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Abstract 

In the article we chronologically determine terms of inclusion, an 

inclusive environment. Last but not least, we pay particular attention to 

the prelimination of the concept of inclusive index. In this correlation, 

we focus on the identification of the basic components of the inclusive 

environment and the detection of the degree of  university environment 

inclusiveness in the field as inclusive culture, policies, and inclusive 

practice based on data analysis obtained through the questionnaire tool. 

Attention is primarily focused on the description of the degree of 

university environment inclusiveness from the perspective of students 

preparing for pedagogical practice and teaching profession. 

Keywords: Inclusion. Inclusive environment. Inclusive index. Inclusive 

university environment. 

Úvod 

 V súčasnom období a simultánne v kontinuite s inováciami a kon-

verziami vstupujúcich do popredia v slovenskom školskom systéme, bez 

ohľadu na súčasné dištinkcie ovplyvnené pandemickou situáciou, sa stále 

stretávame s aktuálne exponovanou otázkou, t.j. otázkou inklúzie. Nemožno 

na tomto mieste nespomenúť, že samotný proces tvorby a kreovania 

inkluzívneho prostredia je strategicko-perspektívny proces, ktorý súbežne 

prebieha vo viacerých, rovnako zlomových úrovniach. Pre samotný rozvoj 

inklúzie je rozhodným a náležitým vedieť včas identifikovať vhodné 

strategické inovácie, ktoré sa následne aplikujú do výchovno-vzdelávacieho 

procesu v rámci realizácie inkluzívneho vzdelávania. Včasné sledovanie 

konverzií a transformácií pri realizácii inklúzie v inkluzívnom prostredí nie je 

simplicitná úloha, keďže je potrebné vedieť identifikovať a analyzovať 

rozsiahle údaje. Skúmať samotný proces kreovania inklúzie je možné 

predovšetkým prostredníctvom pozorovania a následnej analýzy zmien ako 

v politicko-sociálnej, praxeologickej či kultúrnej rovine. V tejto súvzťažnosti 

našu pozornosť ďalej v príspevku sústreďujeme práve na nástroj merania 

efektívnosti inklúzie na konkrétnej vybranej škole, t.j. našu pozornosť ďalej 
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orientujeme na index inklúzie. A priori než prejdeme k samotnému indexu 

inklúzie, nasledujúce podkapitoly venujeme lakonickej determinácii pojmov 

inklúzia a inkluzívne prostredie, ktorých charakterizáciu v nami skúmanej 

problematike považujeme za relevantný atribút. 

Čo je inklúzia? 

 Ako sme už čiastočne načrtli v introdukcii, dynamikou rozvoja 

spoločnosti poznamenanou inováciami sa dostáva do popredia pojem inklúzia 

v pedagogickej teórii, ale i praxi ako odpoveď na sociálno-politické a ekonomické 

konverzie. Osobitne zlomovým sa stáva v tejto kontinuite nazeranie na každú 

jednu ľudskú bytosť ako na jedinečnú a singulárnu osobnosť so svojimi 

právami a slobodami, ktoré sa prelínajú aj do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V krajinách, ktoré podpísali deklaráciu OSN o právach ľudí (UNESCO, 

1994), medzi ktoré patrí od 25. júna 2010 podpísaním Dohovoru OSN aj 

Slovenská republika, bola každá vláda nielen oprávnená, ale aj povinná 

vytvárať inklúziu a implementovať ju do škôl. Z tohto dôvodu vznikla aj 

potreba vytvorenia proinkluzívne zameraných projektov a zákonov, ktorých 

zacielenie bolo orientované na kreovanie inkluzívneho prostredia, realizovanie 

inkluzívneho vzdelávania v praxi prostredníctvom aplikácie princípov inklúzie 

a inkluzívneho kurikula. Dôsledkom aplikácie zmieňovaných postupov vznikla 

aj požiadavka sukcesívnej transformácie celého vzdelávacieho systému 

v Slovenskej republike smerom k inklúzii. Pod transformáciou v slovenskom 

vzdelávacom systéme myslíme predovšetkým prechod od integrácie k inklúzii. 

Ako ďalej poznamenávajú Hapalová s Kriglerovou (2013, s. 5) táto nutnosť 

postupného posunu od konceptu integrácie detí so špeciálnymi výchovno- 

-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) k inklúzií všetkých detí do 

hlavného vzdelávacieho prúdu pramení nielen z „medzinárodných trendov 

a záväzkov Slovenska, ale aj z praktických požiadaviek na zvyšovanie kvality 

vzdelávania pre všetky deti“. 

O samotnej exponovanosti zmieneného sukcesívneho posunu vedú 

diskurz viacerí odborníci i praktici. Lechta (2010) v rámci diskusie v predmetnej 

problematike podčiarkuje, že v súčasnosti kontinuálne prebieha posun od 

integrácie k inklúzii. Feuser (in Holzinger, Wohlhart, 2009) pod pojmom 

integrácia v edukácii rozumie akceptáciu a reštitúciu spoločného školského 

života a rozšírenie možností či rôznorodých príležitostí pre všetkých bez 

rozdielu. Pod pojmom inklúzia autor preciťuje zmysel pre komunitu, v ktorej 

sú všetky ľudské bytosti považované za schopné naučiť sa všetko takým 

spôsobom, ktorý im vyhovuje a je v súlade s ich schopnosťami a možnosťami. 

Ako ďalej vysvetľujú Ainscow (2015) a Mesiiou (2016) inklúzia a inkluzívne 

vzdelávanie sa zameriava predovšetkým na „potrebu poskytovať vysokokvalitnú 

vzdelávaciu odozvu pre všetkých študentov, pričom sa zvyšuje počet praktík, 

ktoré vedú k plnej participácii“. V samotnej otázke determinácie a ponímanii 

inklúzie sa stotožňujeme s presvedčením Kleina (2020), ktorý delimituje 
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dištinkciu medzi integráciou a inklúziou tak, že integrácia predstavuje proces 

hodnotenia v zmysle normovania, podľa ktorého existuje buď intaktné dieťa, 

alebo dieťa so ŠVVP, ktoré sa odchyľuje od normy intaktnosti. Pri inklúzii sa 

každé dieťa vníma disparátne ako singulárna osobnosť, ktorá má svoje 

inherentné danosti a predispozície.  

Inklúzia v prostredí škôl a inkluzívne prostredie 

Intenciou vyššie načrtnutého posunu od integrácie k inklúzii a zmeny 

v terminológii bolo slovami Švamberk Šauerovej (2020) v docielení konverzie 

v myslení a uvažovaní spoločnosti a zmenu recipročného vzťahu intaktných 

osôb k postihnutým. Ako sa ďalej bližšie zmieňuje Svoboda (in Hapalová 

s Kriglerovou, 2013, s. 9) samotné inkluzívne vzdelávanie si náležite postuluje, 

aby bola pri samotnej strategickej realizácii viditeľná komplexná a celostná 

zmena v paradigme vzdelávania detí so ŠVVP a to od „patobiologického 

ponímania (orientácia na defekt) ku konceptu sociálneho znevýhodnenia 

(orientácia na dôsledky postihnutia v rovine sociálnej integrácie) a od 

„integrácie pre postihnutých“ ku „škole pre všetkých“. 

Jedným z najvhodnejších spôsobov skúmania samotnej miery inklu-

zívnosti školy je rekognoskovať jeho prostredie, t.j. inkluzívne prostredie. Ako 

sa môžeme dočítať v pedagogickom slovníku, pod inkluzívnym prostredím 

rozumieme taký mnohostranný priestor, ktorý je vytvorený v dôsledku 

synergií viacerých aspektov edukácie (Valenta, a kol., 2015). Keď hovoríme 

o inkluzívnej škole, hovoríme predovšetkým o takom prostredí, ktoré je 

povzbudivé k inkluzívnemu správaniu i k akceptácii každého jedného účastníka 

edukácie, prijíma sa jeho identita a je mu poskytovaná strategická komplexná 

pomoc pri rozvoji jeho osobných, imanentných kvalít. Vychádzajúc z indexu 

inklúzie samotné inkluzívne prostredie vnímame v troch nasledujúcich rovinách. 

Inklúziu môžeme v prvom rade vnímať z pozície samotných účastníkov 

edukácie v rámci inkluzívnej kultúry. V tomto zmysle si účastníci výchovno-

vzdelávacieho procesu, resp. pedagogickí a odborní zamestnanci kladú otázky: 

„Ako ja vnímam inklúziu?” a „Verím jej postulátom?” za predpokladu, že 

majú porozumenie pre inklúziu a veria v možnosť realizácie princípov 

inklúzie. Prostredie školy je sociálnou inštitúciou, v ktorej sú pedagógovia 

nositeľmi inkluzívnej filozofie, ktorá je fundamentálnym atribútom pre tvorbu 

inkluzívnej kultúry. Ako ďalej explikujú Booth a Ainscow (2007) inkluzívna 

kultúra je jednou z najrelevantnejších podmienok, ktoré vedú k úspešnej 

realizácii inkluzívneho vzdelávania a simultánne je platformou pre budovanie 

recipročnej kooperácie medzi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V úzkom prepojení s inkluzívnou kultúrou je chronologicky druhou 

exponovanou oblasťou pre kreovanie efektívneho inkluzívneho prostredia 

inkluzívna politika. Predstavuje súbor špecifických opatrení a strategických 

postupov pre tvorbu, realizáciu a formovanie objektu inklúzie v právnom 

priestore. To znamená, že pre úspešnú realizáciu inkluzívneho vzdelávania 



Dorozhovets, O., Prachárová, I.: 

Inkluzívne prostredie vysokej školy z pohľadu študentov 

52 

je potrebná iniciatíva pre rozvoj a formovanie inklúzie, tvorba zákonov, 

v neposlednom rade Národných projektov a legislatívnych opatrení, ktorých 

tvorbu ovplyvňuje predovšetkým ľudský faktor. Ak nastane situácia, že samotní 

ľudia nemajú ucelenú predstavu o inklúzii, dochádza k nesúladu medzi 

inkluzívnymi princípmi a ich strategickou implementáciou do pedagogickej 

praxe, čo negatívne ovplyvňuje aj samotnú realizáciu inkluzívneho prístupu 

v škole. 

V neposlednom rade index inklúzie vnímame aj z pohľadu inkluzívnej 

praxe, ktorá je výsledkom tvorby nielen inkluzívnej kultúry, ale aj implementácie 

správnych legislatívnych postupov. Lechta (2010) vníma túto praktickú zložku 

inkluzívneho vzdelávania ako aplikačný komponent inkluzívnej pedagogiky, 

prostredníctvom ktorého sa preveruje inkluzívna koncepcia v samotnej realite 

v argumentácii s nastávajúcimi problémami. Inými slovami môžeme povedať, 

že ide o proces overovania kľúčových postulátov inklúzie a to, aké majú 

v súčasnosti slovenské školy skúsenosti s indexom inklúzie bližšie rozoberáme 

v nasledujúcej podkapitole. 

Index inklúzie 

Pre potreby overovania inkluzívnej koncepcie, jej konkrétnej podoby 

v pedagogickej praxi či samotnú realizáciu jej kľúčových postulátov bol 

Tonnym Boothom a Mel Ainscow vytvorený nástroj, ktorý poznáme 

predovšetkým pod názvom „Index inklúzie”. Po prvýkrát bol „Index inklúzie” 

už ako konkrétny výskumný nástrojaplikovaný nielen v základných, ale aj 

špeciálnych školách v roku 2000 a jeho samotná aplikácia relevantne 

preukázala jeho exponovať pre posudzovanie aktuálnej miery inkluzívneho 

prostredia v konkrétnych školách. Preferenciou výskumného nástroja „Index 

inklúzie” je predovšetkým jeho jednoduchosť v samotnej aplikácii a následnom 

posúdení výsledkov, ktoré exaktne odzrkadľujú konkrétnu realitu v disparátnych 

oblastiach. Lakonické vyhodnocovanie získaných údajov a možnosť modifikácie 

výskumného nástroja tak odbornej verejnosti umožňuje jeho používanie 

nielen pri posudzovaní aktuálneho stavu inkluzívnej koncepcie, ale aj pri 

posudzovaní jej perspektívnych možností podporujúcich rozvoj inkluzívneho 

vzdelávania. Demonštrované preferencie „Indexu inklúzie” urýchlili jeho 

aplikáciu ako ústredného výskumného nástroja overovania inkluzívnej koncepcie 

ako v európskych krajinách i v Amerike. 

Rezultátom aktívnej a mnohonásobnej implementácie „Indexu inklúzie” 

predovšetkým ako výskumného nástroja pre náležité zhodnotenie miery 

inkluzívneho prostredia v inštitúciách zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie 

bola jeho sukcesívna transformácia a strategická modifikácia. V roku 2002 

vyšlo skvalitnené druhé vydanie „Indexu inklúzie” so špecifikáciou pre 

inštitúcie zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku 

(Booth, Ainscow, 2004; Kingston, 2006). Tretie vydanie „Indexu inklúzie” 

rešpektovalo a zohľadňovalo požiadavky medzinárodného rámca vyplývajúce 
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z Dohovoru OSN v roku 2010. Posledné adaptované vydanie „Indexu inklúzie” 

je podľa Bootha a Ainscow (2019) z roku 2016 a pre nás a náš výskum sa 

stalo východiskové a kľúčové. 

V nadväznosti na vyššie ilustrované so zreteľom na index inklúzie, 

nemožno na tomto mieste nespomenúť aj výskumný nástroj, ktorý nesie názov 

„Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání”. Predmetným výskumným 

nástrojom sa práve v slovenskom školskom systéme zisťuje miera inklúzie na 

konkrétnej škole z pohľadu učiteľov. Predmetný dotazník je rozdelený na tri 

eminentné oblasti a to inkluzívnu kultúru, politiku a prax. Autorom predmetného 

výskumného nástroja je Jozef Lukas a pri jeho tvorbe vychádzal najmä 

z výskumného nástroja Tonnyho Bootha a Mel Ainscow, t.j. z výskumného 

nástroja „Index inklúzie” a výsledky jeho implementácie v slovenskom školskom 

systéme explikujeme v nadväznej podkapitole. 

Index inklúzie v slovenských školách 

V slovenských školách prebiehala v roku 2013 a 2015 konzekventná 

analýza zacielená na zisťovanie miery inkluzívneho prostredia, realizovaná 

prostredníctvom modifikovaného dotazníka „Připravenost školy k inkluzivnímu 

vzdělávání” v rámci hodnotenia troch eminentných vyššie ilustrovaných oblastí. 

Bola skúmaná miera inkluzívnej kultúry, inkluzívnej politiky a inkluzívnej praxe 

s celkovým počtom účastníkov päť tisíc. Samotné meranie prebehlo v rámci 

dvoch súvislých projektov – MRK a PRINED a pretestu. Úlohou respondentov 

bolo vyplniť 30 otázok v dotazníku tak, že každej otázke mali prideliť 0 až 2 

body, pričom číslica 2 prezentovala najvyššiu mieru inkluzívneho prostredia. 

Za každú oblasť indexu inklúzie bol stanovený maximálny počet bodov 20. 

Spolu za tri oblasti to predstavovalo 60 bodov. Pre prehľadnosť nižšie uvádzame 

informačnú tabuľku (viď. Tabuľka 1.), v ktorej predstavujeme výpovede 

respondentov z oboch spomenutých projektov. 

 

Tabuľka 1. Index inklúzie na slovenských školách (Zdroj: Vančíková, Sabo, 

a kol., 2018) 

 
 

Ako môžeme vidieť v tabuľke č. 1 výsledné hodnotenie miery 

inkluzívnosti prostredia v slovenských školách podľa indexu inklúzie naznačuje, 

že naše školy sú nedostatočne pripravené pre inklúziu a inkluzívne vzdelávanie. 
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Maximálny počet bodov bol dosiahnutý z hľadiska indexu inklúzie v rovine 

inkluzívna politika, naopak najnižší počet bodov bol v rovine inkluzívna prax. 

Je možné pripustiť, že neuspokojivé hodnotenie oblasti inkluzívna prax 

vyplýva predovšetkým z nedostatku odborných a pedagogických zamestnancov 

v školskom prostredí. Výsledky výskumu PRINED, PRIM a POP v súčasnosti 

explicitne preukazujú to, že samotná prítomnosť odborných a pedagogických 

zamestnancov, ktorí sú predovšetkým pripravení pre inklúziu a inkluzívne 

vzdelávanie je rozhodným a zlomovým determinantom pre strategický 

a efektívny rozvoj inkluzívneho vzdelávania v prosperujúcom inkluzívnom 

prostredí (Klein, 2020). 

Exponovanosť skúmania miery inkluzívneho prostredia 

vysokých škôl 

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie bolo vo svojej prvobytnej autentickosti 
subvenciou pre rozvíjanie komplexnej osobnosti detí a žiakov so ŠVVP 
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní v zmysle učiť deti a žiakov pre 
budúci život v konkrétnej spoločnosti. Inklúziou sa podporuje vytváranie 
patričných a vyhovujúcich kompenzačných mechanizmov s perspektívnym 
cieľom eliminovať v čo najväčšej miere nežiaduce elementy a prejavy 
spoločensky ústretovými opatreniami ako konzekvencia, ktorá napomáha 
jedincom socializovať sa a adaptovať sa tak, aby sa stal plnohodnotnou 
súčasťou konkrétnej spoločnosti. Neodlúčiteľnou súčasťou socializácie je aj 
samotné vzdelávanie v rámci jednotlivých etáp ontogenézy. Na tomto mieste 
tak vzniká otázka či môže jedinec so špecifickými výchovno-vzdelávacími 
potrebami v kontexte medzinárodného štandardného členenia vzdelávania 
očakávať aj plnohodnotný a ekvivalentný prístup k vrcholnému vedeckému 
alebo umeleckému vzdelaniu, ktoré poskytuje vysoká škola s cieľom rozvíjať 
„harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku 
a prispievať k rozvoju vzdelanosti vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej 
spoločnosti, a tým prispievať k rozvoj vedomostnej spoločnosti“ (Zákon 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých predpisov). 
Súhlasne s vyššie uvedeným konštatujeme, že problematiku inklúzie a inkluzív-
neho prostredia vysokej školy je možné analyzovať v troch na seba nadväzných 
dimenziách. 

Prvá dimenzia v sebe integruje inkluzívne vzdelávanie na vysokej 
škole z pohľadu konkrétneho jedinca so ŠVVP. V medzinárodnom kontexte 
má problematika vzdelávania osôb so ŠVVP na vysokej škole zastúpenie vo 
viacerých relevantných výskumoch, ktoré dokumentujú práve pozitívny trend 
v predmetnej oblasti. Samotný záujem o štúdium osôb so ŠVVP v súčasnosti 
narastá a podľa aktuálnych údajov ich je približne 8-10% z celkového počtu 
študentov (Hadjikaková, Hartas, 2008). Ako nám lakonicky približuje Bausela 
(2002) sú to práve vysokoškolské inštitúcie v európskom priestore, ktoré sú 
viac diskriminované v porovnaní s ostatnými vzdelávacími stupňami v školskej 
sústave. 
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V rámci druhej dimenzie je problematika inklúzie a inkluzívneho 
vzdelávania na vysokej škole analyzovaná zo zreteľom na intaktného jedinca, 
ktorú z hľadiska témy a zamerania príspevku bližšie rozoberáme v nadväzných 
podkapitolách. V neposlednom rade problematika inklúzie a inkluzívneho 
prostredia je rozoberaná aj v rámci tretej dimenzie, ktorá rozoberá inkluzívne 
vzdelávanie na vysokej škole z pohľadu budúcich pedagogických zamestnancov 
a integruje v sebe obe predošlé dimenzie, na ktoré plnohodnotne nadväzuje. 

Súhrnné skúsenosti a výsledky výskumov v predmetnej problematike 
nám bližšie približuje Moriña (2017), ktorá zdôrazňuje, že väčšina výskumov 
realizovaných v predmetnej oblasti sa zameriava predovšetkým na: 

● rovnosť prístupu všetkých k vzdelávaniu v zmysle odstránenia 
prekážok a bariér znemožňujúcich prístup k vzdelávaniu študentov na 
univerzite. V rámci tejto dimenzie sa najčastejšie stretávame vo 
výskumoch s názormi vysokoškolských učiteľov, príp. nedostatočným 
materiálno-technickým vybavením školy či neuspokojivou odbornou 
a poradenskou činnosťou; 

● pretrvávajúce ťažkosti spojené s nedostatočne sukcesívnym prechodom 
jedincov so ŠVVP i zo strednej školy na vysokú školu. V porovnaní 
s ostatnými, t.j. intaktnými študentmi, študent vysokej školy so ŠVVP 
sa stretáva s väčším množstvom prekážok pri adaptácii sa na nové 
prostredie; 

● existenciu tzv. „neviditeľných špeciálnych výchovno-vzdelávacích 
potrieb“, s ktorými sa stretávame v prípade, keď študent môže na 
prvý pohľad pôsobiť ako intaktný jedinec, ale má ťažkosti a potreby 
v psychologicko-sociálnej rovine. V tomto kontexte môže vzniknúť 
nesprávne hodnotenie v zmysle normalizácie a jedinec so ŠVVP je tak 
nesprávne považovaný za intaktného. 

Metodológia 

V kongruencii s vyššie ilustrovanými skúsenosťami s indexom inklúzie 
ako v slovenských, ale aj zahraničných výskumoch, nás ďalej v predmetnej 
oblasti zaujíma, ako je vysoká škola z hľadiska prípravy budúcich učiteľov 
otvorená pre vnímanie kvintesencie inklúzie, resp. do akej miery je vysoká 
škola Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa zameriava okrem iného aj 
na prípravu budúcich učiteľov a ich celoživotné vzdelávanie inkluzívna a sama 
vytvára inkluzívne prostredie. Pozornosť je orientovaná predovšetkým na 
deskripciu miery inkluzívneho prostredia konkrétnej vybranej vysokej školy 
z pohľadu študentov, pripravujúcich sa na pedagogickú prax a učiteľské 
povolanie. 

Apriórne sme si stanovili eminentný cieľ predkladaného príspevku, 
ktorým je identifikácia miery inkluzívnosti vysokoškolského prostredia. 
S ohľadom na determinovaný fundamentálny cieľ sú formulované výskumné 
otázky nasledovne: 

● Ako študenti v oblasti inkluzívnej kultúry hodnotia proces budovania 
komunity a etablovania inkluzívnych hodnôt na vysokej škole? 
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● V akej miere sú v oblasti inkluzívnej politiky zastúpené opatrenia 

podporujúce rozmanitosť a rozvoj školy pre všetkých na vysokej 

škole? 

● Ako študenti klasifikujú organizáciu inkluzívneho vzdelávania so 

zreteľom na kurikulum pre všetkých v oblasti inkluzívnej praxe? 

Zdrojom údajov pri našom výskume sú anonymné odpovede vysoko-

školských študentov I. a II. vysokoškolského stupňa pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku získané prostredníctvom elektronického 

dotazníka v čase od 16.09.2021 do 15.11.2021. Celkový počet respondentov 

zapojených do výskumu bol 64, z toho 56 žien a 8 mužov (viď. Graf 1.) 

a v neposlednom rade výskumná vzorka mala vekové rozloženie, ktoré 

ilustruje Graf 2.  

 

 

Graf 1. Pohlavné rozdelenie vzorky 

 

 

Graf 2. Vekové rozdelenie vzorky 

 

Výskumným nástrojom je pre nás modifikovaná neštandardizovaná 

verzia Dotazníka indikátorov indexu inklúzie od autorov Booth a Ainscowa 

dotazníka Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání od autora Jozefa 
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Lukasa (2012). Dotazník pozostáva z 30 škálových položiek v troch teoretických 

indikátoroch orientovaných na recipročne prepojené oblasti indexu inklúzie. 

Jednotlivé indikátory reprezentujú konštitutívnu dimenziu pozostávajúcu 

z dvoch sekcií s konkretizujúcimi otázkami a možnosťou získať maximálne 

20 bodov. Za kompletné vyplnenie dotazníka je možné získať maximálne 60 

bodov. Substanciu dotazníka ilustrujeme podľa schémy (viď. Schéma 1.).  

 

 

Schéma 1. Teoretická štruktúra dotazníka “Indikatory indexu inklúzie” 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

K spracovaniu a interpretácii získaných údajov využijeme kvantitatívnu 

matematicko-štatistickú metódu v programe Microsoft Office Excel. Jednotlivé 

dimenzie spracujeme a analyzujeme na základe deskriptívnej štatistiky a zamerali 

sme sa predovšetkým na parametry ako priemerná hodnota, modus a medián. 

Kvantitatívna interpretácia výsledkov výskumu 

V tomto výskume sa zisťovala miera inkluzívnosti vysokoškolského 

prostredia na základe analýzy dát získaných prostredníctvom dotazníkového 

nástroja. Pre lapidárnu interpretáciu výsledkov výskumu nami získané zistenia 

ilustrujeme chronologicky a predovšetkým v podobe grafov. Ako môžeme 

ďalej vidieť v grafe 3, skúmaný index inklúzie na vysokej škole predstavuje 

43,4 boda z maximálneho počtu bodov 60. So súhlasným, t.j. s nameraným 
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stredným indexom inklúzie, ktorý dosiahol 40,4 bodov sa stretávame aj v už 

realizovaných a vyššie prezentovaných projektoch MRK a PRINED. 

 

 

Graf 3. Celkové hodnotenie indexu inklúzie 

 

So zreteľom na inkluzívne vysokoškolské prostredie nás ďalej zaujímalo, 

ako respondenti hodnotili a klasifikovali jednotlivé eminentné oblasti indexu 

inklúzie, ktorých porovnanie uvádzame v grafe 4. 

 

 

Graf 4. Hodnotenie jednotlivych oblasti indexu inklúzie 

 

Ako nám znázorňuje graf 4, najlepšie z jednotlivých oblastí indexu 

inklúzie bola respondentmi na vysokej škole hodnotená oblasť inkluzívnej kultúry, 

ktorá získala 15,3 bodov z maximálneho počtu bodov 20. Druhá, najviac 
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hodnotená oblasť s počtom bodov 14,2 bola inkluzívna politika. Najnižšie 

hodnotenie získala oblasť inkluzívna prax, ktorej respondenti pridelili len 13,9 

bodov.  

Ďalej nás zaujímalo, ako respondenti singulárne hodnotili fundamentálne 

oblasti indexu inklúzie, ktoré zobrazuje graf 5, 6 a graf 7. 
 

 

Graf 5. Hodnotenie inkluzívnej kultúry podľa sekcií 

 

Z uvedeného grafu 5 vyplýva, že celkový počet bodov za singulárnu 

oblasť inkluzívna kultúra sa rovná počtu bodov 15,3. Z nich sekcia etablovanie 

inkluzívnych hodnôt (A2) získala 7,8 bodov a za ňou nasledovala sekcia 

budovanie komunity (A1) s počtom bodov 7,5.  

 

 

Graf 6. Hodnotenie inkluzívnej politiky podľa sekcií 
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Z údajov, ktorá nám ilustruje graf 6 môžeme explicitne konštatovať, 

že oblasť z maximálneho počtu bodov 20 získala práve 14,2 bodov. Sekcia 

rozvoj školy pre všetkých (B1) získala 7,7 bodov a sekcia rozvoj rozmanitosti 

(B2) získala 6,5 bodov. 

 

 

Graf 7. Hodnotenie inkluzívnej praxe podľa sekcií 

 

V neposlednom rade tretia oblasť indexu inklúzie, ktorú nám ilustruje 

graf 7, získala 14,2 bodov, z čoho sekcia organizácia vyučovania (B2) mala 7,3 

bodov a 6,5 bodov získala sekcia s názvom tvorba kurikula pre všetkých (B1).  

Súhrnné výskumné zistenia kategorizované podľa jednotlivých oblastí 

indexu inklúzie, jej nadväzných sekcií a zodpovedajúcich otázok ilustrujeme 

v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2. Súhrn získaných dát. 
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Diskusia 

S predmetným výskumom sa nám úspešne podarilo naplniť eminentný 
cieľ a identifikovať mieru inkluzívnosti vysokoškolského prostredia. Východis-
kovým pre nás bola miera inkluzívnosti vysokoškolského prostredia z hľadiska 
indexu inkluzie a jej kategorických i recipročne prepojených oblastí, ktorými 
sú inkluzívna kultúra, politika a inkluzívna prax.K tomu, aby sme zodpovedali 
súvzťažne s cieľom stanovené empirické otázky deskriptívneho rázu, sme 
výskumom zisťovali mieru indexu inklúzie na vysokej škole. Po numerickom 
spracovaní a vyhodnotení výskumných údajov získaných prostredníctvom 
neštandardizovaného a modifikovaného dotazníka indexu inklúzie môžeme 
konštatovať, že na vysokej škole, resp. pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku bola nameraná stredná hodnota indexu inklúzie. Vychádzajúc 
ako z medzinárodného kontextu, ale aj zo zistení, ktoré reflektujú a odzrkadľujú 
aktuálnu situáciu v slovenskom školskom systéme ďalej konštatujeme, že 
výchovno-vzdelávacie prostredie pedagogickej fakulty vysokej školy Katolíckej 
univerzity v Ružomberku nie je v plnej miere pripravené pre realizáciu 
plnohodnotného inkluzívneho prístupu, keďže existujú oblasti indexu inklúzie, 
ktorým je potrebné z hľadiska strategickej a efektívnej subvencie inklúzie 
venovať hodnotnejšiu pozornosť a to zo strany nielen vysokoškolských 
študentov, ale aj pedagogických a odborných asistentov, v neposlednom rade 
aj zo strany vedenia vysokej školy.  

Korporatívne s cieľom výskumu a stanovenými výskumnými otázkami 
sme analyzovali index inklúzie aj z hľadiska jednotlivých kategorických oblastí. 
Prostredníctvom výskumu sme mali tak možnosť zistiť, že vysokoškolskí 
študenti I. a II. stupňa pridelili najvyššie hodnotenie práve oblasti inkluzívna 
kultúra. Predmetné výskumné zistenie považujeme za pozitívne z toho dôvodu, 
že samotná konverzia kultúrneho správania, presadzovania rovnoprávnych 
hodnôt, demokratickosť a multikultúrnosť sú determinantmi, ktoré ovplyvňujú 
budúce strategické zmeny a v nie malej miere majú vplyv aj nadväzné oblasti 
indexu inklúzie. V oblasti inkluzívna politika je miera zastúpených opatrení 
podporujúcich rozmanitosť a rozvoj školy pre všetkých vysokoškolskými 
študentmi hodnotená priemerne. Predmetné zistenie v tejto oblasti nasvedčuje 
predovšetkým neefektívnu realizáciu legislatívnych a právnych zmien v oblasti 
inklúzie zo strany štátu alebo samotnej inštitúcie. Z eminentných oblastí indexu 
inklúzie bola najnižšie vysokoškolskými študentmi klasifikovaná oblasť 
inkluzívna prax, čo naznačuje predovšetkým určitý časový odstup, ktorý je 
potrebný k tomu, aby sa kontinuálne, kultúrne a legislatívne konverzie strategicky 

implementovali a efektívne realizovali aj v pedagogickej praxi.  

Záver 

Problematika miery inkluzívnosti vysokoškolského prostredia a jej 
exponovaná prosperita je z hľadiska aktuálnosti a potreby reflektovať inovácie 
a konverzie vstupujúce do popredia v slovenskom školskom systéme interesantne 
exponovanou. S prihliadnutím na medzinárodný kontext, za hranicami Slovenska, 
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existujú relevantné štúdie a výskumy týkajúce sa implementácie a efektívnej 
realizácie inklúzie na univerzitách a vysokých školách. Pri analýze problematiky 
inklúzie na Slovensku a v slovenskom školskom systéme sme zistili, že 
pozornosť odbornej verejnosti zjavne sústredená predovšetkým predprimárnemu 
a primárnemu vzdelávaniu a indiferentný záujem bol prejavený problematike 
inklúzie na vysokej škole a samostnej miere inkluzívnosti vysokošolského 
prostredia. Nemožno tak na tomto mieste nespomenúť, že považujeme za 
rozhodné a zlomové venovať pozornosť práve inkluzívnym konverziám ako 
subvencia k rozvíjaniu inkluzívneho vzdelávania na vysokých školách 
predovšetkým v humanitárnych odporoch pripravujúcich budúcich učiteľov 
na učiteľské povolanie a celoživotné vzdelávanie.  

Uvedomujeme si, že počet respondentov v nami realizovanom výskume 

nie je vysoký, čo môže v istej miere ovplyvniť aj validitu získaných výskumných 

dát. Nadobudnuté zistenia apriórne charakterizujeme ako suplementárne pri 

riešení problematiky inklúzie na vysokej škole a predovšetkým podčiarkuje 

konkrétnu oblasť indexu inklúzie, t.j. oblasť inkluzívnej kultúry, ktorej je 

potrebné venovať pri implementácii inklúzie intenzívnejšiu a kvalitnejšiu 

pozornosť. Neobyčajnou je pre nás aj korelácia medzi výsledkami nášho 

výskumu s výskumami realizovanými v Národných projektoch MRK a PRINED. 

Záverom podčiarkujeme, že aj keď predmetný príspevok nemohol obsiahnuť 

celú šírku a variabilitu problematiky, máme nádej, že sa stane dôvodom pre 

reflexiu nad otázkou inklúzie na vysokej škole či spôsobov jej implementácie 

a realizácie, alebo môže byť východiskovou platformou pre ďalšie minuciózne 

skúmanie a jej rozkvet. 
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