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Dovoľujeme si tvrdiť, že učiteľ v priebehu svojej učiteľskej praxe sa stretne so žiakom 

vyžadujúcim špeciálnu starostlivosť. A je v záujme edukácie žiaka, rozpoznať jeho ťažkosti 

a poskytnúť účinnú pomoc počas celého edukačného procesu. Túto náročnú úlohu môže 

v edukačnom procese riešiť špeciálna pedagogika ako veda „o výchove a vzdelávaní 

postihnutých a narušených jedincov“ (Vašek, 1991, s. 9).  

Humánnejší pohľad na predmet špeciálnej pedagogiky podáva  J. Pipeková (1998),  ktorá 

hovorí, že je jednou z významných pedagogických disciplín. Je orientovaná na výchovu 

a vzdelávanie, na pracovné a spoločenské možnosti zdravotne a sociálne znevýhodnených 

osôb a na riešenie výskumných problémov odboru.  

Podľa L. Edelsbergera (1988)  je špeciálna pedagogika výchovou a vzdelávaním mládeže 

a dospelých, telesne, zdravotne, zmyslovo, mentálne  postihnutých a mravne narušených. Je to 

teória výchovy a vzdelávania mládeže a dospelých vyžadujúcich zvláštnu starostlivosť.  

V súčasnej dobe sa používajú na označenie nerovnosti termíny postihnutý, 

handicapovaný (nevýhoda, nerovnosť podmienok), v školskom vzdelávaní sa môžeme 

stretnúť s termínom „dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami“.  

Do špeciálnej pedagogiky patria  všetky odlišnosti, ktoré majú charakter závady,                     

odchýlky, poruchy, oslabenia, chyby, defektu a postihnutia.  

V minulosti bola špeciálna pedagogika úzko zameraná len na problematiku špeciálneho 

vzdelávania a profesijnú prípravu. Súčasné poňatie špeciálnej pedagogiky sa zaoberá 

problematikou znevýhodneného jedinca od jeho narodenia až po starobu. So zmenami 

v spoločnosti sa prehlbuje snaha o integráciu všetkých handicapovaných do školských 

zariadení a do spoločnosti. Dokonca dnes v odborných kruhoch môžeme počuť aj pojem 

inklúzia. 



Pojem špeciálna pedagogika sa postupne v histórii menil a špecifikoval. Označenie 

špeciálnej pedagogiky sa u nás ustálilo od 70. rokov 20. storočia pre označenie teoretických 

problémov i praktického výchovného pôsobenia na postihnutých jedincov. Ani vo svete sa 

doteraz neustálil jednotný názov pre túto vedu. V špeciálnej pedagogike sa u nás môžeme 

stretnúť s týmito termínmi ako sú pedopatológia, duševne choré deti, liečebná pedagogika, 

nápravná pedagogika, defektológia. 

Termín  špeciálna pedagogika po prvý krát použil v roku 1957 Bohumil Popelář a začal sa 

používať v mnohých krajinách. Od roku 1973 v odbornej terminológii ho využíval významný 

český špeciálny pedagóg Miloš Sovák.  

 

Defekt a defektivita  

Pojem defekt pochádza z latinského slova defectus čo znamená úbytok. Defektom, vadou 

rozumieme stratu alebo poškodenie v anatomickej stavbe organizmu a poruchy vo funkciách 

organizmu. Príčinami defektov sú úrazy, ochorenie a dedičnosť. Defekty sa prejavujú ako 

anomálie vzhľadom k výkonnosti. Defekty môžeme členiť z rôznych hľadísk.  

Z hľadiska vzniku členíme defekty na: 

a. vrodený - dedičný 

- prenatálne obdobie - v čase počatia (vplyv alkoholu, antibiotík, genetickej výbavy 

rodičov a pod.), 

- perinatálne obdobie – v priebehu  9 mesiacov tehotenstva (vplyv antibiotík, chorôb a 

pod.), 

- postnatálne obdobie – počas pôrodu, tesne po narodení  a 2-3 mesiace po narodení,   

b. získaný v priebehu celého života. 

Z hľadiska obmedzenia defekty členíme na: 

a. orgánové - postihujú orgány alebo ich časti a ich najčastejšia príčina je:  

- vývojová chyba - anomálie, vývojové defekty CNS, končatín, raštepy pier, chrbtice, 

úplné chýbanie orgánov, 

- následky chorôb - srdcová chyba, obrna, chronické zmeny tkanív, 

- poúrazové stavy - deformácia orgánov, amputácie, 

b. funkčné - znamenajú poruchy funkcií orgánov, aj napriek tomu, že nie je poškodené 

tkanivo. Príčinou funkčných defektov sú najviac poruchy v sociálnych vzťahoch osôb 

(vplyv prostredia, výchovy, medziľudských vzťahov). Napríklad orgánové neurózy, 

psychoneurózy, poruchy správania a pod.  

Z hľadiska poškodenia orgánu členíme defekty na:  



a. telesné 

- chyba pohybového aparátu, centrálne a periférne obrny, deformácie a amputácie 

končatín, 

- chronické onemocnenia, srdečné choroby, alergie, astma, epilepsie a  cukrovka, 

b. zrakové - chyby refrakcie, farbosleposť, šeroslepota, tupozrakosť, škúľavosť, 

slabozrakosť a slepota, 

c. sluchové - nedoslýchavosť, hluchota a ohluchlosť, 

d. poruchy v oblasti komunikačných schopností - poruchy vývinu reči, poruchy 

výslovnosti, poruchy plynulosti reči, poruchy rezonancie,  

e. mentálne chyby - vrodená mentálna retardácia (oligofrénia), získaná mentálna 

retardácia (demencia, pseudooligofrénie, zdanlivá mentálna retardácia, starecká 

demencia, 

f. chyby v oblasti porúch správania - disociálne, asociálne, antisociálne správanie, 

g. kombinované, združené chyby, defekty- postihnutie dvoma alebo viacerými chybami, 

h. parciálne postihnutia - špeciálne vývojové poruchy učenia, ľahké mozgové 

dysfunkcie, poruchy školskej prispôsobivosti.  

Z hľadiska hĺbky postihnutia členíme defekty na: 

a.  ľahký defekt - nehrozí bezprostredne nebezpečenstvo narušenia vzťahov k spoločnosti, 

b.  stredný defekt - hrozí alebo je vyvinutá porucha spoločenských vzťahov, 

c.  ťažký defekt - porucha postihuje jedinca stratou sociálnych vzťahov. 

V rámci pomoci postihnutému jedincovi je potrebné z hľadiska špeciálnej pedagogiky a 

celého edukačného procesu pri defektoch  hodnotiť všetky dôležité faktory, ktoré znamenajú 

určenie postupu a metód práce s týmto jedincom: 

1. príčinu vzniku  - defekt dedičný, vrodený alebo získaný; 

2. vek osoby v dobe vzniku defektu; 

3. dĺžku trvania defektu. 

Ak prestáva byť defekt osobnou záležitosťou a stáva sa záležitosťou spoločenskou, t. j. 

naberá sociálne dimenzie, hovoríme vtedy, že sa stáva človek defektným, je postihnutý 

defektivitou. Defektivita je dôsledkom defektu, ktorý sa prejavuje poruchami vo funkčnej 

a psychickej výkonnosti, poruchami vo vzťahu k sebe a k prostrediu. Príčinou defektivity je 

nevhodná reakcia prostredia na defekt (Jesenský, 1993, Kysučan, Kuja 1996). Defektivita je 

teda porucha celistvosti človeka v dôsledku defektu, porucha defektného jedinca, 

k spoločnosti, k vzdelávaniu, k výchove, k práci. 



K vonkajším príznakom defektivity, ktoré sú viditeľné a skúsený pedagóg ich ľahko môže 

odhaliť patrí: 

- zmena v učení a v správaní, 

- zmena v pracovných aktivitách zmeny v spoločenských aktivitách,  

- zmena v zameraní osobnosti a v motivácií, 

- zmena v potrebách a v hodnotovom systéme. 

Je potrebné však podotknúť, že defektivita nie je stav trvalý, je odstrániteľná a preto je 

predmetom špeciálnej výchovy, vzdelávania a sociálnej rehabilitácie. 

 

Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika 

Na riešenie predmetu špeciálnej pedagogiky slúži špeciálno-pedagogická diagnostika, 

ktorej cieľom je čo najdokonalejšie poznanie človeka s postihnutím, defektom alebo 

handicapom. Zameriava sa na získavanie informácií o osobnosti dotyčného jedinca  a o jeho 

možnostiach v oblasti vzdelávateľnosti a vychovávateľnosti, pretože to sú hlavné predpoklady 

zaradenia človeka s postihnutím do spoločnosti.  

Diagnostika skúma priebeh doterajšieho vývinu jedinca a porovnáva ho i s jeho 

etiológiou. Jej poznatky slúžia k výchove a vzdelávaniu, k umožneniu čo najširšieho rozvoja 

osobnosti, a tak k určeniu možností ich socializácie v spoločnosti. Diagnóza je výsledkom 

diagnostiky, ako procesu odhaľovania choroby, defektu, handicapu. Mala by prebiehať 

komplexne a interdisciplinárne. Spravidla sa na nej podieľajú lekári, psychológovia, 

pedagógovia, sociálni pracovníci a ďalší odborníci. Len tak je možné získať objektívny 

pohľad na postihnutého človeka vo všetkých súvislostiach.  

Cieľom diagnostiky v špeciálnej pedagogike nie je liečba, ale výchova a vzdelávanie 

respektíve edukácia, ktorá zahŕňa už aj socializáciu. 

Špeciálno-pedagogická diagnostika sa člení podľa druhu postihnutia na: 

- diagnostiku somatopedickú (telesné postihnutie), 

- diagnostiku psychopedickú (mentálna retardácia), 

- diagnostiku surdopedickú  (postihnutie sluchu), 

- diagnostiku logopedickú  (poruchy a vady reči), 

- diagnostiku oftalmopedickú  (zraku), 

- diagnostiku etopedickú (poruchy správania) 

- diagnostiku špecifických vývojových porúch učenia. 

 



Prognóza, ktorá by mala byť súčasťou diagnostiky zase predpovedá na základe stanovenej 

diagnózy priebeh alebo výsledok nejakého procesu, či už terapeutického, či špeciálne 

výchovného, ktorého súčasťou sú príslušné, na základe stanovenej diagnózy indikované 

opatrenia. 

 

Aká je najčastejšia klasifikácia vývinových chýb a porúch? 

V priebehu ľudského života sa u jednotlivcov vyskytuje celý rad vývojových chýb 

a porúch. Poškodenie orgánu sa spravidla nazýva chyba, postihnutie funkcie zase porucha. 

Vývojové chyby a poruchy sa následne najčastejšie triedia podľa druhu a podľa stupňa. 

Podľa druhu  klasifikujeme chyby a poruchy na: 

1. poruchy chovania - etopedia 

2. mentálne poruchy - psychopedia 

3. poruchy reči - logopedia 

4. poruchy sluchu - surdopedia 

5. poruchy zraku - oftalmopedia 

6. poruchy telesného vývoja – somatopedia. 

Podľa stupňa členíme chyby a poruchy na: 

1. ľahké, sú také, ktoré sa môžu vyskytovať aj u niektorých žiakov základnej školy. 

Niekedy sú to tzv. hraničné prípady, na rozhraní medzi stavom normálnym a najľahším 

stupňom poruchy. Títo žiaci môžu zostať v základnej škole, medzi zdravými spolužiakmi, čo 

je im na prospech, lebo si neodvykajú žiť v normálnom prostredí. Predpokladá to však, že im 

bude venovaná individuálna starostlivosť. Ďalším predpokladom je, že sú schopní plniť 

požiadavky učebných osnov a plánu a že svojou prítomnosťou nenarúšajú vyučovanie ani 

prácu ostatných žiakov; 

2. stredné, sú také, ktoré vyžadujú spravidla už zaradenie postihnutého žiaka do školy 

pre mládež vyžadujúcu zvláštnu starostlivosť podľa druhu a stupňa postihnutia; 

3. ťažké, sú také, ktoré vyžadujú taktiež zaradenie postihnutého žiaka do škôl pre mládež 

vyžadujúcu zvláštnu starostlivosť, v najťažších prípadoch potom umiestnenie postihnutého 

dieťaťa v ústavoch sociálnej starostlivosti pre telesne alebo mentálne postihnutú mládež. 

 

Socializácia, sociabilita a špeciálna pedagogika 

Výchova a vzdelávanie patrí k najdôležitejším socializačným činiteľom čiže prostriedkom 

tzv. socializácie. Socializácia je premena biologickej bytosti na bytosť spoločenskú vplyvom 



spoločenského prostredia. Máme na mysli zospoločenštenie osobnosti dieťaťa, jeho vrastanie, 

včleňovanie, a následne zaradenie do spoločnosti v ktorej žije.   

Dieťa si postupne v priebehu socializácie osvojuje jednotlivé aspekty sociokultúrneho 

systému, v ktorom vyrastá. Podstatnou stránkou socializácie je súlad. Všetky potreby dieťaťa, 

jeho chovanie, prežívanie, celá jeho osobnosť, sú uvádzané do súladu s určitými formami 

medziľudských vzťahov, závislostí a činností. Proces socializácie nie je len pasívnym 

prispôsobovaním jednotlivca, ale je aj aktívnym procesom. 

Základom a predpokladom socializácie je sociabilita čiže schopnosť byť socializovaný, 

včleniť a zapojiť sa do spoločnosti. Vytvára sa od narodenia dieťaťa, v útlom detstve, už 

v prvom roku života, a to na základe vzájomnej pozitívnej citovej väzby medzi dieťaťom 

a matkou. Dochádza k nej v priebehu dojčenia, keď telesný dotyk matky a dieťaťa, jeho 

tepelné a hmatové dotyky vytvárajú pocit  ochrany a bezpečia, ktorý sa neskôr stáva základom 

pocitu sebadôvery a sebaistoty. Niekedy sa toto obdobie nazýva aj vpečatenie - imprinting 

periód.  

So socializáciou sa má začať od narodenia dieťaťa, pretože sa predpokladá, že táto 

schopnosť asi v jedenástom roku veku sa oslabuje. Výsledkom procesu socializácie je 

sociálna integrácia, kedy je jednotlivec uspokojivo začlenený do pracovného a spoločenského 

života ako platný člen ľudskej spoločnosti. Opakom je sociálna dezintegrácia, kedy nemá 

svoje primerané miesto v spoločnosti, pretože ho nenašiel, alebo ho stratil.  

Socializácia postihnutých jedincov má svoje špecifiká a podľa miery úspešnosti sa 

rozlišujú štyri stupne (Sovák, 1980): 

1. najvyšším stupňom je integrácia, kedy dochádza k úplnému zaradeniu postihnutého 

jedinca do spoločnosti;  

2. adaptácia už nie je takým dokonalým stupňom socializácie. Postihnutý sa taktiež 

môže zapojiť do pracovného a spoločenského života, avšak iba za predpokladu, že sú 

uskutočnené určité opatrenia, napr. v práci, v škole, žiak s poruchou sluchu sedí 

v prvej lavici a má k dispozícií slúchadlá; 

3. utilita  znamená, že postihnutý jedinec sa môže začleniť do spoločnosti jedine za 

pomoci a za bezprostredného dohľadu ďalších ľudí, čo mu umožňuje dosiahnuť isté 

spoločenské uplatnenie, istú spoločenskú užitočnosť a osobné uspokojenie, napr. 

u osôb mentálne retardovaných; 

4. inferiorita  predstavuje neschopnosť akéhokoľvek pracovného a spoločenského 

začlenenia, napríklad pri ťažkom telesnom a mentálnom postihnutí. Osoba je 



odkázaná na celoživotnú ochranu a pomoc, najčastejšie v ústavoch. Ide teda 

o segregáciu teda opak integrácie.  

Charakteristika problematiky ľudí so špeciálnymi potrebami je vlastne úsilím o ich 

integráciu do spoločnosti. Dokonca sa dnes častejšie používa termín inklúzia, ktorý bol 

vyústením úsilia rôznych aktivít v súvislostí s rokom 2003, ktorý bol rokom Zdravotne 

postihnutých ľudí.  

Je potrebné aby sme poznali potreby týchto ľudí, snažili sa ich v čo najvyššej miere 

uspokojovať. Dá sa to dosiahnuť iba formou ich komplexného poznávania. To je cieľ 

špeciálnej pedagogiky, vedy, ktorej premetom je v záujme edukácie, rozpoznať ťažkosti 

jedinca a poskytnúť mu účinnú pomoc počas celého edukačného procesu. Avšak formovať 

môžeme iba to čo poznáme, a iba vtedy keď vieme ako... 

 

Resume: 

The paper aims to emphasize the significance of inclusion of special pedagogy into 

teachers´preparation. We daresay that every teacher meets during his work experience 

a student demanding a special treatment. It is for education sake to identify the difficulties and 

provide an efficient help during the entire educational process. Not the least, it is connected 

with the prognosis of possible further education. Still, we can form only the known on 

condition that we know how and this is the opportunity for special education. 
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