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Uvod

Vysokoskolske ućebne, tak ako skolske triedy zakladnych a strednych skol 
v sućasnosti necharakterizuje homogenita studentov, ale jej heterogenita, diverzi- 
ta rozneho charakteru. Svoje miesto v nich maju i studenti so specifickymi potre- 
bami. Uvedene zvysuje naroky na pracu ućitefov a ich kompetencie pri naplńani 
ich poslania, oćakavani spoloćenskeho systemu a zodpovednosti, ktore su na nich 
v kladene. Na strane druhej, studium mladeho ćloveka so zdravotnym alebo inym 
znevyhodnenim vo vaćsine pripadov predpoklada i kontinualnu podporu studenta 
jeho najblizsou rodinou.
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Najzlozitejsími obdobiami pre diezaso zdravotnym postihnutím alebo s inym 
znevyhodnentm a jeho rodinu sú prechodné, tzv. transmisívne obdobia, kedy 
napr. prechádza z jedného prostredia do iného a musí prejszzlozitym procesom 
adaptácie sa na nové podmienky. Prechod zo strednej skoly a zaclenenie sa do 
sveta dospelych podía M.L. Hardmana -  C.J. Drewa -  M.W. Egana prestavuje 
komplexny a dynamicky proces. Obsahuje zodpovedné plánovanie, ktoré kulmi
nuje v rozhodnutí sa, akym smerom sa mlady clovek bude uberaz.V prípade roz- 
hodnutia o d'alsom stúdiu nejde len o jedno rozhodnutie, ale musia sa v ñom 
zvazovazviaceré okolnosti súvisiace so stúdiom. Ako uvedení autori na základe 
roznych vyskumnych zistení upozorñujú, rodina je najsilnejsím clánkom v proce
se rozhodovania a zároveñ najvyznamnejsím zdrojom prípravy adolescenta pre 
jeho dalsí zivot v dospelosti. Kooperatívny systém plánovania tejto fázy zivota 
mladého cloveka (zaangazovanosz edukacného systému, verejnej sféry pre po
moc dospelym so zdravotnym znevyhodnením a systému prirodzenej podpory 
rodiny a najblizsích priateíov) povazujú za jeden zo základnych komponentov, 
ktoré uíahcujú proces plánovania prechodu zo strednej skoly do d'alsieho zivota 
(2011, s. 83-87).

Na základe prestudovania viacerych webovych stránok zahranicnych 
univerzít (najma anglickych a americkych) mozeme konstatovaz,ze k standardnej 
vysokoskolskej kultúre patrí vytváranie priestoru pre komunikáciu s rodicmi 
studentov. Vo fáze rozhodovania sa o vybere vysokej skoly by mali rodicia 
studentov intaktnych, ale najma studentov zo zdravotnym znevyhodnením 
zohiadñovazviaceré okolnosti, ktoré sa prenásajú do zivota vysokoskoláka. Nie je to 
len vyber adekvátneho odboru a programu stúdia, ale je to i zladenie odborného 
záujmu s inymi okolnoszami -  napr. s pripravenoszou rodiny odpútaz sa od 
studenta, pripravenoszou studenta dokázaz ziz bez rodiny a bez kazdodenného 
kontaktu, teda rozhodnúz sa, ci studovaz v známom, domácom prostredí, alebo 
v inom meste. (voíne podia University of Central Lancashire). Osobitne vyznamné 
sú aj podmienky, ktoré sú zabezpecované pre studentov so specifickymi 
studijnymi potrebami -  studenti so zdravotnym znevyhodnením, studenti, ktorí 
majú jazykové bariéry, studenti zo socio-kultúrne znevyhodneného prostredia 
a podobne (viac pozri: Kurincová, Turzák 2013).

Vysokoskolskych studentov (mladych dospelych) nad 18 rokov legislativa 
chápe ako plnoprávnych obcanov, ktorí sú oficiálne za vsetky okolnosti súvisiace 
s ich zivotom (stúdium nevynímajúc) samostatne zodpovední. S prihliadnutím na 
reálnu spolocenskú situáciu na Slovensku vsak aj nad'alej zohrávajú rodicia vyso
koskolskych studentov stále nezastupiteínú úlohu v oblasti ekonomicko-materiálnej 
ako aj emocnej podpory ich „dospelych" detí. Hlavnym cieiom stúdie bolo 
preskúmazpostoje rodicov k otázkam vyberu vysokej skoly pre dieza.V súvislosti 
s vytycenym hlavnym cieiom sme si stanovili nasledovny vyskumny problém:
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„Aké sú rozdiely v postojoch k otázkam vyberu vysokej skoly pre ich syna/dcéru 
medzi rodicmi vysokoskolskych studentov vzhfadom na ich charakteristiky?" 
Medzi základné charakteristiky rodicov sme zaradili vzdelanie rodica, zdravotny 
stav syna/dcéry, vek rodica a pohlavie rodica.

Metódy a metodika vyskumu

V nadvaznosti na stanoveny vyskumny problému sme získavali odpovede na 
nasledovné vyskumné otázky:
-  Akú rolu preberajú rodicia vysokoskolskych studentov pri vybere vysokej 

skoly ich syna/dcéru? Aké sú medzi nimi rozdiely vzhfadom na vybrané chara- 
kteristiky?

-  Získavajú rodicia informácie o univerzite pri vybere vysokej skoly pre ich 
syna/dcéru? Aké sú medzi nimi rozdiely v sposobe získavania informácií 
vzhfadom na vybrané charakteristiky?

-  Aké podmienky najviac ovplyvñujú vyber vysokej skoly pre syna/dcéru? Aké 
sú rozdiely v podmienkach ovplyvñujúcich vyber vysokej skoly vzhfadom na 
zdravotny stav diezaza?

Vyskumná vzorka

Vyberovy súbor tvorili rodicia vysokoskolskych studentov (N=72), ktorí 
studujú bakalársky stupeñ stúdia, ucitefstvo vseobecno-vzdelávacích predmetov 
na UKF v Nitre. V rámci vyberového súboru tvorilo vzorku 66 (92%) zien a 6 (8%) 
muzov. Vekovy priemer rodicov sa pohyboval od 42 -  59 rokov. Niektoré polozky 
v dotazníku respondenti nevyplnili, pri analyze vysledkov preto vzdy uvádzame 
aj sumárny pocet respondentov, ktorí odpovedali v jednotlivych polozkách 
dotazníka. Údaje o nadobudnutom vzdelaní rodicov sme získali od 69 responden
tov vyskumu. Vysokoskolsky vzdelaní rodicia tak tvorili 17% (N=12), 
stredoskolsky vzdelaní rodicia s maturitou 61% (N=42) a rodicia s odbornym 
vzdelaním bez maturity 22% (N=15) z vyskumnej vzorky. Vyberovy súbor d'alej 
tvorilo 66 (92%) rodicov intaktnych vysokoskolskych studentov a 6 (8%) rodicov 
studentov so zdra- votnym znevyhodnením. Pomer rodicov intaktnych a zdravot- 
ne znevyhodnenych studentov vo vyberovom súbore je v súlade s rozlozením 
osob zo zdravotnym znevyhodnením v spolocnosti.

Metódy získavania dát

Vysledky sme získali administráciou dotazníka vlastnej konstrukcie. Dotazník 
obsahoval vstupné, faktografické polozky (1. casz),otázky s vyberom z viacerych 
mozností zamerané na posudzovanie a sebaposudzovanie (2. casz) a otvorené
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otázky (3. casz).Otázky v druhej a tretej casti dotazníka sa dotykali viacerych spo- 
lu súvisiacich problémov. S prihliadnutím na zameranie vyskumnej stúdie 
uvádzame iba vysledky tykajúce sa vyberu vysokej skoly pre syna/dcéru.

Metódy analyzy dát

Získané dáta sme analyzovali prostredníctvom statistického programu. Bol 
pouzity Pearsonov Chí kvadrát pri stanovení hladiny statistickej vyznamnosti 
0,05. Statistické spracovanie získanych údajov prebiehalo na dvoch úrovniach:
-  úroveñ deskripcie -  pocetnosti, percentuálne hodnoty, aritmetické priemery, 

standardné odchylky;
-  úroveñ inferencie -  %2 (analyza rozdielu v pocetnostiach jednotlivych 

odpovedí rodicov vzhíadom na premenné vzdelanie rodica, zdravotny stav 
syna/dcéry, vek rodicia, pohlavie rodica).

Vysledky a diskusia

Jednym z nasich zámerov bolo preskúmaz,aké postavenie zaujímajú rodicia 
pri vybere vysokej skoly pre ich syna/dcéru. Vysledky naznacujú, ze rodicia 
umozñujú studentom slobodne sa rozhodnúzpri vybere druhu vysokej skoly ako 
aj odboru stúdia. Do rozhodnutia ich syna/dcéry vstupujú najma v role poradcov. 
V tejto súvislosti ziaden z rodicov vo vyskumnej vzorke neuviedol, ze vyber vyso
kej skoly pre diezabol podmieneny iba rozhodnutím rodica. Takmer polovica 
rodicov sa vyjadrila, ze vyber VS bol vylucne vlastnym rozhodnutím ich syna/ 
dcéry, do ktorého nijakym sposobom nezasahovali. Pri testovaní premennych 
(vzdelanie rodica, zdravotny stav syna/dcéry, vek rodicia a pohlavie rodica), sme 
statisticky vyznamné vysledky v tejto oblasti dosiahli pri premennych vzdelanie 
rodica (p=0,002) a zdravotny stav syna/dcéry (p=0,048). 80% rodicov s odbornym 
vzdelaním bez maturity (tab. 1) sa vyjadrili, ze vyber VS bol vylucne vlastnym 
rozhodnutím ich syna/dcéry, do ktorého nijakym sposobom nezasahovali. Na 
druhej strane rodicia s vysokoskolskym vzdelaním vyznamne castejsie uvádzali, 
ze pri vybere vysokej skoly pre ich syna/dcéru sa s diezazom aktívne radili 
a pomáhali mu (tab. 1). V tejto súvislosti je mozné uvieszaj vyjadrenie jedného 
z vysokoskolsky vzdelanych rodicov: „Rodic musí pomocz svojmu diezazu 
s vyberom vhodného odboru stúdia a vhodnej vysokej skoly. Mal by to s ním pre- 
konzultovaz, niekedy sú aj ambície detí nereálne". Uvedené vysledky súvisia 
s vyssími aspiráciami vysokoskolsky vzdelanych rodicov a ich detí, ktorych roz- 
hodnutia o zápise na vysokú skolu sú prirodzene ovplyvnené vyskou a druhom 
dosiahnutého vzdelania ich rodicov ci inych clenov uzsej i sirsej rodiny.
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Tab. 1. Vzdelanie rodicov a ich rola pri vybere vysokej skoly pre syna/dcéru

Rola rodica X2 df p

Vzdelanie
vyber VS bol 

vylucne vlastnym 
rozhodnutím 

syna/dcéry

pred podaním 
prihlásky 

sme sa spolu 
poradil

Spolu

Stredoskolské
N 12 30 42

% 29 71 100

Odborné N 12 3 15 12,147 2 ,002
bez maturity % 80 20 100

Vysokoskolské
N 6 6 12

% 50 50 100

Spolu
N 30 39 69

% 44 56 100

Vysvetlivky:
N -  pocet respondentov, VS -  vysoka skola, % -  percenta, %2 -  testovacie kriterium, df -  stupne 
vol'nosti, p -  dosiahnuta signifikancia (>  0,05 nesignifikantna; < 0,05 signifikantna; < 0,01 vysoko 
signifikantna; < 0,001 vel'mi vysoko signifikantna)

V situacii s dieżażomso zdravotnym znevyhodnenim vystupuju otazky 
buducnosti dieżaża,możnosti jeho d'alsieho studia a nasledneho zapojenia do 
pracovneho procesu este zreteinejsie. V idealnom pripade rodicia dokażu vytvoriż 
u svojho dieżażavzżah k jeho buducemu povolaniu a pomócż mu ho ziskaż. 
Zdravotne znevyhodnenie vsak do znacnej miery podmieńuje możnosti jeho 
profesneho uplatnenia. Jednou z ciest, ako móżu rodicia pomócż svojmu dieżażu 
zacleniżsa v buducnosti do pracovneho procesu, je aj podpora jeho d'alsieho vzde- 
lavania. Uvedene je v sulade aj s vypoved'ami rodicov zdravotne znevyhod- 
nenych studentov, ktori boli vo vyskumnej vzorke. Rodicia jednotne zdórazńuju 
vyznam kooperativneho systemu planovania tejto fazy żivota ich syna/dcery (tab. 
2). Uvadzaju, że pred podanim prihlasky sa so synom/dcerou radili a konzultovali 
rozhodnutie studovaż na univerzite s ucitelmi na strednej skole a s lekarmi. Vo 
faze rozhodovania o dalsom studiu studenta so zdravotnym znevyhodnenim na 
univerzite vystupuju do popredia aj ulohy koordinatorov pre studentov so 
specifickymi potrebami na vysokych skolach. Vyznamne postavenie maju aj 
poradenske centra pre studentov so specifickymi potrebami, ktorych cinnosż je 
jednou z podmienok zaradenia tychto studentov v prostredi vysokej skoly. V tomto 
kontexte je potrebne spomenuż aj vyskumnu ulohu KEGA 052 UKF-4/2011 
s nazvom: „Budovanie inkluzivneho prostredia v podmienkach vysokej skoly" 
(uspesne obhajena v decembri 2013), ktorej jednym z hlavnych ciefov bolo vytvo- 
riżporadenske centrum pre studentov so specifickymi potrebami na póde PF UKF 
v Nitre. (pozri viac napr. Seidler, Kurincova 2008; Belikova, Seidler 2011;Belikova, 
Babulicova, Zelena 2011; Kurincova, Turzak 2013 a pod.).
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Tab. 2. Zdravotny stav diezaza a rola rodica pri vybere vysokej skoly pre syna/dcéru

Rola rodica X2 df p

Znevyhodnenie 
syna/dcéry na VS

vyber VS bol 
vylucne vlastnym 

rozhodnutím 
syna/dcéry

pred podaním 
prihlásky 

sme sa spolu 
poradil

Spolu

Nie
N 27 39 66

% 41 59 100 3,927 1 ,048

Áno
N 0 6 6

% 0 100 100

Spolu
N 27 45 72

% 37 63 100

Vysvetlivky:
N -  pocet respondentov, VS -  vysoka skola, % -  percenta, %2 -  testovacie kriterium, , df -  stupne 
vol'nosti, p -  dosiahnuta signifikancia (>  0,05 nesignifikantna; < 0,05 signifikantna; < 0,01 vysoko 
signifikantna; < 0,001 vel'mi vysoko signifikantna)

V suvislosti s uvedenym bolo nasim vyskumnym zamerom preskumaz, do 
akej miery a akym sposobom ziskavaju rodicia informacie o univerzite pri vybere 
vysokej skoly pre ich syna/dceru. Az 80% rodicov sa vyjadrilo, ze ziskavali alebo sa 
samostatne pokusali ziskaz informacie o moznostiach studia na vysokej skole. 
S roznou urovńou dosiahnuteho vzdelania rodicov sa lisia aj sposoby a intenzita 
ziskavania informacii rodicmi. Nikto z vysokoskolsky vzdelanych rodicov v po- 
rovnani s ostatnymi skupinami neuvadza, ze informacie o moznostiach studia 
jeho syna/dcery nezbieral (tab. 3). Naproti tomu, az 60% rodicov s odbornym 
vzdelanim bez maturity uviedlo tuto moznosz. Rodicia so stredoskolskym 
a vysokoskolskym vzdelanim preferuju ziskavanie informacii prostrednictvom 
webovych stranokjednotlivych univerzit. 25% vysokoskolsky vzdelanych rodicov 
uvadza, ze okrem inych sposobov vyuzili aj rozhovor s inymi rodicmi vysoko- 
skolakov alebo rozhovor s ucitefmi na strednej skole. Uvedene vysledky podporuju 
zistenia o vyssich ambiciach vysokoskolsky vzdelanych rodicov v porovnani 
s ostatnymi skupinami. Jeden z ukazovatefov, ktory prirodzene ovplyvńuje 
sposob vyberu informacii je aj vekrodicov (p=0,010). Mladsi rodicia (do 50 rokov) 
skor vyhladavaju informacie na webovych strankach. Rodicia, ktorych vek presa- 
hoval 50 rokov, skor preferovali osobne formy vyhladavania informacii (rozhovor 
s ucitefmi na SS a s inymi rodicmi).

Nasou vyskumnou otazkou bolo tiez preskumaz, ake podmienky najviac 
ovplyvńuju vyber vysokej skoly pre diezaz pohfadu rodicov. Vo faze rozhodo- 
vania sa o vybere vysokej skoly zohladńuju rodicia viacere okolnosti, ktore sa 
prenasaju do zivota ich syna/dcery. 46% rodicov intaktnych vysokoskolakov 
uvadza, ze okrem vyberu adekvatneho odboru a programu studia sa pri vybere
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vysokej skoly v ich rodine prihliadalo na vzdialenosz VS od miesta bydliska. 
Rodicia poukazovali aj na ubytovacie moznosti v mieste stúdia (príbuzny, privát, 
studentsky domov) a stúdium inych známych na VS (tab. 4). Ako vyznamny 
determinant, ktory rodicia vysokoskolskych studentov uvádzali v otvorenych 
polozkách dotazníku, je tzv. „meno skoly" resp. kredit skoly, ktorú by mal ich 
syn/dcéra navstevovaz.

Tab. 3. Vzdelanie rodicov a sposob získavania informácií pri vybere vysokej skoly 
pre syna/dcéru

Vzdelanie

Spósob získavania informácií

Spolu

X2 df p

rozhovor 
s ucitel'mi 

na SS

rozhovor 
s inymi 
rodicmi 

vysokosko 
láka

informácie 
na webe 

VS

nezbieral
som,

syn/dcéra je 
dospely/á

19,6 6 ,003

Stredoskolské N 9 6 21 6 42

% 21 14 50 14 100

Odborné 
bez maturity

N 3 0 3 9 15

% 20 0 20 60 100

Vysokoskolské N 3 3 6 0 12

% 25 25 50 0 100

Spolu N 15 9 30 15 69

% 22 13 43 22 100

Vysvetlivky:
N -  pocet respondentov, VS -  vysoka skola, SS -  stredna skola, % -  percenta, %2 -  testovacie kriterium, 
df -  stupne vol'nosti, p -  dosiahnuta signifikancia (0,05 nesignifikantna; < 0,05 signifikantna; < 0,01 vy- 
soko signifikantna; < 0,001 vel'mi vysoko signifikantna)

Tymito otazkami sa najcastejsie zaoberaju prave rodicia ziakov zo zdravotnym 
znevyhodnenlm, V otvorenych polozkach dotazniku zdórazńovali nutnosz do- 
stupnosti informacii o moznostiach studia pre ich syna^dceru. Poukazuju pritom 
na dolezitoszpoznania możnych obmedzeni v studiu vzhfadom k druhu a stupńu 
znevyhodnenia ich diezaza.O vybere prihlasky pre syna/dceru z ich pohfadu 
jednoznacne rozhoduje aj vzdialenosz od miesta bydliska. Tieto zistenia su 
v sulade s vysledkami, ktore sme ziskali pri ziszovani osobnej angazovanosti 
rodicov pri vybere vysokej skoly pre ich dieza so zdravotnym znevyhodnenim. 
Rodicia tychto studentov (100%) v porovnani s rodicmi intaktnych studentov 
(57%), jednotne uvadzali, ze okrem inych sposobov ziskavania informacii osobne 
navstivili vysoku skolu, kde bude studovaz ich syn/dcera (p=0,040).
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Tab. 4. Zdravotny stav dieżaża a podmienky ovplyvńujuce vyber vysokej skoly 
pre syna/dceru

Znevyhodnenie 
syna/dcery na VS

Podmienky ovplyvńujuce 
vyber vysokej śkoly

Spolu

X2 df p

vzdialenosż
VS

od bydliska

ubytovanie 
(pribuzny, 
privat, SD)

śtudium 
znamych 

na VS
ine

8,86 3 ,031
Nie

N 30 12 9 15 66

% 46 18 14 23 100

Ano
N 6 0 0 0 6

% 100 0 0 0 100

Spolu
N 36 12 9 15 72

% 50% 17 13 21 100

Vysvetlivky:
N -  pocet respondentov, VS -  vysoka skola, % -  percenta, %2 -  testovacie kriterium, df -  stupne 
vol'nosti, p -  dosiahnuta signifikancia (>  0,05 nesignifikantna; < 0,05 signifikantna; < 0,01 vysoko 
signifikantna; < 0,001 vel'mi vysoko signifikantna)

Zaver a odporucania pre prax

O vysokośkolske studium prejavuje zaujem kazdorocne coraz viac studentov. 
Zvysujuci za zaujem o nadobudnutie terciarneho vzdelavania sa premieta aj 
v pocte prihlaśok na Studium od uchadzacov so zdravotnym znevyhodnenim. 
V tomto kontexte je vyber odboru ich Studia determinovany zaujmom śtudentov, 
podmienkami, ktore im vysoka śkola może poskytnuz,ale aj mnozstvom a inten- 
zitou podpory ich rodicov.

Na zaklade dosiahnutych vysledkov je możne konśtatovaż, że rodicia (na- 
priek faktu, że vysokośkolskych śtudentov povażujeme za mladych dospelych -  
legislativne samostatne zodpovednych obcanov) zohravaju pri vybere VS pres 
svojho syna/dceru nezastupitefnu ulohu. V situacii so śtudentom so zdravotnym 
znevyhodnenim tato skutocnosż vystupuje eśte zretefnejśie.

Vychadzajuc z vysledkov realizovaneho vyskumu povażujeme za potrebne 
neustale budovanie pozitivneho obrazu vysokej śkoly -  image śkoly -  prostred- 
nictvom pristupnosti informacii o możnostiach śtudia pre buducich śtudentov, 
ale aj ich rodicov. Okrem webovych stranok, vydavania informacnych letakov ci 
organizovania dni otvorenych dveri, je potrebne vnimażśtudentov a ich rodicov 
ako klientov vysokych śkol, ktori by mali mażmożnosżvystupovażaj ako poradna 
a podporna zlożka v celej variete śtudijnych programov, ako aj aktivit univerzity.
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Obzvlászvyznamnú úlohu by v tejto súvislosti mali zohrávazrodicia studen- 
tov so zdravotnym znevyhodnením, ktorí by mali spolupracovaz s centrami pre 
pomoc studentom so speciálnymi potrebami. Rodicia by mohli poskytovazpomoc 
a psychickú podporu inym rodicom zdravotne znevyhodnenych studentov, 
ktorych deti sa uchádzajú o vysokoskolské stúdium. Mohli by tymto rodicom 
slúzizako vzor, ze aj ich diezamóze napriek svojmu zdravotnému znevyhodneniu 
dosiahnuznajvyssie -  vysokoskolské vzdelanie. V tejto súvislosti nám mózu ako 
inspirácie pre podmienky nasej edukacnej praxe slúzizviaceré overené skúsenosti 
zo zahranicnych univerzít (pozri napr. Pattison, E. 2013).
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