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Abstrakt
Príspevok poskytuje výsledky kvan�ta�vneho výskumu pomocou dotazníkového šetrenia cez Kvalitu školského života u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Porovnávame skúmanú oblasť v rámci interpohlavných rozdielov, �ež komparujeme žiakov intaktných so žiakmi so
švvp. Výskum je doplnený o kvalita�vnu analýzu získaných dát. Naše zistenia
potvrdzujú pretrvávajúcu nespokojnosť de� so švvp so “životom v škole”. Ako
hlavné determinanty zvýšenia kvality života v škole vnímame prístup pedagóga, podporujúcu pozi�vnu sociálnu klímu v triede a efek�vnu spoluprácu a komunikáciu škola – dieťa so švvp – rodič dieťaťa.
Úvod
Kvalita života predstavuje mul�dimenzionálny pojem, ktorý sa ujal aj v psychologických vedách v skúmaní kvality života spočiatku dospelej populácie a
neskôr aj dospievajúcej mládeže. Len v posledných rokoch sa stali cieľovou skupinou aj de� – žiaci. Postupne sa zo všeobecne poňatého pojmu kvality života
vyproﬁlovala kvalita školského života (Quality of School Life), ktorá zahŕňa objek�vne aj subjek�vne parametre. Naším cieľom bolo skúmať práve kvalitu
života žiakov zameranú na školský kontext, keďže žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zažívajú spokojnosť alebo nespokojnosť najmä v
prostredí školy. Nasledujúc zahraničné experimentálne overovanie inkluzívnych tried sme sa rozhodli nešpeciﬁkovať jednotlivé typy ŠVVP v daných
triedach, keďže aj v našich školách je ich výskyt kombinovaný.
Metódy
V kvan�ta�vnom výskume sme ako merací nástroj skúmania kvality života
žiakov s dôrazom na školský život použili dotazník Kvality života v triede od
slovenskej autorky Hlásnej (2007), ktorý najvýraznejšie zaradil premennú tzv.
school func�oning (Mareš, 2006) do jednotlivých položiek. Teore�cké zázemie
hľadali v obdobných zahraničných dotazníkoch ako WHOQL Group (1997),
WHQOL – Measuring Quality of Life, WHO – QOL a QSL – Quality of School Life,
(2000). Dotazník obsahuje 56 položiek so siedmimi dimenziami: Všeobecná
spokojnosť, Učebná záťaž, Úspech v škole, Interakcie triedny učiteľ – žiaci
triedy, Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, Sociálna opora a Fyzické prostredie triedy. Žiaci odpovedali na päť stupňovej škále: vždy (5), často (4),
niekedy (3), málokedy (2), nikdy (1). Kvalita�vna časť výskumu spočívala v zostavení kauzis�ckých štúdií dvoch respondentov, ktorí dosiahli významne nízke
skóre v danom dotazníku snažiac sa zis�ť individuálne faktory určujúce ich
kvalitu školského života z pološtrukturovaného interview s matkou a špeciálnou pedagogičkou a z poskytnutých správ z CPPPaP zo strany zákonných
zástupcov.
Výskumná vzorka
Celkový počet respondentov bol 155 z toho 87 (56, 1%) chlapcov a 68 (48, 9%)
dievčat. Vekové ohraničenie žiakov bolo od 12 rokov (43 žiakov, 27,7%), 13
rokov (81 žiakov, 52,3%), 14 (22 žiakov, 14,2%) rokov a 15 rokov (9 žiakov,
5,8%). Intaktných žiakov bolo 113 (72,9%), žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 23 (14, 8%).

Výsledky
Kvan�ta�vny výskum
Z daných výskumných vzoriek respondentov vyšlo celkové skóre vyššie v
prospech intaktných žiakov (M=3,14) v porovnaní so žiakmi so ŠVVP (M=3,02).
Šta�s�cky významné sa dokázali všetky dimenzie dotazníka okrem Všeobecnej spokojnos�, kde však opäť dosiahli intaktní žiaci vyššie skóre (M = 3,09)
ako žiaci so ŠVVP (M=2,85). Šta�s�cky významné sa dokázali dimenzie:
Učebná záťaž (p=0,015), Interakcia medzi učiteľom a žiakom (p=0,00), Vzťah
medzi chlapcami a dievčatami (p=0,001), Úspech v škole (p=0,00), Sociálna
opora (p=0,00), Fyzické prostredie (p=0,06).
Dokázala sa vyššia Kvalita života chlapcov v triede (M=3,40) v porovnaní s dievčatami (M=3,17). V našom výskume dosiahli chlapci šta�s�cky významný
rozdiel v prežívaní spokojnos� v dimenzii Všeobecná spokojnosť (p=0,031),
Učebná záťaž (p=0,04), Vzťah medzi chlapcami a dievčatami (p=0,053) a
Fyzické prostredie triedy (p=0,032). Vo všetkých ostatných dimenziách sa
nezis�l šta�s�cky významný rozdiel a priemerné skóre sa dokázalo vyššie u dievčat ako chlapcov v dimenziách Interakcie medzi učiteľom a žiakom (M=3,49;
chlapci M=3,20), Úspech v škole (M=3,44; chlapci M=3,23) a Sociálna opora
(M=3,33; chlapci M=3,14). V dimenzii Učebná záťaž pociťujú dievčatá nižšiu
záťaž ako chlapci. Vo všetkých dimenziách dosiahla jedna aj druhá výskumná
skupina hodnoty M˃3, preto hodno�me nadpriemernú spokojnosť chlapcov
aj dievčat v jednotlivých dimenziách.
Kvalita�vny výskum
Na základe interview so zákonnými zástupcami a špeciálnou pedagogičkou
sme vyvodili závery možných faktorov ovplyvňujúcich nízku kvalitu života
dvoch respondentov v škole. Kvalita�vny výskum sme realizovali na základe
súhlasu s dvomi zákonnými zástupcami dvoch respondentov, ktorí dosiahli
významne nižšie skóre (M=2,01; M=2,18). Jednou z respondentov bola žiačka
8.ročníka ZŠ bežného typu (Prípad 1), ako typ ŠVVP jej bola diagnos�kovaná
špeciﬁcká vývinová porucha učenia dyslexia (oblasť porozumenia) susp. dysortograﬁa. Druhým respondentom bol žiak 7. ročníka ZŠ bežného typu (Prípad
2), žiak bol individuálne integrovaný, ako typ ŠVVP mu bol diagnos�kovaný
Aspergerov syndróm, porucha ak�vity a pozornos� – susp. ADHD a
nešpeciﬁcké vývinové poruchy školských zručnos�.
Množstvo faktorov, ktoré sme zaznamenali počas sedení sme následne iden�ﬁkovali s dimenziami dotazníka použitom v kvan�ta�vnom výskume. Zdôrazniť by sme chceli najmä mimoškolské okolnos�, ktoré ovplyvnili kvalitu života
žiačky (Prípad 1), a to Významná životná udalosť (odchod blízkeho človeka,
konk. presťahovanie kamarátky do zahraničia), čo následne ovplyvnilo aj nega�vizmus v školskom prostredí. Typ ŠVVP preto nezohrával ústredný faktor
nízkeho skóre v dotazníku na základe rozhovoru so zákonným zástupcom. V
prípade žiaka (Prípad 2) naopak prostredie školy a nepriaznivé skúsenos� s integráciou žiakov s daným typom ŠVVP výraznejšie ovplyvnilo nízke skóre v
dotazníku. Typ ŠVVP preto zohral významnú rolu v jeho živote na základe
rozhovoru so zákonným zástupcom.

Diskusia
Na našej výskumnej vzorke sa zis�lo, že žiaci so ŠVVP ešte stále nemajú zabezpečené priaznivé podmienky edukácie. Nedosahujú výrazne podpriemernú nespokojnosť avšak v porovnaní s intaktnými jedincami je vyššia. Hlavnými faktormi, ktoré by výrazne zvýšili úroveň edukácie žiakov so ŠVVP sa preukázali
prístup učiteľa/učiteľky, schopnosť kolek�vu vychádzať so žiakom so ŠVVP a
záujem žiaka so ŠVVP spolupracovať so školu. Úspešnú edukáciu tak zabezpečujú
viaceré subjekty školy, nie len učiteľ alebo žiak so ŠVVP. Ako odporúčania na
zlepšenie pozície žiakov v základných školách by výrazne napomohla implementácia intervenčných a preven�vnych programov na rozvíjanie sociálnych
zručnos� na podporu solidarity a empa�e v kolek�voch, ďalej kon�nuálne
vzdelávať učiteľov v oblas� špeciálnej pedagogiky a prístupoch edukácie žiakov
so ŠVVP. V neposlednom rade je žiaduce rozvíjať povedomie laickej verejnos� o
žiakoch so ŠVVP v školách, keďže rodičia často svojím odmietavým prístupom k
integrácii žiakov so ŠVVP zamedzujú tomuto humanizujúcemu trendu. Pre výskumnú obec navrhujeme skúmať kvalitu života žiakov v školách v pravidelných
intervaloch a podrobne analyzovať faktory určujúce ich kvalitu školského života.
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