Záškoláctvo ako výchovný problém a možnosti jeho prevencie.                       
In Vychovávateľ, 2007, Roč. LIV, č.10, s. 2-3.

19 SLOVÍKOVÁ, M. – DUGOVIČOVÁ, M. 2005. Výskyt záškoláctva a problémové sprá-                
vanie žiakov základných a stredných škôl v SR. In. Prevencia, 4/2005, Roč. IV. č. 4, s. 23-24. 
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  Z. Martínek (2009) uvádza tri hlavné príčiny záškoláctva:
– negatívny vzťah k škole, kedy žiaci s nižším nadaním majú väčšie problé-

my s učivom, ťažšie si hľadajú kamarátov medzi spolužiakmi. Škola môže 
pôsobiť už od začiatku na žiaka negatívne a frustrujúco. Takýto jedinec je 
často vystavovaný zo strany spolužiakov výsmechu, a v školskom prostredí 
sa necíti dobre, máva pocit menejcennosti. Škola sa mu javí ako miesto, kde 
sú naňho kladené vysoké nároky, zlý prospech môže žiaka doviesť k zmene 
správania – agresivite a k postupnému zhoršovaniu jeho sociálneho posta-
venia. Vo výnimočných prípadoch vzniká u žiaka aj tzv. školská fóbia – ide 
o psychickú poruchu, ktorá súvisí s neprimeraným strachom a úzkosťou                                                                                                                                       
z osôb, predmetov, či situácií viazaných na školu. Žiak sa dostáva do neustá-
leho napätia v súvislosti s negatívnym hodnotením zo strany učiteľa. Nega-
tívny vzťah ku škole je zapríčinený zle prispôsobeným školským režimom, 
nižšou úrovňou rozumových schopností žiaka a zlým sociálnym vzťahom, 
ktorý môže vzniknúť medzi učiteľom a žiakom. 

– vplyv rodinného prostredia, patrí medzi rozhodujúce činitele utvárania ná-
zorov, postojov, ale aj životného štýlu jednotlivca. To všetko sa odohráva                  
v rodine. Nejednotné spôsoby výchovy, príliš prísne, alebo naopak zhovie-
vavé výchovné spôsoby vedú žiaka k neistote a nedostatočná kontrola štu-
dijných výsledkov dáva priestor k úniku zo školy. Dokonca väčšina výsku-
mov ukázala, že prvé príznaky patologického chovania jedinca je potrebné 
vždy hľadať v samotnej rodine z ktorej osobnosť vyšla.

– trávenie voľného času a vplyv kamarátov môže mať podiel na zmene cho-
vania žiaka. Predovšetkým u mladistvých, ktorí nemajú pevné rodinné zá-
zemie, inklinujú k rôznym partiám, prijímajú ich normy, kde jednou z nich 
môže byť aj záškoláctvo. V čase vyučovania trávia čas v skupine, ktorá sa 
môže podieľať na kriminálnej činnosti často pod vplyvom návykových lá-
tok. Pedagóg by problém záškoláctva mal chápať v širších súvislostiach, 
predovšetkým z pohľadu toho, že daný jedinec nie je schopný adekvátne 
riešiť svoje problémy. Záškoláctvo vždy predstavuje určitý psychický prob-
lém jednotlivca, jeho pocity a postoje.20 

Z uvedených príčin záškoláctvo a vyhýbanie sa škole zreteľne nebýva 
výlučne vlastným problémom dieťaťa. Môžu sa na ňom podieľať ostatné deti, 
rodičia, učitelia, organizácia vyučovania alebo delikventné vrstovnícke skupi-
ny.

20 MARTÍNEK, Z. 2009. Agresivita a kriminalita školní mládeže, Praha : Grada Publishing, 
2009. s. 97-101. 
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B. Múdra (2005) záškoláctvo rozlišuje na:
– impulzívne – dieťa reaguje náhle a nepremyslene, bez akéhokoľvek uváže-

nia,
– účelové, plánované – dieťa si vopred naplánuje, kedy nepôjde do školy, ale-

bo kedy zo školy odíde, vymýšľa si rôzne zámienky napr. predstiera choro-
bu, rodinné dôvody.21

Domnievame sa, že v mnohých prípadoch príčinou záškoláctva môže 
byť aj lacný postoj rodičov ku školskej dochádzke a neraz i zľahčujúci postoj 
k vzdelaniu ako takému.

Záškoláctvo býva spojené s negatívnym postojom ku škole, s neuve-
domením si významu vzdelania pre svoje deti a neakceptovaním pozitívnej 
hodnoty vzdelania zo strany rodičov. Zo strany detí to môže byť aj reakcia 
na zlyhanie v prospechu. Niekedy sa charakterizuje ako komplex obranného 
jednania, ktorého cieľom je vyhnúť sa nepríjemnosti, poprípade neúspechu 
alebo konfrontácií s úspešným žiakom. Môže tu ísť aj o strach pred rodičmi 
z neúspešného hodnotenia v škole. Opakované a plánované záškoláctvo býva 
signálom odlišnosti socializačného vývoja, určitého postoja k autorite a norme 
povinnosti, ktoré dieťa nie je ochotné či schopné akceptovať. Dosť často ide                                                                                                                               
o detí s dysfunkčných rodín, kde vzťah k bežným hodnotám a normám je cel-
kom odlišný.

Záškoláctvo je jemnejšou formou deviácie, ktorá máva charakter vyhý-
bavej reakcie, jeho cieľom je vyhnúť sa nepríjemným školským povinnostiam. 
Záškoláctvo môže prameniť aj z odporu dieťaťa ku škole, ktorý sa najčastejšie 
viaže na nedostatočnú adaptáciu na školu, počnúc už vstupom do nej. Špecific-
ké neschopnosti (dyslexia, dysgrafia) a interiórna inteligencia sú ďalším zdro-
jom odporu ku škole. Neakceptujúci kolektív, výsmech zo strany úspešných 
žiakov vyvoláva odpor a túžbu opustiť tento priestor. Môže ho však vyvolať aj 
odpor k učiteľovi, najmä ak neurotický alebo osobnostne nevyrovnaný učiteľ 
vyvoláva ovzdušie neprimeraného strachu.

Osobitnou formou neprekonateľného odporu ku škole je školská fóbia. 
Dieťa odmieta navštevovať školu, a to preto, lebo má veľké obavy a strach z 
opustenia osoby, na ktorú sa silne emotívne viaže. Nedisciplinovanosť sa môže 
pokladať za formu neprimeranej adjustácie na školu alebo výnimočne za prejav 
protestu.22

21 MÚDRA, B. 2005. Úvod do etopédie I., Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2005.                  
s. 41.

22 KONDÁŠ, O. 1977. Klinická psychológia. Martin : Osveta, 1977. s. 236.
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Iné literárne zdroje hovoria o záškoláctve individuálnom, alebo skupino-
vom. Pri individuálnom záškoláctve vidia nebezpečenstvo v tom, že jedinec je 
so svojimi problémami sám, pritom zažíva pocity úzkosti, napätia. Pri skupi-
novom záškoláctve ide o zábavu, vyjadrovanie súdržnosti so skupinou a túžbu 
po zážitkoch.

O záškoláctve môžeme povedať, že tu ide o sociálno-patologický prob-
lém, ktorého základom je vážne narušený osobnostný vzťah žiaka ku škole                    
a učeniu. Na vzniku záškoláctva sa môže podieľať množstvo vonkajších čini-
teľov ako: rodinné prostredie, školské prostredie a rovesnícke skupiny. Medzi 
vnútorné príčiny vzniku záškoláctva považujeme : osobnostné charakteristiky 
jednotlivca – labilita nervovej sústavy, psychosociálna nezrelosť, znížená adap-
tabilita, emočná labilita, poruchy správania a zvýšená agresivita. Relevantným 
ukazovateľom záškoláctva je priemerný počet neospravedlnených hodín žiaka.

Racionálny prístup k disciplíne uprednostňuje systematickú prevenciu 
nevhodného správania, pretože je efektívnejšia. Prevenciu vyrušovania pred-
stavuje zabezpečenie všetkých faktorov dobrej klímy (t.j. emocionálne bezpe-
čie a dobré vzťahy, efektivita vyučovania, efektívne riadenie triedy).

Žiaci, ktorí trvale vyrušujú, majú podľa Dreikusa štyri hlavné príčiny 
svojho správania, ktorých si však nemusia byť vedomí. Dreikus ich rozdelil 
podľa cieľa, ktorý svojím konaním sledujú:
a) upútavanie pozornosti – žiak má neuspokojenú potrebu niekam patriť, po-

trebu uznania ostatnými, vyrušuje alebo sa predvádza, aby si ho všimli, len 
vtedy sa cíti hodnotný. Učiteľ by mal rozhodnúť, kedy a za akých okolností 
mu bude venovať zvýšenú pozornosť, žiaka treba oceniť, venovať mu po-
zornosť práve vtedy, keď nevyrušuje.

b) boj o moc – je zúfalý pokus žiaka získať si uznanie a byť dôležitým členom 
skupiny, podkopať autoritu učiteľa, byť hrdinom. Učiteľ by mal zachovať 
pokoj a nedať sa vtiahnuť do súboja so žiakom, zmierniť konflikt a poskyt-
núť žiakovi únikovú cestu, aby mohol ustúpiť a zachovať si tvár, nedať sa 
ovládnuť hnevom, nediskutovať, vrátiť sa k práci. Žiakom bojujúcim o moc 
by mal učiteľ dať legitímne možnosti na zvýšenie ich statusu v triede napr. 
vedenie diskusie, vybavovanie dôležitých vecí, riadenie hier, možnosť roz-
hodovania.

c) snaha o pomstu – žiak sa snaží učiteľa zosmiešniť, ublížiť mu, vychádza                 
z predstavy, že má hodnotu len vtedy, ak sa ho ostatní budú báť a nečaká, 
že by ho niekto mal rád. Učiteľ by nemal dať najavo, že ho žiakovo kona-
nie zraňuje, ani sa nedať strhnúť do odvety, naopak dať žiakovi najavo, že 
mu rozumie a že sa o neho zaujíma, venovať mu kladnú pozornosť, ktorá 
znižuje potrebu pomsty, pokiaľ možno, zobrať poznámku žiaka s humorom, 
nadviazať rozhovor mimo učebňu.
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d) hľadanie súcitu – žiak sa nesnaží splniť úlohu, stále prosí o pomoc, sťažuje 
sa a fňuká, aj keď má schopnosti na zvládnutie úlohy, je to prejav pasívneho 
odporu a osobnej porážky. Týmto žiakom treba jasne povedať, čo sa od nich 
očakáva, potrebujú zažiť úspech hneď na začiatku práce. Najlepšie povzbu-
dí ich nízke sebapoňatie, keď sa im podarí splniť očakávanie, preto potrebu-
jú primerané úlohy, neľutovať, povzbudzovať pozitívnu snahu.23

  
Za nedisciplinované správanie považujú učitelia tieto kategórie:

– nepozornosť,
– rozprávanie sa,
– neslušnosť,
– agresivita,
– upútavanie pozornosti,
– vzdorovitosť,
– nečestnosť.

Sú to prejavy správania sa, ako časté rozprávanie bez súhlasu učiteľa, 
pokrikovanie, nedostatočná pozornosť venovaná učiteľovi, bezdôvodné opúš-
ťanie miesta, vyrušovanie ostatných žiakov, neskoré príchody na vyučovaciu 
hodinu. 

Mnoho výskumov dokázalo, že nedisciplinované správanie sa žiakov                 
v škole je v mnohých prípadoch reakciou na pedagogické pôsobenie učiteľa, 
na jeho obsah, metódy, formy práce a na vplyv faktorov školského prostredia.

Záver

Edukácia rómskych žiakov je veľmi náročný proces, ktorý si vyžaduje 
určitú námahu a trpezlivosť. Je veľmi dôležité rómskych žiakov akceptovať. 
Každé etnikum má niečo, čo je vlastné iba jemu. Je to mentalita, kultúra, zvy-
ky, tradície, písané a nepísané pravidlá života. Predsudky a nevedomosť nám 
bránia, aby sme mali radi Rómov takých akí sú. Na každom človeku sa dá nájsť 
niečo dobré. 

Úlohou učiteľa je vzdelávať a vychovávať svojich žiakov tak, aby 
boli neskôr schopní úspešne sa zaradiť do spoločnosti a byť pre ňu prínosom                        
po všetkých stránkach. Nezanedbateľný význam v tomto smere má aj podpora 

23 KOSOVÁ. B.: Vedenie triedy triedny manažment. In Naša škola, 1998/99, Roč.2, č. 8, s. 10.
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z rodinného prostredia žiakov. Ak však táto prirodzená motivácia k vzdelávaniu 
chýba, je to nesmierne náročná úloha. Presne v takejto situácii sa nachádzajú 
takmer všetci učitelia rómskych žiakov. Ak chcú dosiahnuť výraznejšie výsled-
ky, musia vzbudiť záujem a motivovať prostredníctvom takých metód, foriem 
a prostriedkov, ktoré sú Rómom blízke, patria k ich kultúre, zmýšľaniu a život-
nému štýlu. Musia hľadať niečo prirodzené, nenáročné, príjemné, no zároveň 
efektívne. 
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ŠKOLSKÁ ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV 
SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

SCHOOL SUCCESS OF PUPILS WITH HEALTH 
DISABILITIES

Beáta akimjaková

Abstrakt: 

Školská úspešnosť predstavuje dosahovanie dobrých učebných výsledkov žiaka 
a možno ju merať priamo prostredníctvom školského prospechu. Na školskej 
úspešnosti sa podieľa množstvo činiteľov. Dôležitý vplyv na žiakove výsledky 
má rodina, jej výchovný štýl, ale i socioekonomická úroveň. Ďalej na žiako-
ve výsledky má vplyv aj jeho schopnosť efektívne využívať čas a tiež spôsob 
prípravy na vyučovanie. Skupina osôb so zdravotným znevýhodnením tvorí                                       
v našej krajine početnú minoritu. Často krát sa s týmito ľuďmi stretávame, našim 
pohľadom neunikne fakt, že trpia nejakým postihnutím. Je dôležité pozrieť sa na 
zdravotné postihnutie v komplexnejšom pohľade.

Kľúčové slová: Školská úspešnosť. Zdravotné znevýhodnenie. Rodina.

ABSTRACT: 

School success is the achievement of good pupil learning outcomes and can be 
measured directly through school benefit. A number of factors are involved in 
school success. An important influence on the pupil‘s results is the family, its 
educational style, but also the socio-economic level. The ability to use time and 
also the way to prepare for teaching is also influenced by pupils‘ results. The 
group of people with disabilities is a large minority in our country. Oftentimes 
we meet these people, our eyes do not miss the fact that they suffer from some 
disability. It is important to look at disability in a more comprehensive way.

Keywords: School success. Health Disadvantage. Family.

Úvod

V našich školách pribúdajú deti, u ktorých pociťujeme potrebu špe-                  
ciálneho – iného prístupu učiteľov. Nárast nemusí by len dôsledkom toho, 
že sa   absolútne zvyšuje počet týchto detí, ale môže ísť aj o zmenu pohľa-
du spoločnosti na problematiku výchovy a vzdelávania detí so špecifickými                                                          
vzdelávacími potrebami (ŠVVP), o prejavy vyššej citlivosti spoločnosti na ich 
individuálne potreby.
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V rámci hodnotenia žiaka učiteľom je hlavným ukazovateľom školskej 
úspešnosti a výsledkov učenia školský prospech. Dôraz je kladený na výkon. 
Subjektívna spokojnosť žiaka so školskou úspešnosťou súvisí s pozitívnymi 
alebo negatívnymi postojmi žiaka voči sebe, s emóciami vo vzťahu ku škol-
skému výkonu a škole vôbec, ale taktiež s postojmi a očakávaniami prostredia 
voči žiakovi.

Pravidelné hodnotenie prospechu žiakov je nedeliteľnou súčasťou uče-
nia a vyučovania v škole. Môže sa uskutočňovať rozličnými spôsobmi. Existuje 
veľký počet postupov, ktoré sa používajú pri hodnotení žiakov a nimi dosaho-
vaných výsledkov. Každý z nich sa vyznačuje špecifickými metódami a tech-
nikami. 

Rozhodnutie učiteľa o tom, ako a čo hodnotiť bude teda závisieť na pres-
nom stanovení účelu, ktorý svojím hodnotením sledujete. Jedná z príčin prob-
lémov, s ktorými sa učitelia pri snahe schopne sa účinne používať hodnotenie 
stretávajú, je nutné vyhovieť súčasne niekoľkým rôznym potrebám a cieľom 
hodnotenia a zároveň zistiť, aby sa predišlo možným nežiaducim sprievodným 
javom alebo aby sa tieto javy obmedzili na najmenšiu mieru.

Školská úspešnosť

Helus, Z. (1979)1 uvádza, že pojem školská úspešnosť je v užšom vyme-
dzení chápaná ako určitý stereotyp úspešného žiaka (výborný prospech, pre-
miant triedy): „Úspešný žiak je chápaný ako jedinec, ktorý vo vysokom tempe 
bezchybne a spoľahlivo zvláda náročné úlohy.“ 

To naznačuje, že vymedzenie pojmu školská úspešnosť môže byť rigidné 
a nedostatočne otvorená voči rozdielom medzi žiakmi, ako i voči premenným, 
ktoré ovplyvňujú konečný postoj k žiakom.

Helus, Z. (1982)2 poskytuje aj širšie, komplexnejšie vymedzenie a škol-
skú úspešnosť definuje ako „súlad vytváraný v priebehu výchovno-vzdelávacích 
kooperácií (medzi žiakom a učiteľom) a riešiace rozpory medzi požiadavkami 
školy na strane jednej a výkonmi, činnosťami a vývinom žiakovej osobnosti na 
strane druhej.“

Z psychologického hľadiska je školská úspešnosť definovaná ako „kom-
plexný pedagogicko-psychologický a sociálny jav, súhrn aj jednota dosiahnu-
tých výkonov a na ne sa viažucich úspechov (resp. neúspechov), ktoré sa sub-

1  HELUS, Z. 1979. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha : SPN, 1979. s. 34.
2  HELUS, Z. 1982. Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha : SPN, 1982. s.39.
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jektívne prežívajú a objektívne hodnotia“.3 Táto definícia prináša nový pohľad 
na školskú úspešnosť a to na základe pozície subjekt/objekt (žiak ako subjekt 
prežívania alebo žiak ako objekt hodnotenia). Školskú úspešnosť teda možno 
chápať v zmysle:
–  hodnotenia výkonov žiaka učiteľmi na základe vymedzených kritérií úspeš-

nosti vo vzťahu k správaniu a výkonu žiaka,
– školskej úspešnosti subjektívne prežívanej žiakom ako komplexnej interak-

cie vonkajších hodnotení, sebaobrazu a sebahodnotenia žiaka.

Užšia alebo širšia operacionalizácia pojmu školská úspešnosť sa odráža 
aj v rozličných nástrojoch jej merania. Užšie vymedzenie školskej úspešnosti                                                                                                                                       
– autori používajú pojem školská úspešnosť ekvivalentne s pojmom školský 
prospech, výkon (ang. academicachievement, academicsuccess). Kritériá škol-
skej úspešnosti v užšom vymedzení sú mapované najmä prostredníctvom ob-
jektívnych nástrojov a merítok - štandardizovaných testov znalostí, známok 
alebo prostredníctvom priemerov známok. Autori zdôrazňujú kognitívne fak-
tory vo výkone žiaka a len menší vplyv prisudzujú non-kognitívnym, motivač-
ným a emocionálnym faktorom.4

Širšie vymedzenie školskej úspešnosti – autori používajú tento pojem 
(ang. educationalsuccess, academicsuccess) v zmysle pozitívnej školskej 
skúsenosti zahŕňajúc nielen dobrý alebo zlý prospech, ale aj mieru využitia                               
a podpory individuálnych schopností a spôsobilostí žiaka, jeho vzťah ku škole, 
predmetu, motiváciu k učeniu a pod. Široké vymedzenie školskej úspešnosti sa 
do určitej miery prelína s konceptom kvality školského života.5

Školské hodnotenie

Školské hodnotenie je špecifickým druhom hodnotenia, kde objekt (žiak) 
a subjekt (učiteľ) hodnotenia zaujímajú zvláštne postavenie, vyplývajúce z ich 

3  ĎURIČ, L. – BRATSKÁ, M. et. al.1997. Pedagogická psychológia: Terminologický a vý-
kladový slovník. Bratislava : SPN, 1997. s. 390.

4  KRAPP, A. – SCHIEFELE, U. – WINTELER, A. 1992. Interest as a predictor of aca-                                                                        
demic achievement: A meta-analysis of research. In Renninger, K.A., Hidi, S., Krapp, A. (eds.): 
The Role of interest in learning and development. Lawrence Erl-baum Associates, Inc. 1992. 
s.183 – 211. 

5 KARATZIAS, A. et al. 2002. The role of demographics, personality variables and school 
stress on predicting school satisfaction/dissatisfaction: Review of the literature and research 
findings. In Educational Psychology, [online]. 2002. vol. 22, no. 1, p. 33 – 50. [cit.2018.04.16.]. 
Dostupné na internete: www.informaworld.com
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vzťahov vo výchove a z postavenia určitej výchovnej inštitúcie (školy). To zna-
mená, že hodnotiace činnosti učiteľa sú viazané na jeho spoločenskú úlohu, 
ktorú plní a autoritu, ktorá je daná jeho sociálnou rolou. Klasifikácia je výsled-
kom hodnotenia, no nie v čistej podobe. Školské hodnotenie sa teda spája s 
meraním, pričom sa obidva prístupy nedajú oddeliť. Známky tak ako sa použí-
vajú pri klasifikácii, sú len používaním nominálnych a poradových škál. Postup 
klasifikácie a ďalšie spôsoby hodnotenia vymedzuje klasifikačný poriadok.

Za akým účelom prevádzame hodnotiacu činnosť? Hodnotenie môže 
slúžiť mnohým cieľom. Hodnotenie má byť pre učiteľa spätnou väzbou o pro-
spechu žiakov, má poskytovať žiakom spätnú väzbu o ich pokroku. Hodnotenie 
má žiakov motivovať a slúži ako podklad pre vedenie záznamov o prospechu 
žiaka, umožňuje poskytnúť doklady o momentálnom prospechu a dosiahnutej 
úrovni žiaka, zároveň umožňuje posúdiť pripravenosť žiaka pre ďalšie učenie.

Môžeme hovoriť o troch úskaliach hodnotenia:
Prvým je riziko, že pokiaľ hodnotenie ukazuje, že sú výkony určitého 

žiaka slabšie ako výkony jeho spolužiakov alebo očakávaný štandard, bude 
tým deprimovaný a znervóznený, môže to viesť do bludného kruhu, v ktorom 
sa jeho prospech bude neustále zhoršovať.

Po druhé, ide o postupy a činnosti zvolené pri hodnotení výkonov žiakov 
môžu vyžadovať zložitú administratívu a byť časovo príliš náročné ako pre 
učiteľa tak aj pre žiakov. 

V treťom prípade môže dôjsť k tomu, že žiaci aj učitelia sa príliš sústre-
dia na to, aby pri hodnotení žiaci podávali dobré výkony. Pretože hodnotiace 
činnosti sú tesne prepojené s vyučovaním a učením, je ich šikovné používanie 
veľmi dôležité. Používanie spôsobov hodnotenia, ktoré majú nežiaduce vedľaj- 
šie dôsledky, môže samotné vyučovanie veľmi sťažiť. Preto mnohé reformy                 
v oblasti hodnotenia žiakov vyrastali práve z rozpoznania toho, akú významnú 
úlohu hrá hodnotenie pri zavádzaní efektívnych vyučovacích metód.

Typy hodnotenia podľa I. Tureka (1997):6

– Formatívne je zamerané na podporu ďalšieho efektívneho učenia žiakov, 
žiakom je poskytnutá užitočná spätná väzba, býva zamerané na odhalenie 
chýb, obtiaží, nedostatkov v práci žiaka a ponúka radu, poznanie zamerané 
na zlepšenie budúcich výkonov.

6  TUREK, I. 1997. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava : MC, 1997. s. 68-69.
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– Finálne, ide o zhrňujúce hodnotenie, ktoré stanovuje úroveň dosiahnutých 
znalostí v určenom časovom limite, zvyčajne sa prevádzajú na konci určité-
ho časového obdobia, sú to známky uvádzané na vysvedčení alebo výsledky 
oficiálnych skúšok.

– Normatívne je hodnotenie výkonov jednotlivých žiakov vo vzťahu k výko-
nom ostatných.

– Kriteriálne (hodnotenie absolútneho výkonu) – známkovanie jednotlivých 
výkonov v pojmoch zodpovedajúcich tomu, či bol konkrétny popis výkonu 
(kritérium) splnený, to znamená, že všetci žiaci, ktorí spĺňajú kritéria, budú 
hodnotení zodpovedajúcou známkou bez ohľadu na to, aké výsledky do-
siahli ostatní (vodičský preukaz).

– Diagnostické, prekrýva sa s normatívnym hodnotením, špeciálne sa však 
zameriava na odhalenie učebných ťažkostí a problémov žiakov, určité testy 
môžu odhaliť konkrétny problém a viesť ku stanoveniu zvláštnych vzdelá-
vacích potrieb.

– Interné (vnútorné) – hodnotiace činnosti navrhnuté, prevádzané a vyhod-
nocované učiteľom, ktorý v triede priebežne učí, veľmi často sú bežnou 
súčasťou ich vlastného vyučovacieho plánu. 

– Externé (vonkajšie) – hodnotiace činnosti, ktoré navrhujú a často tiež vy- 
hodnocujú osoby pôsobiace mimo školy. Vyhodnotenie môžu niekedy pre-
viesť aj kmeňoví učitelia a dodatočne ich predložiť ku námatkovej kon-               
trole z vonku.

– Neformálne hodnotenie je založené na pozorovaniach výkonov, ktoré žiaci 
podávajú ako súčasť bežných činnosti v triede. 

– Formálne hodnotenie nasleduje po predchádzajúcom upozornení žiakov, že 
bude vykonané. Žiak má preto príležitosť učivo si zopakovať a na hodno- 
tenie sa pripraviť. 

– Priebežné – zakladá konečné zhodnotenie úrovne prospechu žiaka na hod-
notiacich poznatkoch, ktoré učiteľ získal v priebehu dlhšieho časového ob-
dobia.

– Záverečné zakladá konečné hodnotenie stupňa prospechu žiaka na hodno-
tení, ktoré bolo vykonané len na konci výučby predmetu alebo uceleného 
pracovného programu. 

– Objektívne – hodnotiace činnosti a s nimi spojené metódy známkovania, 
ktoré vykazujú veľmi vysokú zhodu udeľovaných známok medzi rôznymi 
skúšajúcimi.

– Hodnotenie priebehu – hodnotenie činnosti, ktorá práve prebieha, hodnote-
nie je založené na priamom pozorovaní výkonov práve vtedy, keď ku ním 
dochádza. 
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– Hodnotenie výsledkov je založené na hmatateľnom výsledku práce, ako sú 
písomka, projekt, kresba, model alebo zápis o skúške, urobený pre tento 
účel.7

Školsky neúspešný žiak

Školsky neúspešný žiak je žiak, ktorý z jedného, alebo viacerých učeb-
ných predmetov sústavne nedosahuje učebné výsledky predpísané obsahom 
vzdelávania a cieľovými požiadavkami.

Z pedagogicko-psychologického hľadiska za neprospievajúceho žiaka 
považujeme aj neúspešného žiaka, t. j. žiaka, ktorý nedosahuje učebné výsled-
ky primerané svojim schopnostiam (napr. žiak má inteligenčný kvocient 120, 
ale jeho výsledky v učení sú slabé). Tento jav sa nazýva relatívna školská ne-
úspešnosť.

Reálna školská neúspešnosť – žiak neprospieva na základe zníženej  
úrovne schopností v kombinácii s mnohými osobnostnými a vonkajšími prí-
činami. Neprospech sa chápe ako porucha v učení žiaka, ktorá mu bráni do-
sahovať požadované výsledky. Poruchy učenia vznikajú v dôsledku narušenia 
normálneho vývinu osobnosti.

Neprospievanie má osobné aj spoločenské dôsledky, niekedy zasahuje 
celú osobnosť žiaka a nižšie vzdelanie vedie k menšej možnosti zamestnať sa, 
k nižšej životnej úrovni, k nespokojnosti so sebou.

Pri odstraňovaní neprospievania treba postupovať individuálne, treba 
ho chápať ako utváranie priaznivých podmienok na normálny a zdravý vývin               
žiakovej osobnosti. 

Typy neprospievania žiakov a ich príčiny

Typické neprospievanie sa vyznačuje sústavným zlyhávaním žiaka vo 
viacerých predmetoch. Medzi najčastejšie príčiny patrí mentálna zaostalosť, 
výchovná zanedbanosť žiaka – nedostatočná príprava na školu, chýbajúca mo-
tivácia k učeniu, poruchy psychiky – disharmonický vývin osobnosti, ADHD 
(poruchy pozornosti a hyperaktivita) alebo školská nezrelosť.8 

7  TUREK, I. 1997. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava : MC, 1997. s. 69.
8 ĎURIČ, L. – GRÁC, J. – ŠTEFANOVIČ, J. 1991. Pedagogická psychológia. Bratislava : 

JASPIS, 1991, s. 128.
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Neprospievanie žiaka však môže mať aj tieto podoby:
– Nerovnomerné výkony žiaka v jednotlivých predmetoch môžu byť spôso-

bené niekoľkými príčinami, a to: špecifické poruchy učenia – dyslexia, dys-
grafia, dysortografia, dyskalkúlia, špeciálne nadanie, vyhranený záujem, ale 
i· negatívny vzťah k učiteľovi daného predmetu.

– Epizodické neprospievanie nastáva vtedy, keď výrazné rozdiely v školských 
výkonoch sa prejavujú v závislosti od času. Príčiny môžu byť rôzne, na-
príklad zhoršenie zdravotného stavu, únava, vyčerpanosť alebo negatívna 
udalosť v rodine.

– Náhly a výrazný pokles školského prospechu žiaka. Príčiny môžu byť adap-
tačné, ide o problémy pri prechode na vyšší stupeň školy, nástup puberty 
alebo tiež reakcie na – problémy v rodine (rozvod), osobné problémy (ne-
šťastná láska), choroba, najmä psychické ochorenia – neuróza, psychóza, 
degeneratívne problémy CNS.

Príčiny neprospievania

Neprospievanie žiakov, resp. slabá školská úspešnosť môže byť spôsobe-
ná rôznymi faktormi. V zásade poznáme tri možné skupiny príčin, a to vnútor-
né, ktoré súvisia so žiakom samotným (jeho osobnosťou), príčiny, ktoré súvisia 
s učiteľom (jeho osobnosťou, jeho pôsobením) a príčiny, ktoré majú svoj pôvod 
vo vonkajšom – sociálnom prostredí žiaka (rodina, širšie sociálne prostredie).9

Ak ide o príčiny na strane žiaka, môže ísť o poruchy telesného vývinu 
a zdravotné problémy, poruchy duševného vývinu, alebo nesprávne postoje, či 
už k sebe, učeniu, učiteľom, budúcnosti, spoločnosti, ale i nerealistické postoje. 
Motivácia neprospievajúceho žiaka k učeniu je znížená, lebo má málo záuj-
mov, pasívne trávi voľný čas. Poruchy motivácie spôsobujú nedostatok záujmu                                                                                                                         
o učenie, málo záujmov, snahu vyhnúť sa neúspechu, chýbanie vnútornej mo-
tivácie k učeniu. 

K negatívne pôsobiacim charakteristikám osobnosti možno zaradiť aj 
nízke, nenáročné ciele žiaka, jeho neschopnosť prekonávať prekážky, v takom 
prípade je narušená autoregulácia a disciplína, chýbajúca vytrvalosť a húžev-
natosť na dosahovanie cieľov. 

Ďalšou z príčin môžu byť emocionálne poruchy – jedná sa o záporné 
city k škole, k vzdelávaniu, strach z neúspechu (neuspokojené potreby istoty, 

9 ĎURIČ, L. – BRATSKÁ, M. 1997. Pedagogická psychológia: Terminologický a výkladový 
slovník. Bratislava : SPN, 1997. s. 168.
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uznania, priateľstva). Neprospievajúci žiaci sa ťažko prispôsobujú škole, má-
vajú narušenú sociabilitu, sú často izolovaní a ostatní ich odsudzujú. V pozadí 
neprospievania môžu byť aj poruchy niektorých alebo viacerých psychických 
funkcií, ako napr.:
– znížená schopnosť zapamätania – podržania informácií a ich vybavenia                   

z pamäti,
– poruchy pozornosti – pozornosť býva plytká, sústredí sa iba na krátky čas, 

žiak podlieha rušivým vplyvom,
– znížená schopnosť logického myslenia – chýbajú mu súvislosti v poznat-

koch,
– poruchy v citovej oblasti – výskumami sa zistilo, že až 80 % neprospieva-

júcich žiakov má slabo rozvinutú citovú oblasť, čo sa prejavuje zatrpknu-
tosťou, zlosťou, necitlivosťou, rozladenosťou a neschopnosťou kontrolovať 
svoje emócie a city,

– narušená sociabilita – prejavuje sa v oblasti disciplíny – objavujú sa priestup-
ky v správaní, ktoré môžu byť spojené s podceňovaním žiaka zo strany uči-
teľa a spolužiakov (sociálna frustrácia – lebo je v triede neobľúbený).

  K príčinám na strane učiteľa podľa B. Žitniakovej Gurgovej10 patrí:
– záporný vzťah učiteľa k žiakovi – žiak to vníma tak, že učiteľ ho nespravod-

livo hodnotí, je zaujatý a keď si chce opraviť známku, nedá mu možnosť,
– príliš autoritatívny prístup učiteľa k žiakovi – vyvoláva u neprospievajúceho 

žiaka úzkosť, strach, napätie, nervozitu. Medzi žiakmi neochotu navzájom 
si pomáhať,

– opakom je príliš zhovievavý postoj učiteľa – ktorý dostatočne nekontroluje 
a nehodnotí, žiaci nevedia čo majú robiť čo môže tiež spôsobiť slabé vyučo-
vacie výsledky,

– nezrozumiteľné vysvetľovanie učiva a nedostatočné upevňovanie učiva – 
vedie k problémom pri osvojovaní si ďalšej látky,

– nesprávna alebo chýbajúca motivácia – učiteľ si žiakov málo všíma, otáz-
ky a požiadavky na nich nediferencuje, hodnotí ich negatívne, neustále ich 
kritizuje, používa iróniu, sarkazmus, nevytvára situácie, kde môže žiaka po-
chváliť.

Individuálny postoj učiteľa k neprospievajúcemu žiakovi hrá dôležitú 
úlohu v tom, ako zlepšiť jeho vzdelávacie výsledky. Nevšímavosť a odsúvanie 

10 ŽITNIAKOVÁ, GURGOVÁ, B. 2009. Školská úspešnosť v edukačnom prostredí. Banská 
Bystrica : PF UMB, 2009. s. 9.
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neprospievajúceho žiaka na okraj triedy vedie k zvýšeniu nervozity a k napä-
tiu u neprospievajúceho žiaka, prehlbuje sa pocit menejcennosti a objavuje sa 
agresivita.

Príčiny na strane rodiny sú najčastejšie:
– zlé materiálno-ekonomické podmienky rodiny (chudoba),
– zlé bytové podmienky – žiak nemá miesto na učenie, pri učení ho stále               

niekto vyrušuje,
– nízka kultúrna úroveň rodiny – rodičia majú len základné, alebo nedokon- 

čené základné vzdelanie, v rodine nie sú knihy,
– narušená štruktúra rodiny – chýba jeden z rodičov, náhradná rodina, dlhodo-

bá absencia jedného z rodičov napr. choroba, alebo práca mimo bydliska,
– postavenia žiaka v rodine – veľa súrodencov v rodine (väčšie pracovné                 

zaťaženie), jedináčik (rozmaznávanie),
– egoizmus a nezrelosť pre rodičovstvo – nepriaznivá rodinná klíma napr.  

časté hádky, fyzické násilie.

Ďalším, nemenej dôležitým činiteľom zlyhania dieťaťa v podmienkach 
školy je stres. Podľa Ľ. Krajčírikovej (2015) je ľudský organizmus dobre sta-
vaný na „boj“ so stresom, ale iba do určitej miery. Stres vyvoláva adaptačný 
syndróm (čiže schopnosť prispôsobiť sa danej stresovej situácií). V danej chví-
li sa organizmus mobilizuje a aktivizuje do úrovne, kde je schopný reagovať 
na danú situáciu, pričom organizmus sa snaží čerpať zo svojich energetických 
zásob. Ak tieto zásoby nestačia, nastáva zlyhanie, resp. pokles odolnosti orga-
nizmu, vyčerpanie.11

Na navodenie zmien v rodinnej výchove je potrebná spolupráca rodi-
ny a školy. Z pohľadu pedagogickej psychológie je práca s neprospievajúcimi 
žiakmi a ich rodinami v náplni pedagógov, výchovného poradcu a v prípade 
vážnejších problémov školského psychológa. Spolupráca školy a rodiny s ne-
prospievajúcim žiakom je často ťažká a neúčinná.

Medzi ďalšie okolnosti patrí nevyhovujúce sociálne prostredie, v kto-
rom žiak žije – nevhodní kamaráti, gangy, skupiny požívajúce alkohol, drogy. 
Za nevhodné sociálne a materiálne podmienky školy považujeme preplnenosť 
tried, nevhodné prostredie triedy, školy, skladba triedy (pohlavie, schopnosti 
žiakov). Nadmerné trávenie času žiaka pri počítači, televízii, sledovanie ne-
vhodných programov, hranie agresívnych hier, nevhodné „chatovanie“... 

11 KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2015. Sociálnopatologické javy v kontexte pedagogiky a sociálnej práce. 
Ružomberok : VERBUM, 2015. s. 34. 
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Možnosti odstraňovania neprospievania žiakov

Základnou zásadou pri odstraňovaní neprospievania je presné a objek-
tívne zistenie príčin. Neprospievanie žiaka treba chápať ako problém celej jeho 
osobnosti. Pri práci s neprospievajúcim žiakom je dôležitý hlavne pedagogický 
optimizmus a akceptácia žiaka. Pedagóg musí používať vhodné metódy a in-
dividuálny prístup k žiakovi, napriek dodržiavaniu tejto zásady, nie je možné 
každé zaostávanie odstrániť.

Z psychologického hľadiska je dôležité, že nie je potrebné sa vždy len 
zamerať na prospech. Z hľadiska hodnotenia žiaka treba hodnotiť aj iné stránky 
osobnosti žiaka, ktoré sú pozitívne a oceniť aj malý pokrok v učení.

Konkrétne opatrenia
Keďže príčiny neprospievania môžu byť u žiakov odlišné, rôzne, je  

možné a vhodné realizovať konkrétne kroky, konkrétne opatrenia individuálne 
variabilné vo vzťahu k príčinám neprospievania u konkrétneho žiaka:
– U žiakov so slabými rozumovými schopnosťami je potrebné znížiť učeb-

né nároky, posilňovať samostatnosť myslenia, pri preverovaní vedomostí 
– predĺžiť čas odpovede, oceniť aj malé pokroky v učení a slabšie výsledky 
žiakov v učení je potrebné nahrádzať ich zapájaním do praktických a záuj-
mových činností.

– U žiakov s medzerami vo vedomostiach je nutné zistiť, ktoré učivo žiak za-
nedbal, alebo zameškal či už z dôvodu choroby a pomocou didaktických tes-
tov, opakovaním učebnej látky doplniť, posúdiť, či žiak látku dobehne sám. 
Ak žiak potrebuje pomoc, je potrebné navrhnúť postup ako učebnú látku 
doplniť, zabezpečiť doučovanie, doučovať iba podstatné veci. Doučovanie 
spolužiakmi treba robiť na základe dobrovoľnosti a pod dohľadom učiteľa.

– U žiakov s nedostatočnou motiváciou je žiaduce zistiť, ktorých predme-
tov sa negatívny vzťah týka; pokúsiť sa zistiť príčiny demotivácie – či sú                        
v žiakovi, v rodine, v učiteľoch, v náročnosti učiva; vytvoriť žiakovi prí-
jemnú klímu, venovať mu pozornosť, poskytnúť v prípade potreby pomoc                                                                                                                        
a vytvárať príležitosti aby žiak mohol zažívať pocit úspechu; motiváciu               
navodzovať aj znižovaním nárokov na memorovanie učiva – poskytnúť 
žiakom možnosť povedať svoj názor, prejaviť tvorivosť; ukázať prepojenie 
učiva na prax.

– U žiakov s nedostatkami v učebných návykoch je žiaduce rozvíjať vôľu                       
a návyky potrebné pre správne učenie; pravidelne kontrolovať domáce                                   
úlohy, viesť žiaka k dodržiavaniu noriem a pravidiel; učiť žiaka organizovať 
si čas – vytvoriť si denný a týždenný režim, čas rozvrhnúť na povinnosti, 
záujem a odpočinok; osvojiť si technológiu učenia – naučiť sa štruktúrovať 
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učivo, učiť sa podstatné veci; rozvíjať autoreguláciu, rozhodnosť, vytrva-
losť – učiť ich, aby si sami zadávali úlohy a následne ich plnenie kontrolo-
vali; plnenie úloh je potrebné kontrolovať taktne, ale dôsledne, čím postup-
ne rozvíjame u žiaka sebakontrolu.

Výchova v rodine a v škole

Rodina a škola sú dve sociálne inštitúcie, ktoré prvotne spája výchova                   
a vzdelávanie detí. Obe sú činiteľmi a faktormi výchovy, jej nositeľmi i jej               
prostredím, tvoria, nastoľujú a spoločným úsilím dosahujú ciele a úlohy vý-
chovy, volia a modifikujú jej obsah, adekvátnu sústavu metód i organizáciu, 
vzájomne sa podporujú, kooperujú, ale aj kontrolujú a hodnotia.12

Učenie je jedným z podstatných faktorov vývinu. Dieťa duševne vyspie-
va tým, že sa učí. Zároveň však učenie musí u dieťaťa rešpektovať úroveň 
zrenia v jednotlivých oblastiach. Zrenie a učenie tvoria dialektickú jednotu                         
vo vývine osobnosti.13

Jednou z najdôležitejších podmienok realizácie výchovy všestranne               
harmonicky rozvinutej osobnosti je jednota výchovného pôsobenia všetkých 
činiteľov zúčastňujúcich sa na výchove.14 Podstatou je jednota výchovného 
pôsobenia rodiny a školy, dvoch najvýznamnejších činiteľov. V tomto zmysle 
nejde o stotožňovanie obsahu výchovy a výchovných metód rodiny a školy, ale 
o vzájomné zladenie ich výchovného pôsobenia tak, aby sa výchova v škole                      
a rodine dopĺňali.15

Rodinná výchova
Výchova má v živote každého človeka takú dôležitú úlohu, že patrí                    

k jeho základným potrebám. Každé dieťa prichádza do istého spoločenského 
prostredia, ktoré je charakteristické istým stupňom vývoja v oblasti myslenia 
a poznania, kultúry a umenia i spoločenských zvykov.16 Vychovávať zname-
ná pôsobiť do vnútra dieťaťa, aby v ňom bola vyvolaná žiaduca odozva jeho 

12 BEŇO, M. – ŠIMČÁK, Ľ. – HERICH, J. 2006. Rodičia o súčasnej škole. Bratislava : UIaPŠ 
v Bratislave, 2006. s. 121.

13 ĎURIČ, L. – GRÁC, J. – ŠTEFANOVIČ, J. 1991. Pedagogická psychológia. Bratislava : 
JASPIS, 1991. s. 118.

14 VELIKANIČ, J. a kol. 1978. Pedagogika pre pedagogické fakulty vysokých škôl. Bratislava : 
SPN, 1978.s. 76.

15 HAMAROVÁ, J. – HOLKOVIČ, Ľ. 1987. Rodina, spoločnosť, výchova. Bratislava : VEDA, 
1987. s. 45.

16 OPRAVILOVÁ, E. a kol. 1989. Pedagogika. Bratislava : SPN, 1989. s. 30.
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schopností a vlôh po stránke intelektovej, citovej a sociálnej, ktoré sa majú pod 
vedením vychovávateľa harmonicky rozvíjať a dopomôcť dieťaťu k dosadeniu 
životného cieľa. Tým sa výchova podstatne odlišuje od samotnej drezúry, tá sa 
obmedzuje len na vonkajšie pôsobenie, na zmyslové reflexy. 

V širšom slova zmysle je výchova rozvíjanie možností človeka, v užšom 
slova zmysle je to odborné a cieľavedomé rozvíjanie psychických procesov, 
funkcií a vlastností osobnosti. V pojme „rozvíjanie“ je obsiahnutý axiologický 
rozmer výchovy, t.j. rozvíjanie pozitívnych čŕt, funkcií, vlastností osobnosti. 
Predmetom výchovy je človek a jeho psychické procesy a funkcie. Faktom 
vo výchove je interakčná jednotka vo vzťahu človek – svet, človek – človek, 
vychovávateľ – vychovávaný, a to vo vzťahu k výchovným normám, požia-
davkám a cieľom. Výchova zahrňuje v sebe vzdelávanie, je jej súčasťou; má sa 
chápať ako integrálna súčasť výchovného procesu.17 

Na rozvoj väčšiny ľudí má rozhodujúci vplyv rodina, a to najmä počas 
detstva a adolescencie, dvoch najtvárnejších období života. Nanešťastie, ne-
funkčné rodiny mávajú nepriaznivý dopad na mladých aj dospelých. Vo vše-
obecnosti však platí, že rodina zohráva pozitívnu úlohu pri formovaní človeka.

Základné princípy týkajúce sa rodinného života zdôrazňujú nesmierny 
význam domova v ľudskom rozvoji členov rodiny. Veľkú váhu majú formy 
komunikácie medzi členmi rodiny spolu s faktormi, ktoré ju ovplyvňujú po-
zitívne alebo negatívne. Dôležité je počúvanie a zapájanie sa do komunikácie                               
v rodine.18

Vzťah rodiny a školy
Vzťah rodiny a školy je primárne takou interakciou a spoluprácou 

oboch týchto výchovných inštitúcií, v ktorých sa spája ich spoločné úsilie tak, 
aby viedlo k optimálnej výchove a vzdelávaniu dieťaťa. Tento vzťah je mno-
hostranne limitovaný a historicky sa mení. Určujú ho platné zákony, sociálne 
podmienky, nepísané, ale hlboko vžité tradície, zriaďovanie škôl v školských 
poriadkoch a iných normách, aktivity rodičov združovaných vo vlastných or-
ganizáciách a ďalšie faktory.

V širšom zmysle je vzťah rodiny a školy stelesnený v príprave žiakov 
na rodinný život jednak v mravnej výchove, jednak v užšom zmysle v príprave 
žiakov a študentov na povolanie, občiansky život i manželstvo a rodičovstvo.

Rodina je najdôležitejšou sociálnou skupinou a ekonomickou jednot-
kou, tvorí základný článok sociálnej štruktúry. Spoločnosť je vlastne súborom 

17 ZELINA, M. 1996. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava : IRIS, 1996.                       
s. 19.

18 POSSE, R. – MELGOSA, J. 2002. Umenie výchovy. Vrútky : Orion, s.r.o., 2002. s. 16.
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rodín. Vďaka tomu sa medzi rodinou a spoločnosťou vyvinula veľmi úzka                                       
a priam existenčná závislosť. História vzťahu rodiny a spoločnosti je tiež his-
tóriou hľadania súladu medzi záujmami rodiny a záujmami spoločnosti. Obsah 
uvedených záujmov sa historicky mení, lebo sa menia rodina aj spoločnosť, 
ich usporiadanie, smerovanie, ambície, spojenectvá a iné atribúty. Preto aj pro-
striedky a metódy zlaďovania záujmov rodiny so záujmami spoločnosti boli                  
a sú rôzne. Z hľadiska ich obsahu môžu byť ekonomické, politické, mocenské, 
ideologické, filozoficko-etické, axiologické a iné. Z hľadiska spôsobu hľadania 
riešenia a súladu mierne, pokojné, ale i násilné, demokratické i manipulatívne, 
dobrovoľne rešpektované i nanucované.19

Spolupráca rodiny a školy
Základným motívom, príčinou a východiskom vzťahu a spolupráce ro-

dičov so školou je starostlivosť o dieťa, o jeho zdravie, bezpečnosť, mravný                       
a rozumový vývin. 

Za výchovu detí zodpovedajú predovšetkým učitelia, rodičia a táto spo-
ločná zodpovednosť je základom ich spolupráce a predpokladom rešpektovania 
princípu jednotnosti výchovných vplyvov a požiadaviek na deti.20 Je pravda, 
že okrem školy ovplyvňujú mentalitu mladých iné prvky: voľný čas, sociálne                    
a pracovné prostredie.

Starostliví rodičia bedlivo sledujú, či sa škola zodpovedne stará o zdra-
vie, bezpečnosť, ochranu a hygienu detí počas vyučovania i v prípadných akti-
vitách mimo vyučovania. Či škola vytvára dobré podmienky na zabezpečenie 
duševného zdravia zlepšovania duševnej činnosti detí.

Pre rodičov je veľmi dôležitá čistota školy a prostredia, či a aké pod-
mienky má ich dieťa na osobnú hygienu, vrátane upevňovanie návykov osob-
nej hygieny, v ktorej ide o zdravie a výkonnosť i o ochranu každého žiaka voči 
nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia. Čím je dieťa mladšie, tým je 
citlivejšie a menej odolné voči vplyvom nevhodného prostredia. Pri nástupe 
dieťaťa do školy rodina v spolupráci so školou sa usilujú zladiť, resp. zjednotiť 
v prístupe a postupe vštepovania potrebných hygienických návykov, návykov 
spojených s udržiavaním osobnej čistoty, v kultúre a hygiene obliekania, ale aj 
v rozumnom rozvrhu dňa, zodpovedajúcej strave, primeranej telesnej záťaži, 
otužovaní a podobne.

19 BEŇO, M. – ŠIMČÁK, Ľ. – HERICH, J. 2006. Rodičia o súčasnej škole. Bratislava : UIaPŠ 
v Bratislave, 2006. s. 121.

20 HAMAROVÁ, J. – HOLKOVIČ, Ľ. 1987. Rodina, spoločnosť, výchova. Bratislava : VEDA, 
1987.
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Rodičia očakávajú, že školská práca nespôsobí poruchy vývinu orga- 
nizmu ich dieťaťa. Predpokladajú, že škola zvládne kvalitatívnu i kvantitatívnu 
reguláciu záťaže organizmu žiaka týkajúcu sa napr. polohy tela, statickej ná-
mahy, preťažovania a vyčerpanosti, striedania práce, učenia a oddychu, čistoty 
a netoxickosti prostredia, teploty prostredia, primeranosti používaných pomô-
cok, nástrojov, náradia, zariadenia i bezpečnosti pri narábaní s nimi.

Rodičia so samozrejmosťou očakávajú, že ich dieťa nájde v škole správ-
ne rečové vzory, že bude mať príležitosť k spontánnemu a samostatnému re-
čovému prejavu, že škola bude neustále rozvíjať slovnú zásobu dieťaťa, bude 
ho učiť správnu výslovnosť, resp. v prípade potreby urobí nápravu v jeho vý-
slovnosti.

Zdravie dieťaťa je najvyššou hodnotou pre každú rodinu. Preto od školy 
očakáva nielen zdravý rozvoj zmyslov dieťaťa, ale aj ochranu jeho zraku a slu-
chu. Pobyt v škole a učebné činnosti žiakov vytvárajú predpoklady poškodenia 
zraku. Ide teda o primerané osvetlenie, starostlivosť o slabozraké deti, resp.                   
o deti s rôznymi zrakovými chybami a ťažkosťami.

Rodina má veľké očakávania na spravodlivosť, objektívnosť a na pozi-
tívnu motiváciu, hodnotenie a klasifikácie dieťaťa. Tejto oblasti mnohí rodičia 
pripisujú mnohokrát až prehnane veľký význam. Detailne sledujú tzv. skúšob-
nú hygienu a dodržiavanie všeobecne prijatých zásad hygieny duševnej práce 
vo vyučovacom procese školy i jednotlivých učiteľov. Zaujíma ich napr. roz-                 
sah učiva, z ktorého učiteľ skúša, frekvencia skúšania, jeho metódy a formy, 
rozloženie skúšok počas istého obdobia, koordinácia medzi jednotlivými uči-
teľmi, atmosféra v akej skúšanie prebieha, neskúšanie chorých žiakov.

Deti, ktoré počas školskej dochádzky dostanú od rodičov viac pod-                    
pory, môžu lepšie využívať šancu na učenie. Výsledky žiakov závisia viac                   
od podmienok v rodine ako od tých školských.21 Výskumy zdôrazňujú význam-
nú úlohu rodiny, kde sa dieťa učí a naučí extrémne veľa. V rodine si osvojí 
spôsobilosti a postoje, ktoré sú dôležité pre celý život jedinca. Sem patria napr.: 
rečové schopnosti, hrubá a jemná motorika, zvedavosť, záujmy, hodnoty, se-
bakontrola, sebavedomie, sociálne zručnosti atď. Práve tieto spôsobilosti vý-
znamne určujú aj neskoršie školské a životné úspechy dieťaťa.

Z týchto dôvodov škola nemá podceňovať výkony rodičov. Rodičia sú 
„špecialisti“ na svoje deti. Oni poznajú dieťa dlhšie a tiež z rôznejších situácií 
ako učiteľ. Deti sa totiž môžu správať celkom inak v škole a inak doma. To len 
zdôrazňuje dôležitosť výmeny informácií o správaní sa dieťaťa medzi školou                 

21 MOŽNÝ, I. 1999. Sociologie rodiny. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 1999.                      
s. 145-146.
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a rodinou. Len v dialógu, v ktorom sú obaja partneri rovnoprávni a vzájomne 
sa akceptujú, môžu obe strany zistiť, ako sa dieťa správa v tom ktorom prostre-
dí. Plodný dialóg je podmienkou takého vzťahu rodiny a školy, ktorý môžeme 
nazvať partnerstvo vo výchove. 

Vzťah rodičov ku škole
Rodina od svojho vzniku prechádza vývojovými cyklami. Nástup dieťa-

ťa do školy je veľmi významnou udalosťou. Rodina zveruje škole svoj najväčší 
poklad – vlastné deti. Rodičia prichádzajú do styku so školou už pred nástupom 
dieťaťa do školy, najneskôr pri zápise. Spravidla sa informujú o úrovni školy                  
a o všetkých ukazovateľoch, ktorými je konkrétna škola vo verejnosti hodnote-
ná. Ak majú možnosť výberu, využívajú ju a vyberú pre svoje dieťa školu, ktorá 
najviac zodpovedá ich predstavám.

Vzťah rodičov ku škole sa mení aj pod vplyvom prvých a ďalších kon-
taktov ich detí so školou. Čím je vzťah detí ku škole a učiteľom lepší alebo 
aspoň bezproblémový, dá sa predpokladať, že tomu bude zodpovedať aj vzťah 
rodičov ku škole. A naopak, vzťah rodičov ku škole sa môže polárne zme-
niť aj napriek tomu, že ich vlastná dávnejšia skúsenosť so školou bola dobrá                                                                                                                                            
a bezproblémová. Podľa toho, aký status a hodnotu má pre konkrétnych rodi- 
čov úspešnosť vzdelávania ich detí v škole, modifikuje sa aj vzťah rodičov                   
ku škole.

Kontakt rodičov so školou je buď priamy alebo sprostredkovaný a je vo 
svojich rôznych formách a podobách prakticky každodenný. Starostliví rodičia 
sa každodenne zaujímajú o výsledky, ktoré ich deti dosahujú v škole. Dobrí                                                                                                                     
rodičia poznajú aj problémy, ktoré majú ich deti so školou. Poznajú vzťah 
vlastných detí ku škole, konkrétnym učiteľom, vyučovacím predmetom a čin-
nostiam. Rodičia, ktorí zanedbávajú starostlivosť a výchovu detí, zaujímajú sa                                                                
o ich školovanie málo alebo celkom nedostatočne.

Je samozrejmé, že na vývoj osobnosti dieťaťa pôsobia i dedičné dispo- 
zície, vplyv okolia a výchova starých rodičov. Avšak postoj rodičov ku vzdelá-
vaniu detí a ku spolupráci so školou, ich vlastnosti a snahy ovplyvňujú podstat-
ne vzťah dieťaťa ku škole, jeho prospech a správanie.22

22 KRÁLÍKOVÁ, M. – SINGEROVÁ – NEČESANÁ, J. 1985. Rodina a škola. Praha : SPN, 
1985. s. 22.
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Záver

Každá rozumná starosť a starostlivosť rodičov o veci súvisiace so vstu-
pom ich dieťaťa do školy je v záujme dieťaťa. Jeho vstup do školy, do systému 
inštitucionálneho vzdelávania o deti vo vzťahu k škole je kvalita rodiny, t. j. 
jej štruktúra, súdržnosť, adaptabilita, identita, interakcia, autonómia, diferen-
ciácia, zlučiteľnosť, konštelácia, kontext, fungovanie, tradície, rituály a ďalšie 
atribúty. Ide tiež o schopnosť rodiny fungovať v rozhodujúcich oblastiach, aký-
mi sú osobné fungovanie, ktoré je dané spokojnosťou členov rodiny so svojou 
pozíciou a rolou v rodine; manželské, resp. partnerské fungovanie, rodičov-
ské fungovanie, vyjadrujúce zodpovednosť za výchovu detí a pocit obohatenia                                                                                                                             
z rodičovskej roly a sociálno-ekonomické fungovanie, ktoré reprezentuje eko-
nomická úroveň rodiny s jej širším sociálnym začlenením. Dôležité sú socio-
genetické súradnice rodiny, obsahujúce priebeh, normalitu a normativitu rodin-
ného životného cyklu.
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ARTETERAPIA A JEJ MOŽNOSTI VYUŽITIA 
V SOCIÁLNEJ PRÁCI

ARTETHERAPY AND ITS USE 
IN SOCIAL WORK

Ľudmila	KrajčíriKová

ABSTRAKT: 

Život každého človeka je v značnej miere podmienený najrôznejšími činiteľ-
mi prostredia v ktorom žije. Dvojnásobne to platí pre ľudí, ktorí sú odkázaní                         
na pomoc iných. V subjektívnom prežívaní to často spôsobuje bolesť, utrpenie, 
negatívne citové stavy. Napriek rôznym obmedzeniam ostávajú títo postihnutí 
predovšetkým ľuďmi a majú prakticky rovnaké potreby ako všetci ostatní. Tera-
pie a aktivity klientov v domove sociálnych služieb sú základným predpokladom 
pre ich sebauspokojenie, navodenie vnútornej stability a rovnováhy. Voľný čas 
je objektívne súčasťou života každého človeka. Ak je trávený bez tlaku nutnosti                                                                                                           
a sebe vlastným spôsobom, môže v ňom človek oddychovať, venovať sa najrôz-
nejším záujmom, prejaviť sa ako tvorivá bytosť, spolupodieľať sa na spoločen-
ských aktivitách. Z toho pohľadu voľný čas predstavuje skutočnú slobodu a je 
vnímaný ako vzácny dar. 

Kľúčové slová: Sociálna práca. Voľný čas. Arteterapia. 

ABSTRACT: 
The life of every human being is largely dependent on the various factors of 
the environment in which he lives. Twice this is true for people who are reliant 
on helping others. Subjective experience often causes pain, suffering, negative 
emotional states. Despite these limitations, these people are primarily affected 
by disabilities and have virtually the same needs as everyone else. Therapies 
and activities of clients in the home of social services are a basic precondition 
for their self-satisfaction, the instigation of inner stability and balance. Free time 
is an objective part of every person‘s life. If he is consumed without pressure in 
his own way and in his own way, he can relax in him, devote himself to a variety 
of interests, manifest himself as a creative being, participate in social activities. 
From this point of view, free time represents real freedom and is perceived as                 
a precious gift.

Keywords: Social work. Free time. Art therapy.
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Úvod 

Charakteristickým znakom pre dosiahnutie ľudskej rovnováhy je strie-
danie pracovnej činnosti s oddychom. Striedanie práce a voľného času je hlbo-
ko zakorenené v každej ľudskej bytosti na základe jej vnútornej potreby, ako 
súčasť prirodzeného rytmu ľudského života.

Úplne odlišná situácia je u mentálne a duševne postihnutých ľudí. Po-
žiadavky spoločnosti i svoje vlastné potreby nemôžu napĺňať v takom rozsahu, 
ako sa očakáva u zdravých jedincov. Výrazne sa to prejavuje v oblasti pracov-
ných aktivít, sebestačnosti, spoločenského styku, ale aj v bežných denných čin-
nostiach, či vo voľnom čase. Nepriaznivý zdravotný stav a sociálna odkázanosť 
spôsobuje, že títo ľudia sú často umiestňovaní v domovoch sociálnych služieb.

Tu je dôležité, aby sme pochopili význam a poslanie sociálneho pracov-
níka pre danú činnosť, ktorú bude vykonávať v uvedenom sociálnom zariadení. 
Je veľmi dôležité na pocity klientov reagovať, pochopiť ich potreby a v rámci 
vhodného využívania voľného času im ponúknuť množstvo príležitostí pre vý-
ber takých činností, ktoré zodpovedajú ich záujmom, potrebám a hodnotám.

Pomáhať týmto ľuďom znamená dopriať im ostať samým sebou, umož-
niť im prejaviť sa – bez vonkajšieho či vnútorného prinútenia, tráviť svoj voľný 
čas aktivitami podľa ich záujmov a potrieb tak, aby v nich našli potešenie, ra-
dosť a vnútorné uspokojenie. 

Starostlivosť o klientoch v domoch sociálnych služieb

„Filozofia ľudstva ukazuje, že človek na prežitie potrebuje pomoc svojej 
skupiny, rodiny, svojho klanu alebo kmeňa. Pomoc je preto prirodzenou a nevy-
hnutnou kategóriou ľudstva.“1

Podľa M. Hrozenskej (2008) domov sociálnych služieb je určený obča-
nom trvale odkázaným na pomoc. Spoločne so staršími nevládnymi občanmi 
tam žijú aj ľudia s mentálnym postihnutím, s telesným alebo so zmyslovým 
postihnutím, s psychickými poruchami a poruchami správania.2

Pomerne dlhé obdobie odborníci považovali postihnutých za chorých, 
prevládal tu všeobecný názor, že je potrebné týchto ľudí liečiť, následne, ak 
dospeli k záveru, že nie sú liečiteľní, platil všeobecný úzus, že je potrebné ich 

1  LEVICKÁ, J.: Základy sociálnej práce. Trnava : Spoločnosť pre podporu vedy a vzdelávania 
na FZaSP TU, 2004, s. 17. 

2  HROZENSKÁ, M.: Sociálna práca so staršími ľuďmi. Turany : Osveta, 2008, s.104.
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izolovať ako ťažkých pacientov. Neskôr, keď sa ukázalo, že niektoré poruchy 
sa nedajú odstrániť ani tou najlepšou lekárskou starostlivosťou, pozornosť sa 
upriamila na výchovné možnosti. Až postupom času sa dospelo k záverom, že 
veľkým prínosom pre túto skupinu klientov je vhodné a efektívne využívanie 
voľného času. Primerané zamestnanie, či vypĺňanie voľného času postihnutým 
prinieslo veľkú zmenu v ich duševnej spokojnosti, rovnováhe a výrazne to na-
pomohlo k celkovej sociálnej starostlivosti.3 

Veľmi vážna situácia bola v sociálnych ústavoch, kde dostávala pravi-
delnú možnosť zmysluplného trávenia voľného času len malá časť „chovan-
cov“ formou zamestnávania, alebo inou formou pracovných aktivít. Tí, ktorí sa 
preukázali ako menej schopní boli odkázaní na nečinnosť a opatrovanie. Aj keď 
tu boli náznaky na zlepšenie situácie v tejto oblasti, jej protagonisti narážali                                                                                                                                         
na množstvo problémov, ktoré sa týkali jednak priestorov, organizácie, fi- 
nančného zabezpečenia a kvalifikovaných pracovníkov. Čím ďalej tým viac 
si kompetentní uvedomovali nedostatky v starostlivosti a ich dôsledky, ktoré 
vyplynuli z nesprávnej starostlivosti.

Vo vyspelých demokratických spoločnostiach je všeobecne uznávaný 
názor, že úroveň spoločnosti možno posudzovať podľa úrovne sociálnej sta-
rostlivosti o postihnutých.4 

„Charakteristickou črtou sociálnej starostlivosti v súčasnosti je jej hu-
manizácia. Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb sa poskytuje ob- 
čanovi, ktorému sa nemôže poskytnúť iná sociálna služba, alebo dostatočne 
nerieši hmotnú alebo sociálnu núdzu tohto občana.“5

Klientom v domoch sociálnych služieb sa poskytuje starostlivosť a opa-
tera v ochorení, zabezpečujú sa kontakty s príbuznými, uspokojujú sa ich potre-
by v oblasti duchovného prežívania, zmysluplného využívania voľného času, 
zabezpečuje sa kontakt s okolitým svetom, poradenstvo, rehabilitačná činnosť, 
kultúrne prežívanie, pomáha sa im pri nákupoch, riešia sa ich problémy, ktoré 
klient vníma ako neriešiteľné. Možno tu konštatovať, že sociálne služby posky-
tované klientom by mali zabezpečiť komplexnú starostlivosť o jedinca, aby tu 
bola zachovaná jeho integrita pri uspokojení bio-psycho a spirituálnych potrieb. 

Samotní pracovníci v domoch sociálnych služieb si kladú za cieľ obo-
hacovať a skvalitňovať poskytované služby klientom, ponúkať dostatok mož-
ností a aktivít na zmysluplné využitie ich voľného času, neustále pracovať                                      

3 HORŇÁKOVÁ, M.: Činnostná terapia. Bratislava : CREATIVPRESS, 1995, s. 7-8.
4 DRAGANOVÁ, H. a kol.: Sociálna starostlivosť. Martin : Osveta, 2006, s. 84.
5 DRAGANOVÁ, H. a kol.: Sociálna starostlivosť. Martin : Osveta, 2006, s. 84.
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v skvalitňovaní svojej odbornosti, aby sme sa priblížili najvyspelejším mode-
lom sociálnej starostlivosti vo svete.

Vždy a pri všetkých aktivitách prihliada na zdravotný stav klienta, vy-
chádza sa z jeho potrieb, záujmov, pri rešpektovaní ľudských hodnôt a ľudskej 
dôstojnosti.

Okrem zdravotníckej starostlivosti, ošetrovateľskej pomoci a sociálnych 
služieb sa v domoch sociálnych služieb kladie dôraz na oblasť výchovy, ktorej 
hlavným cieľom je:
–  rozvoj psychomotorických zručností,
– rozvoj a dodržiavanie správnych hygienických návykov,
– precvičovanie a upevňovanie sebaobslužných činností,
– dôraz na kultúru správania a vystupovania,
– dať klientom možnosť sebarealizácie,
– vytváranie možností, aby sa klienti tohto zariadenia aktívne zúčastňovali na 

živote v zariadení i mimo neho,
– poskytovanie starostlivosti týkajúcej sa vzdelávania a možnosti zúčastniť 

sa rôznych pracovných terapiách (muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, 
dramatoterapia, biblioterapia, činnostná terapia). 

 Motivácia a aktivity klientov vo voľnom čase 

Vo svojej práci Križanová, D. (2005) vychádza pri členení motivácie                
vo voľnom čase podľa Grila: 
–„fyzické motivácie (zotavenie, liečba, šport, fyzické uvoľnenie), 
– psychické motivácie (psychické uvoľnenie, zábava, únik, rozptýlenie, záži-

tok, eskapizmus),
– vzťahové motivácie (sociálny kontakt, komunikácia, potreba prežívania = 

družnosť, eskapizmus, hľadanie „svojho miesta pod slnkom,“ väzieb s vrs-
tovníkmi, začlenenie sa do užšieho spoločenstva),

– kultúrne motivácie (poznávanie iných krajín, kultúr, spôsobov života, ume-
nie, náboženstvo, vlastná umelecká tvorba),

– prestížne motivácie (osobnostný rozvoj – vzdelávanie a učenie sa v tom naj-
širšom zmysle slova, túžba po uznaní prejavujúca sa vo výbere oblečenia, 
vybavení, a výbere zariadení pre činnosti voľného času).“6

6  KRIŽANOVÁ, D.: Teória a metodika animačných činností 1. Bratislava : SPN – Mladé letá, 
2005, s. 2.  
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Potrebu, ako takú možno považovať za základný druh motivácie. Samot-
ný motív nás vedie k tomu, aby sme konali práve tak, ako konáme. Svojím 
konaním sa snažíme dosiahnuť pocit uspokojenia, pohody, naplnenia a vyvá-
ženého stavu. 

Križanová, D. (2005) ďalej poukazuje na štúdie amerického vedca, psy-
chológa Abrahama Maslowa, ktorý upriamuje pozornosť na pyramídu potrieb, 
kde ľudské potreby rozčlenil do piatich základných typov a hierarchicky ich 
usporiadal od najnižšej úrovne po najvyššiu takto:
– fyziologické potreby,
– potreby bezpečia,
– sociálne potreby (spolupatričnosti),
– potreby ocenenia a sebaúcty,
– potreby sebarealizácie.

Aj tu platí, tak, ako pri stavbe pyramídy, že vyššia úroveň potrieb môže 
vzniknúť, prejaviť sa až po úplnom naplnení nižšej úrovne.7 

Ďalšou oblasťou, ktorú je potrebné skúmať a zvládnuť pri organizova-
ní voľného času je vyhodnotenie predkladanej činnosti a posúdenie, či daná 
činnosť je človeku prospešná, alebo mu môže aj poškodiť. Organizovanie                               
a riadenie voľného času s prihliadnutím na jej štruktúru a náročnosť posudzuje 
oblasť, ktorá sa zaoberá psychohygienou. Môžeme ju chápať ako psycholo-
gickú disciplínu, ktorá integruje všetky poznatky spoločenských, prírodných 
a technických vied, ktoré sa využívajú pri starostlivosti o človeka z hľadis-
ka dosahovania jeho vnútornej rovnováhy, stability, včasnej adaptácie jedinca                                                                                   
na prostredie s cieľom dosiahnutia optimálnej výkonnosti pri napĺňaní zmyslu-
plného života.8 

Čoraz častejšie sa stretávame s ľuďmi, ktorí nie sú schopní odpočívať. 
Tento extrém zaraďujeme do kategórie patológie voľného času. Príčin takéhoto 
stavu môže byť mnoho. 

Pritom musíme oddeliť aktivitu jedinca, ktorá je roztrieštená a impulzív-
na, čiže spontánna alebo impulzívna. Prvú chápeme ako pokojnú, kde dochádza 
k uvoľnenú nápadov, predstáv, aktivít a je mnohokrát sprevádzaná kladným 
emocionálnym nábojom. Naopak impulzívnosť sa vyznačuje zbrklosťou, sla-
bou sústredenosťou, nepokojom, často vyburcovaním vlastnej emocionality. 
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7 KRIŽANOVÁ, D.: Teória a metodika animačných činností 1. Bratislava : SPN – Mladé letá, 
2005, s. 31.

8 SPOUSTA, V.: Kapitoly z pedagogiky voľného času. Brno : Masarikova univerzita, PF, 1998, 
s. 11.
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Činnosti vo voľnom čase, ktoré sú pod takýmto vplyvom sa vyznačujú práve 
prejavmi impulzívnosti pričom znižujú jeho psychohygienickú hodnotu. Aj tu 
môžeme konštatovať, že takúto impulzívnosť môžeme na základe rôznych pro-
striedkov zvládnuť. Jednou z nich je napr. vedomé spomalenie psychomotoric-
kého tempa, lepšia motivácia, predvídanie stavu jedinca na základe dokonalej 
znalosti danej osobnosti, spätná analýza prevedených činností a hlbšie pozna-
nie potrieb a záujmov jednotlivcov, s ktorými dennodenne pracujeme. 

V súčasnosti sa čoraz častejšie vyskytuje ďalší extrém a to „nuda„. Ide 
o stav prázdna, kedy sa jedinec nie je schopný motivovať k žiadnej činnosti, 
žiadna činnosť ho nenapĺňa, vnútorne neuspokojuje.9 

Moravia, A. (2003) definuje nudu (alysosis) ako: „nepríjemný afektívny 
stav spojený s pocitmi napätia a s pocitmi prázdnoty.“10 

Uvedený autor vo svojej publikácií uvádza, že podľa Belelouckého ne-
vedie k pocitu nudy len určitá kvalita vonkajších podnetov, alebo ich absencia 
a kvalita podnetov vnútorných.11 

Pocit nudy nemôžeme odstraňovať len zmenou prostredia, ale predo-
všetkým aktívnym psychoterapeutickým pôsobením na jednotlivca. 

Za pomerne závažný patologický stav považujeme tzv. existenciálnu flu-
stráciu, ktorá vzniká, keď človek začne pochybovať o zmysle svojej existencie. 
Existenciálna flustrácia je pojem z psychoterapeutickej koncepcie významného 
rakúskeho psychiatra W. Frankla, ktorý stavia medzi základné ľudské potreby 
i „túžbu po zmysle“, naopak neuspokojením samotnej túžby môže vzniknúť 
existenciálna flustrácia. Táto flustrácia sa môže rozvinúť až do depresívnej               
neurózy, kedy do vedomia jedinca môžu prenikať myšlienky o prázdnote a ne- 
zmyselnosti svojho života.12 

  9 Porov.: MORAVIA, A.: Nuda. Bratislava : Slovart, 2003, s. 53.
10 MORAVIA, A.: Nuda. Bratislava : Slovart, 2003, s. 53.
11 Porov.: MORAVIA, A.: Nuda. Bratislava : Slovart, 2003, s. 53.
12 Porov.: KRATOCHVÍL, S.: Psychoterapie. Praha : Avicentrum, 1970, s. 72-73.
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Najčastejšie aktivity klientov v domovoch sociálnych služieb

 

 Distribúciu aktivít klientov sme zoradili zostupne. Najčastejšou aktivitou 
v domovoch sociálnych služieb bola v 27,9 % kultúra, v 19 % práca, v 18,8 % 
terapia, v 15,3 % záujmová činnosť, v 11,2 % besedy a nakoniec v 7,8 % šport. 

Dosiahnutý pokrok klienta v liečbe

Arteterapia a jej možnosti využitia v sociálnej práci

 Pokrok v liečbe bol pozorovaný celkom u 38 % klientov, v 48 % ne-
nastalo ani zlepšenie, ani zhoršenie stavu, v 14 % nenastalo zlepšenie stavu.
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Arteterapia

V rámci zaradenia arteterapie medzi vedné disciplíny Šicková-Fabrici, J. 
(2002) hovorí že: „Arteterapia je hraničná disciplína a k jej výkonu sú potrebné 
vedomosti tak z psychoterapie a ďalších klinických odborov, ako aj z oblasti 
vied o umení. Ale popri vedomostiach a špecifických zručnostiach (profesijných 
kompetencií) je dôležité tiež hovoriť o osobnostných predpokladoch artetera-
peuta.“13 

Arteterapia sa považuje za pomerne mladý vedný odbor, ale samotná 
terapeutická hodnota umenia je uznávaná a akceptovaná už dlhšiu dobu. Už 
rituálne kmeňové umenie v sebe odrážalo duchovný a emocionálny život sku-
piny. Samotní umelci si povšimli, že arteterapia prináša určitý tvorivý náboj 
a boli tiež priekopníkmi, ktorí využívali prvky arteterapie v zdravotníckych                                
a výchovných zariadeniach. Výsledkom ich práce boli pozitívne liečebné účin-
ky zaznamenané na pacientoch prostredníctvom výtvarného umenia.14 

Arteterapiu v širšom slova zmysle vníma autor Šicková-Fabrici, J. (2002) 
ako liečbu umením, vrátane hudby, poézie, prózy, divadla, tanca a výtvarného 
umenia. V užšom slova zmysle znamená liečbu výtvarným umením.15

Slávik, J. 1999) popisuje arteterapiu nasledovne: „ arteterapia vychádza 
zo spojenia dvoch starovekých antických pojmov: z latinského slova art, artis, 
čo znamená umenie a z gréckeho slova therapón, čo v pôvodnom zmysle slo-
va predstavovalo služobníka, sprievodcu a ošetrovateľa bohov. V anglickom 
jazyku sa pojem art používa v súvislosti s výtvarným prejavom a v súčasnosti 
sa termín arteterapia užíva predovšetkým pre výtvarnú stránku expresivity.”16

Šicková-Fabrici, J. (2002) vymedzuje atreterapiu ako: “arteterapia je 
teoreticky usmernené pôsobenie na človeka ako celok v jeho fyzických, psychic-
kých danostiach, v jeho uvedomelých i neuvedomelých snaženiach, sociálnych 
a ekologických väzbách, plánované ovplyvňovanie postojov a chovania pomo-
cou umenia a z umenia odvodenými technikami, s cieľom liečby alebo zmierne-
nia choroby a integrovanie alebo obohatenie osobnosti.“17

Zaujímavú definíciu arteterapie podáva Stibutek, M. (2000), ktorý vní-
ma problematiku v spojitosti s praktickou činnosťou, ale upozorňuje, že vý-

13 ŠICKOVÁ-FABRICI, J.: Arteterapia- úžitkové umenie? Bratislava : Petrus, 2006, s. 83.
14 CAMPBELLOVÁ, J.: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.                   

Praha : Portál, 1998, s. 14-15.
15 ŠICKOVÁ-FABRICI, J.: Základy arteterapie. Praha : Portál, 2002, s. 30.
16 SLAVÍK, J.: Arteterapia v souvislostech speciálni pedagogiky. Speciálni pedagogika. Roč. 9, 

1999, č. 1.
17 ŠICKOVÁ-FABRICI, J.: Základy arteterapie. Praha : Portál, 2002, s. 31.
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tvarnú činnosť si nemožno zamieňať a artetertapiou. Na základe uvedených 
skutočnosti definuje: ,,arteterapia je psychoterapeutická a psychodiagnos-                                            
tická disciplína, využívajúca k liečebným cieľom formy a prostriedky adek-
vátne umeleckým formám. Pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou                                                            
na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, 
ale prostredníctvom seba vyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komu-
nikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo 
zmiernenie ťažkosti chorého človeka.“18

Krajčírik, Ľ. (2014) vo svojej práci vychádza z americkej arteterapeutky 
E. Ulman, ktorá sa zaoberala otázkou zjednocujúceho definovania arteterapie, 
vychádzala pritom z pojmu výtvarná činnosť, ktorú charakterizovala nasle- 
dovne: ,,Jej hnacia sila pochádza z vnútra osobnosti, je to spôsob akým možno 
vniesť poriadok do chaosu pocitov a pohnútok vo vnútri a uvoľniť von úžasné 
množstvo dojmov. Je to prostriedok, ktorým môžeme objavovať seba aj svet                     
a vytvárať medzi nimi vzťah. V tvorivom procese dochádza k spojeniu vnútor-
ných a vonkajších skutočností do novej entity.”19

S arteterapiu ako s určitým druhom psychoterapie sa stretávame v rôz-
nych oblastiach života, či už vo výchovnom procese, v sociálnej práci, alebo 
klinickej praxi. Ide tu o prácu v skupinách, kde sa využíva ako základný komu-
nikačný prostriedok medzi klientom a arteterapeutom práve výtvarné umenie. 

Pre špecifické skupiny klientov môže arteterapia poslúžiť k rozvoju po-
znávacích schopností. Farby, tvary, vône stimulujú zmysly, čím obohacujú ži-
vot klientov a zároveň otvárajú priestor k sebavyjadreniu. Používaním rôznych 
materiálov rozvíjajú telesnú koordináciu a u tých klientov, ktorí majú rečový 
problém, arteterapia a výtvarná tvorba prispieva ku komunikácii a k vyjadrova-
niu vlastných pocitov. 

Medzi základné výtvarné techniky, ktoré sa v arteterapii využívajú patrí: 
maľovanie, kreslenie, koláž, modelovanie.

Vo všeobecnosti možno povedať, že arteterapia je proces, v ktorom sa 
pomocou výtvarných techník intenzívne pôsobí na vedomie človeka, za účelom 
zmeny klientovho vnímania seba samého, rozšírenia obzoru záujmov a potrieb. 
Terapeutické metódy a postupy sú rôzne a individuálne využiteľné s prihliad-
nutím na osobnosť klienta. Od toho sa budú odvíjať aj stanovené terapeutické 
ciele. Aj keď sa arteterapia nepovažuje za liečebnú metódu, ktorá navodzuje 
stav úplného vyliečenia, ale sa považuje za metódu, ktorá výrazným spôsobom 

18 STIBUREK, M.: Arteterapie, artefiletika. Praha : KU, 2000, s. 35.
19 KRAJČÍRIK, Ľ. : Arteterapia ako prostriedok prekonávania krízového obdobia jednotlivca                 

s postihnutím: rigorózna práca. Ružomberok : PF KU, 2014, s. 13.
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môže napomôcť k odbúraniu stereotypu, ktorý doviedol klienta k nežiaducemu 
stavu. Účelom arteterapie je nadviazanie kontaktu s okolím a vyburcovanie 
klienta z nečinnosti a nostalgie. 

Arteterapia má celý rad postupov a umeleckých techník, ktorých cieľom 
je navodenie stavu zmeny sebahodnotenia človeka, zameraného na zvýšenie 
jeho sebavedomie a prinavrátenie pocitu zmysluplného naplnenia života. Prio-
ritným cieľom tu nie je vytvorenie umeleckého diela, ale vytvorenie umeleckej 
tvorby, ktorá navodí stav zmiernenia ťažkostí chorého človeka. Celá táto ak-
tivita je ďalej zameraná na navodenie kompenzačného procesu, sprostredko-
vanie kontaktu, aktivizáciu klienta, odstránenie úzkostných stavov, agresivity, 
stereotypov a komunikáciu prostredníctvom výtvarného prejavu, ktorá navodí 
socializáciu a začlenenie sa jedinca do skupinovej komunity.20

Liebman, M. (2005) uvádza nasledujúce dôvody pre využitie skupinovej 
práce:

– „väčšia časť sociálneho učenia prebieha v skupinách, skupinová práca teda 
poskytuje vhodné zázemie, v ktorom sociálne učenie môžeme rozvíjať,

– ľudia s podobnými potrebami si môžu poskytovať vzájomnú podporu a po-
máhať si pri riešení problémov,

– členovia skupiny sa môžu poučiť so spätnej väzby ostatných, sú potrební 
dvaja, aby videli jedného,

– členovia skupiny si môžu vyskúšať nové role, vidia ako ostatní reagujú,                    
a môžu v nich byť podporovaní a posilňovaní,

– skupiny môžu byť katalyzátorom vývoja skrytých zdrojov a schopností,
– skupiny viacej vyhovujú určitým jedincom, napríklad tým, pre ktorých je 

intimita individuálnej práce príliš intenzívna
– skupiny môžu byť demokratickejšie a deliť sa o moc a zodpovednosť,
– niektorých terapeutov môže skupinová práca uspokojovať viac ako indivi-

duálna práca,
– skupina môže byť ekonomickejšia, ako využívať odborné vedomosti a pomá-

hať niekoľkým ľuďom naraz.

  Napriek tomu existujú aj určité výhrady:
– náročnejšie zachovanie dôvernosti, lebo je zapojených viacero ľudí,
– skupiny potrebujú zdroje a ich organizovanie je náročnejšie,
– členom skupiny je poskytované menej individuálnej pozornosti,

20 ŠICKOVÁ-FABRICI, J.: Základy arteterapie. Praha : Portál, 2002, s. 32-33.
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– skupina môže ľahšie niekoho označkovať, dať mu ,,nálepku“, ktorej sa ne-
skôr ťažšie zbavuje,

– ľudia sa môžu vyhnúť rozhovoru o nepríjemných témach, pretože sa za nie-
koho ,,schovajú “21

Aj samotní autori Pipeková, J., Víteková, M. (2001) vychádzajú v svo-
jich vyjadreniach z práce Šicková-Fabrici, J., ktorá tvrdí, že arteterapia pôsobí                                                                                                                        
na človeka v jednote dvoch hľadísk a to: psychosociálnej i ekologickej, pro-
stredníctvom ktorých sa snaží usmerňovať a ovplyvňovať postoje, správanie, 
prežívanie a vyjadrovanie svojich vnútorných pocitov prostredníctvom ume-
leckých aktivít, ktoré považujeme ako jednu z možností pomoci klientovi. Cie-
ľom je integrácia, obohatenie osobnosti, zmiernenie choroby, znovu vybudova-
nie kreativity, komunikácie a správneho chápania kontextu života, jeho zmyslu                                            
a poslania.22

Campbellová, J. (1998) ide vo svojich vyjadreniach ďalej, kde zdôraz-
ňuje, že arteterapia umožňuje jedinečné sebavyjadrenie na základe neverbál-
nych prostriedkov, tým je prístupná ľuďom, pre ktorých je slovné vyjadrovanie                   
z rôznych dôvodov veľmi ťažké, či už pre mentálny alebo fyzický handicap,                                                                                                                       
jazykovú bariéru, či problémy vo vyjadrovaní. Neverbálne sa dajú vyjad-
riť myšlienky, postoje, pocity a vnemy, ktoré sú pre ich slovný popis príliš                          
zložité.23

Jednou z najrozsiahlejších oblastí arteterapie je arteterapia s klientmi                     
s duševnými poruchami a postihnutím. Cieľom v takejto skupine je dať mož-
nosti na ,,sublimáciu negatívnych zážitkov, umožniť korekciu neprimeraných, 
predčasných, zmetených záverov a udalostí z vlastného života, ktorých výsled-
kom je zmetené myslenie a správanie. Poskytuje reálny pohľad na svoje one-
mocnenie, a zároveň je víziou pozitívnych zmien a dáva nádej na vyliečenie.“ 24

Pri arteterapeutickej činnosti využívame jednu či viac výtvarných tech-
ník a prostriedkov. Technikou rozumieme spôsob realizácie tvarov v materiáli 
alebo súbor remeselných predpisov. K arteterapeutickým činnostiam patrí tech-
nika voľného čmárania, voľná kresba či maľba, tematická kresba, maľba snov, 
fantázií, prianí a spomienok, autoportréty a portréty. 

Niekedy je pre nich ťažké prijať arteterapeutické techniky v obave, že to 
nedokážu. Tu zohráva dôležitú úlohu terapeut, aby im pomáhal prekonať tieto 
počiatočné obavy a ťažkosti.

21 LIEBMANN, M.: Skupinová arteterapie. Praha : Portál, 2005, s. 58-59.
22 PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2001, 

s. 110. 
23 CAMPBELLOVÁ, J.: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha 

: Portál, 1998, s. 20.
24 ŠICKOVÁ-FABRICI, J.: Základy arteterapie. Praha : Portál, 2002, s. 76.
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Osobitné postavenie v arteterapeutickej praxi má hlina, ktorá je pova-
žovaná za fascinujúci materiál. Svojimi vlastnosťami dokáže pohltiť negatív-
ne prejavy, eliminovať výbušnosť, agresivitu, hnev, či zúrivosť ale aj úzkosť                             
a smútok. Známe sú liečebné účinky hliny využívané v zdravotníctve. V arte-
terapii sa využíva na liečenie ľudskej duše. Na základe modelovania vlastnej 
postavy možno tiež získavať dôležité diagnostické poznatky o človeku, pozoro-
vať jeho vzťah k sebe samému, k okoliu a k svojím problémom. V tejto súvis-
losti uvedieme metódy esteticko- haptickej stimulácie. Na podporu uvedomo-
vania si vlastného tela a rozvoj taktilného vnímania je v artetrapeutickej praxi 
odporúčané využívať:
– ,,prstové hry s hlinou, hry so špagátom,
– taktilné hry s rukami,
– plnenie textilných sáčkov rôznymi materiálmi,
– maľba prstovými farbami, riedkou hlinou,
– maľovanie na stenu súčasne oboma rukami,
– kresba prstami na zarosené okná,
– maľovanie a kreslenie nohami namočenými do riedkej hliny na hladkú pod-

ložku alebo plátno,
– posilňovanie vnímania jednotlivých častí tela (obaľovanie sa do rôznych 

materiálov),
– hry s vodou a pieskom,
– vytváranie hlinených gulčiek, tvarovanie valčekov,
– otláčanie častí tela,
– vytváranie nádoby pomocou hlinených guličiek a valčekov,
– vytváranie objektov z kvetov bodliakov.“25 

Terapie využívané v domoch sociálnych služieb

Samotný pojem terapia je interpretovaný rôznym spôsobom. Mnohí                
autori udávajú, že ide o postup, ktorý napomáha likvidovať patologický stav 
(chorobu alebo poruchu), postup, ktorý umožňuje znovu nadobúdať zdravie. 

Výber pracovnej činnosti sa volí individuálne v závislosti na diagnó-
ze, celkovom zdravotnom stave, veku, záujmov klientov i problémov klientov.                 
S klientom sa pracuje individuálne, alebo v menších skupinách.25

O terapii možno podľa Úlehla, I. (2009) hovoriť vtedy, keď klient prejaví 
vôľu zbaviť sa určitých ťažkostí, zmierniť svoju bolesť, ale zároveň sa stotožní 

25 ŠICKOVÁ-FABRICI, J.: Základy arteterapie. Praha : Portál, 2002, s. 143-144.
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Environmentálna výchova prostredníctvom zážitkového učenia

s tým, že to chce učiniť na základe spolupráce s terapeutom v danej terapii.              
Terapeut vypracuje projekt pomoci klientovi, ktorý obsahuje spôsoby, postupy 
a cesty riešenia daného problému. Využíva pritom rôzne formy terapií, ktoré 
buď úplne vyriešia klientov problém, alebo ho zmiernia na minimum. Pracuje 
buď v skupine, alebo individuálne.26 
 Pri riešení problému, ktorý je nastolený klientom, terapeut by mal 
mať na zreteli etickú dimenziu daného problému. Klient so svojim problémom               
veľmi citlivo sleduje každý pohyb, každú reakciu terapeuta v zmysle zaujatia 
postoja voči myšlienkam a názorom klienta, ktoré vyslovuje o danom probléme. 
Dokonca nereagovanie, alebo zľahčovanie situácie môže negatívne ovplyvniť 
postoj klienta nielen voči terapeutovi, ale aj voči reakcii klienta k osobe, ktorú 
vníma ako dôsledok vzniknutej situácie, alebo voči sebe samému.27

 Psychoterapia podľa Timuľáka, L. (2006), ktorý sa opiera o vyjadrenia 
Kratochvíla (2002) je považovaná za liečebný spôsob pôsobenia na základe 
psychologických prostriedkov, ktoré by mali priniesť zmeny v psychopatolo-
gických symptómoch v oblasti prežívania, správania sa i celého spôsobu fun-
govania osobnosti.28

Medzi základnú metódu práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím po-
važujeme asistenciu. Vo všeobecnosti tu ide o pomoc klientovi s činnosťami,              
ktoré ľudia bez postihnutia robia sami. Samotný asistent tu má nahradiť zruč-
nosti a schopnosti, ktoré klientovi, či už v domovoch sociálnych služieb, alebo 
vo všeobecnosti chýbajú. Ide o pomoc pri samostatnom bývaní, pri navštevo-
vaní školy, sociálnych zariadení, asistenciu spojenú s príchodom do zamestna-
nia a odchodom zo zamestnania. Nemožno metódy tejto práce zovšeobecniť, 
pretože aj tu je potrebné uplatňovanie špecifických postupoch s prihliadnutím                           
na osobitosti klienta. Dôležitým rysom asistencie je jej zameranie na jednot-
livca, pri trvalej snahe o dosiahnutie maximálnej samostatnosti a znižovaniu 
intenzity pomoci.

Asistent za človeka s mentálnym postihnutím nerozhoduje, ale sa snaží 
o zrozumiteľné vysvetlenie súvislosti, a tým napomáha klientovi v jeho samo-
statnom rozhodovaní. Individuálne a skupinové sociálno - terapeutická práca 
s ľuďmi s mentálnym postihnutím sa nám v mnohých prípadoch prekrývajú 
s asistenciou. Asistenciou sa snažíme o dosiahnutie chýbajúcich kompenzač-
ných zručnosti, čím sa výrazne prispieva k osobnostnému rozvoju užívateľa. 

26 MATULAY, K.: Liečba zamestnávaním a prácou. In: Zborník prednášok z 2. medzinárodného 
kongresu ZPMP v SR Chcem pracovať – viem pracovať, 1996, s. 9.

27 ÚLEHLKA, I.: Umění pomáhat. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009, s. 37.
28 TIMUĽÁK, L.: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha : Portál, s.r.o., 2006,                   

s. 144.
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Pri každom plánovaní je určená doba, počas ktorej prebehne hodnotenie toho, 
ako sa darí plán uskutočňovať. K dosahovaniu cieľov sa používajú najrôznejšie 
metódy, vždy prispôsobené individualite jedinca.

 
Pracovné a umelecké terapie sa zameriavajú na rozvoj človeka s mentál-

nym postihnutím pomocou pracovnej činnosti. Pritom sa vychádza sa z toho, 
že ľudia sa rozvíjajú tým, že robia nejakú zmysluplnú činnosť. U ľudí s mentál-
nym postihnutím ide predovšetkým o realizáciu pracovných úkonov, v ktorých 
sa klienti postupne zlepšujú. Dôraz je kladený na zodpovednosť a stanovenie si 
určitého poriadku, ktorý klienti musia dodržiavať. Jedným z cieľov pracovných 
terapií je získanie pracovných návykov v rôznych činnostiach, ktoré im zabez-
pečujeme prostredníctvom chránených dielňach, denných stacionárov, alebo 
prostredníctvo ústavnej sociálnej starostlivosti. Bolo by žiaduce, aby sa pra-
covné terapie vnímali ako príprava na prechod klienta z chráneného do bežného 
prostredie. Aj keď sme si vedomí, že takáto metóda sa nedá využívať plošne, 
ale individuálne. V praxi v našich zariadeniach dochádza k takémuto precho-
du skôr výnimočne, a pracovné terapie sú jednoducho považované za činnosť, 
ktorá človeka s postihnutím užitočne zamestnáva. Význam pracovnej činnosti 
je videný v tom, že si klient pripadá užitočný. Práca potom nie je chápaná 
ako legitímny spôsob zárobku, ale ako zmysluplné vyplnenie času dospelého 
človeka. A v takomto prípade hovoríme o terapii, ktorá má napomôcť k roz-
voju osobnosti, ale znova sa vrátime k tomu, že takýmto spôsobom tu nedôjde                        
k prekročeniu priestoru medzi chráneným prostredím inštitúcie a reálnym sve-
tom života zdravých ľudí v spoločnosti. Tanečné, hudobné a výtvarné terapie 
sa využívajú skôr ako doplnkové aktivity v rámci komplexu iných služieb. Ich 
cieľom je podpora osobnostného rastu a relaxácie ľudí s mentálnym postihnu-
tím v rámci svojej komunity. 

Terapeuti sa usilujú o nájdenie výrazových prostriedkov, ktoré by klien-
tom mohli uľahčiť komunikáciu, následne v rozhovore s klientom nad jeho vý-
tvarným dielom môžu lepšie pochopiť svet jedinca s mentálnym postihnutím, 
lepšie vniknúť do jeho hĺbky, chápať, čo si klient predstavuje, čo by rád robil. 
Tento spôsob práce môžeme chápať aj ako formu stretávania sa ľudí a aktivity 
môžu byť chápané aj ako spôsob zmysluplného trávenia voľného času.29

29 MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální práce v praxi: specifika různych cílových skupin a práce                     
s nimi. 1. Vyd. Praha : Portál, 2005, s. 116-119.
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Záver
 
Pomáhať týmto ľuďom znamená dopriať im ostať samým sebou, umož-

niť im prejaviť sa – bez vonkajšieho či vnútorného prinútenia, tráviť svoj voľný 
čas podľa ich záujmov a potrieb v činnostiach, či nečinnostiach, v ktorých náj-
du potešenie. Zároveň, ak je energia klientov vynaložená účelne počas celého 
dňa, výrazným spôsobom sa to transformuje do pocitu spoločenskej potreby                 
a u klientov sa navodzuje dojem priblíženia sa k životu v normálnej spoloč-
nosti. Aj keď sa činnostná terapia vo všeobecnosti považuje za najúčinnejší 
prostriedok terapie u klientov v DSS, výrazne sa do popredia dostávajú aj ďal-
šie terapie, ako je arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia a medzi novodobé 
terapie aj canisterapia, hipoterapia a iné. 
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