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Anotácia príspevku (1)

• Príspevok prináša pohľad na digitálnu integráciu a na digitálnu 

gramotnosť ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku.

• Na základe kvantitatívneho empirického výskumu bolo realizované 

vyhodnotenie stavu digitálnej gramotnosti občanov 

so zdravotným postihnutím na Slovensku a

vyhodnotenie úrovne ich zručností využívať informačné a 

komunikačné technológie (IKT) pre skvalitnenie ich životných 

podmienok a podporu ich integrácie do spoločnosti, teda 

vyhodnotenie adaptácie ľudí so zdravotným postihnutím na 

dynamický prienik IKT do všetkých oblastí života našej 

spoločnosti. 
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Anotácia príspevku (2)

• Zber údajov sa uskutočnil využitím elektronického dotazníka 

vytvoreného prostredníctvom aplikácie Google forms – Google 

formuláre.

• Na spracovanie získaných údajov boli využité štatistické a 

grafické metódy. 

• Na vyhodnotenie a prezentáciu výsledkov výskumu boli využité 

najmä tabuľky, kontingenčné tabuľky, grafy a kontingenčné 

grafy zo softvérového produktu MS Excel.
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Anotácia príspevku (3)

• Spracovanie problematiky digitálnej integrácie ľudí so zdravotným 

postihnutím na Slovensku a realizácia kvantitatívnehu empirického 

výskumu digitálnej gramotnosti občanov so zdravotným 

postihnutím boli cieľom dizertačnej práce na tému: 

Informačné technológie - podpora integrácie občanov so 

zdravotným postihnutím do spoločnosti v doktorandskom štúdiu 

na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  

Autorka dizertačnej práce: Anna Ondrejková

Školiteľka: MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
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Hlavný cieľ dizertačnej práce

• Analýza súčasného stavu problematiky ľudí so zdravotným 

postihnutím (ZP) u nás a v zahraničí,

• vytvorenie komplexného pohľadu na digitálnu integráciu občanov 

so ZP do spoločnosti v SR,

• vyhodnotenie stavu digitálnej gramotnosti občanov so ZP na 

Slovensku a vyhodnotenie úrovne ich zručností využívať moderné 

informačné a komunikačné technológie (IKT) pre skvalitnenie ich 

životných podmienok a podporu ich integrácie do spoločnosti,

• vyhodnotenie adaptácie ľudí so ZP na dynamický prienik IKT do 

všetkých oblastí života našej spoločnosti.
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Čiastkové ciele vlastného kvantitatívneho empirického 

výskumu (1)
Na dosiahnutie hlavného cieľa  - vytýčený cieľ vlastného 

kvantitatívneho empirického výskumu a jeho čiastkové ciele:

1. Ovládanie hardvéru

Získať a vyhodnotiť informácie od respondentov o ich ovládaní 

práce s hardvérom, s prenosným počítačom, tlač dokumentov na 

PC tlačiarni, práca so skenerom, pripojenie sa k sieti a pod.

2. Ovládanie softvéru

Získať a vyhodnotiť informácie od respondentov o ich ovládaní 

práce so softvérom, teda prácu s textovým editorom, tabuľkovým 

procesorom, grafickým editorom, multimediálnym programom, 

internetovým prehliadačom a pod.
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Čiastkové ciele vlastného kvantitatívneho empirického 

výskumu (2)

3. Práca s informáciami

Získať a vyhodnotiť informácie od respondentov o ich zručnostiach 

v práci s informáciami, 

- vyhľadávanie informácií a služieb na internete, 

- sťahovanie (download) súborov z internetu, 

- využívanie elektronického obchodu, 

- využívanie internet bankingu, 

- využívanie elektronických služieb verejnej správy 

(e-governmentu) a pod.



8

Čiastkové ciele vlastného kvantitatívneho empirického 

výskumu (3)

4. Schopnosť komunikácie

Získať a vyhodnotiť informácie od respondentov o ich 

schopnostiach v oblasti elektronickej komunikácie,

- odosielanie a prijímanie e-mailov, 

- zasielanie správ z mobilného telefónu, 

- telefonovanie prostredníctvom internetu, 

- elektronickú komunikáciu prostredníctvom chatu, 

- elektronickú komunikáciu v diskusných fórach alebo 

na sociálnych sieťach na internete.



Vlastný kvantitatívny empirický výskum

Hlavná metóda – dotazník vyplňovaný elektronickou 

formou.

• Na základe čiastkových cieľov sme naformulovali 

výskumné otázky a vytvorili sme 

finálnu podobu elektronického dotazníka.

• Pri tvorbe dotazníka sme využili modernú technológiu 

Google aplikácií a konkrétne aplikáciu 

Google formuláre (Google Forms).
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Vlastný výskum – charakteristika dotazníka

• Dotazníkový výskum bol anonymný.

• Na spracovanie údajov boli použité štatistické a grafické metódy a ich 

interpretácia - využitie softvéru - tabuľkový procesor Excel 2013. 

• Pri tvorbe výskumných otázok boli využité metódy škálovania

(predovšetkým slovná forma škál).

• Respondenti sami posudzovali svoje digitálne zručnosti, išlo o 

sebaposudzovanie respondentov.

• Na začiatku dotazníka a tiež v sprievodnom liste boli respondenti informovaní

prečo a za akým účelom sa informácie poskytujú a použijú.
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Vlastný výskum – štruktúra  dotazníka

• Celkový počet otázok v dotazníku – 43 otázok

Informácie o respondentovi – prvých 11 otázok

Otázky súvisiace s cieľom výskumu – 32 otázok.

• Všetky otázky boli označené ako povinné, dotazník bolo možné 

odoslať iba po výbere odpovede na každú otázku. 

• Dotazník bolo možné vypĺňať v časovom období od júna 2014 do 

marca 2015.

• Do výskumu sa zapojilo 177 respondentov.
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Vlastný výskum – distribúcia dotazníka

• Potenciálnych respondentov sme oslovili elektronicky. 

• Využili sme e-mailové kontakty takmer na všetky neziskové 

organizácie ľudí so ZP, ktoré sú členmi Národnej rady občanov so 

zdravotným postihnutím v SR alebo Asociácie organizácií 

zdravotne postihnutých občanov v SR .

• E-mailom a tiež osobnou návštevou sme oslovili aj školy pre 

žiakov a študentov so špecifickými potrebami.

• Využili sme aj mnohé osobné kontakty na ľudí so ZP, okrajovo 

sme použili aj printovú formu dotazníka.
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Respondenti podľa pohlavia

13

Pohlavie
Respondenti 

počet (n) 

Respondenti 

podiel v %

Muž 77 44%

Žena 100 56%

Celkový súčet 177 100%

Graf 1 Respondenti podľa pohlavia, Zdroj: Autor

Tabuľka 1 Respondenti podľa pohlavia, Zdroj: Autor



Tabuľka 2. Respondenti podľa vekových kategórií

Veková kategória 

respondenta

Respondenti počet 

(n) 

Respondenti podiel 

v %

14 - 17 rokov 9 5%

18 - 24 rokov 36 20%

25 - 34 rokov 45 25%

35 - 59 rokov 56 32%

60 a viac rokov 31 18%

Celkový súčet 177 100%

14

Zdroj: Autor
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Graf 3 Respondenti podľa zdravotného postihnutia, Zdroj: Autor



Výskumné predpoklady – hypotéza 1

Hypotéza 1

Digitálna gramotnosť sa u celkovej populácie na Slovensku, dostala 

na úroveň, kedy tri štvrtiny populácie zahrňujeme do skupiny digitálne 

gramotných a jedna štvrtina je deklarovaná ako digitálne negramotná 

(Velšic, 2013). 

Digitálne zručnosti ľudí so ZP sú podstatne horšie a zaostávajú 

za výsledkami, získanými výskumami u celkovej populácie na 

Slovensku.
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Výskumné výsledky k hypotéze 1

• Podľa výskumu IVO v roku 2013,

podiel digitálne gramotnej populácie v SR dosiahol 79 % 

a digitálne negramotných 21% (Velšic, 2013).

• Podľa sebahodnotenia našej vzorky by sme 

za digitálne gramotných mohli označiť až 96 % respondentov, 

pokiaľ zahrnieme aj tých, čo ovládajú iba základy. 

Hypotéza 1 na základe vlastného výskumu nebola potvrdená.
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Ovládanie práce s osobným počítačom 

– PC (stolný počítač)

18Graf 9 Ovládanie práce s osobným počítačom (PC), Zdroj: Autor

Úroveň ovládania
Respondenti 

počet (n) 

Respondenti 

podiel v %

1 - ovládam veľmi 

dobre
70 39%

2 - ovládam na 

dobrej úrovni
47 27%

3 - ovládam 

priemerne
37 21%

4 - ovládam 

základy
16 9%

5 - neovládam 

vôbec
7 4%

Celkový súčet 177 100%

Tabuľka 9 Ovládanie práce s osobným počítačom (PC)

Zdroj: Autor



Výskumné predpoklady – hypotéza 2

Hypotéza 2

Stupeň najvyššie ukončeného vzdelania u ľudí so ZP 

pozitívne ovplyvňuje lepšiu úroveň ovládania práce 

s osobným počítačom. 
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Výskumné výsledky k hypotéze 2

• Pre vyhodnotenie hypotézy 2 sme využili výsledky spracovania otázky 12 –

Ovládanie práce s osobným počítačom v kombinácii s inými hľadiskami –

telesné a zrakové postihnutie a najvyššie ukončené vzdelanie. 

• Filtrovaním sme vybrali iba respondentov s telesným postihnutím v počte 63 

respondentov a so zrakovým postihnutím v počte 40 respondentov.

• Pre spracovanie údajov, sme využili kontingenčné tabuľky a kontingenčné 

grafy.

Hypotéza 2 na základe vlastného výskumu bola potvrdená.

•

20



21Graf 11 Kontingenčný graf - Ovládanie práce s osobným počítačom podľa telesného a zrakového postihnutia 

a najvyššieho ukončeného vzdelania, Zdroj: Autor



Výskumné predpoklady - hypotéza 3 a výsledky

Hypotéza 3

Digitálne zručnosti majú význam iba pre ľudí so ZP, aktívnych 

v pracovnom procese (zamestnanci, živnostníci, podnikatelia) 

alebo pre študentov so ZP.

• Pre vyhodnotenie hypotézy 3 sme využili  spracovanie otázok:

Otázka 39. – Kde najviac využívate IKT?  - v súkromí 42% + 32%

Otázka 41. - Ako najviac využívate informačné a komunikačné 

technológie (IKT) vo Vašom voľnom čase a v súkromí?

Hypotéza 3 na základe týchto výsledkov nebola potvrdená. 
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Otázka 39 – Kde najviac využívate IKT? 

Využívanie IKT
Respondenti

počet (n) 

Respondenti 

podiel v %

1 – v práci, v škole 34 19%

2 – v súkromí 74 42%

3 – inde 3 2%

4 – v práci, škole 

aj v súkromí 

takmer 

rovnocenne

54 30%

5 – nevyužívam 

vôbec
12 7%

Celkový súčet 177 100%
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Graf 39a Kde najviac využívate informačné a komunikačné 

technológie (IKT)?, Zdroj: Autor

Tabuľka 39a Kde najviac využívate informačné a komunikačné 

technológie (IKT)?, Zdroj: Autor



Otázka 41 - Ako najviac využívate IKT vo Vašom voľnom 

čase a v súkromí?

Využívanie IKT
Respondenti 

počet (n) 

Respondenti 

podiel v %

1 – práca s textom 12 7%

2 – práca s tabuľkami 0 0%

3 – vyhľadávanie 

informácií cez internet
32 18%

4 – elektronická 

komunikácia
21 12%

5 – iné programy 6 3%

6 - počítačové hry 11 6%

7 – kombinácia minimálne 

troch predchádzajúcich 

možností

91 52%

8 – nevyužívam vôbec 4 2%

Celkový súčet 177 100%

24Tabuľka 41a Ako najviac využívate IKT vo Vašom voľnom čase 

a v súkromí? Zdroj: Autor

Graf 41a Ako najviac využívate IKT vo Vašom voľnom čase 

a v súkromí? Zdroj: Autor



Výskumné predpoklady – hypotéza 4 a výsledky (1)

Hypotéza 4

Ľudia so ZP vo vekovej kategórii 60 a viac rokov nemajú záujem o využívanie 

moderných IKT a u väčšiny z nich absentujú digitálne zručnosti.

Pre vyhodnotenie hypotézy 4 sme použili výsledky vybraných otázok, 

spracovaných kontingenčnými tabuľkami a grafmi.

• Otázka 25 – Vyhľadávanie informácií a služieb na internete -– na veľmi 

dobrej a dobrej úrovni využíva 55% respondentov vo veku 60 rokov a viac. 

• Otázka 26 – Používanie internetbankingu, on-line služieb v bankovníctve -

na veľmi dobrej a dobrej úrovni využíva 49% respondentov vo veku 60 rokov 

a viac. 
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Výskumné predpoklady – hypotéza 4  a výsledky (2) 

• Otázka 31 – Elektronická komunikácia – Odosielanie a prijímanie e-mailov, 

na veľmi dobrej a dobrej úrovni využíva elektronickú komunikáciu 64%

respondentov vo veku 60 rokov a viac

• Otázka 32 – Zasielanie správ z mobilného telefónu/smartfónu (zasielanie 

SMS, MMS) - na veľmi dobrej a dobrej úrovni využíva 55% respondentov vo 

veku 60 rokov a viac

• I keď záujem o využívanie moderných IKT vo vekovej kategórii napr. 25 – 34 

ročných respondentov je podstatne vyšší, konštatujeme, že

hypotéza 4 na základe týchto výsledkov nebola potvrdená.

26
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Otázka 32
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Výskumné predpoklady – hypotéza 5 a výsledky

Hypotéza 5

Vzdelávanie ľudí so ZP a ich príprava na informačnú spoločnosť na 

Slovensku nie sú vyhovujúce a dostatočné.

Na základe vyhodnotenia otázky 37 sme zistili, že vzdelávaniu ľudí so ZP v oblasti 

ovládania IKT spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť, 

až 46% respondentov získalo vzdelanie v IT iba samoštúdiom - graf 37 

a tabuľka 37.

Hypotéza 5 na základe týchto výsledkov bola potvrdená.
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Otázka 37 - Kde ste predovšetkým získali vedomosti a 

zručnosti v ovládaní IKT?

32

Graf 37a Kde ste predovšetkým získali vedomosti a zručnosti 

v ovládaní IKT?, Zdroj: Autor

Tabuľka 37a Kde ste predovšetkým získali vedomosti a zručnosti 

v ovládaní IKT?, Zdroj: Autor

Vedomosti získané Respondenti 

počet (n) 

Respondenti 

podiel v %

1 – v škole 39 22%

2 – v zamestnaní 24 13%

3 –

v rekvalifikačnom 

kurze, v inom 

kurze

24 14%

4 - samoštúdiom 81 46%

5 - neovládam 

vôbec
9 5%

Celkový súčet 177 100%



Výskumné predpoklady – hypotéza 6 a výsledky

Hypotéza 6

V súčasnej spoločnosti sú v masovom meradle využívané IKT a internet v oblasti 

elektronickej komunikácie. Na moderné formy elektronickej komunikácie sa 

adaptovali aj ľudia so ZP a väčšina má digitálne zručnosti na ich využitie.

• Pre vyhodnotenia tejto hypotézy sme využili tabuľku 47 - Schopnosť 

komunikácie – súhrnné vyhodnotenie čiastkového cieľa 4.

Úroveň ovládania 1 – „ovládam veľmi dobre“ sa pohybuje nad 50%.

Hypotéza 6 na základe týchto výsledkov bola potvrdená.
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Tabuľka 47 Schopnosť komunikácie – čiastkový cieľ 4 – výber

Schopnosť komunikácie

Úroveň ovládania

1 – „ovládam veľmi 

dobre“

n %

31. Elektronická komunikácia – Odosielanie a prijímanie e-mailov, elektronická pošta 106 60 %

32. Zasielanie správ z mobilného telefónu/ smartfónu (zasielanie SMS, MMS) 105 59 %

33. Elektronická komunikácia prostredníctvom chatu 92 52 %

34. Telefonovanie prostredníctvom internetu – využitie služby Skype 93 53 %

35. Elektronická komunikácia  v diskusných skupinách, fórach, fankluboch 55 31 %

36. Elektronická komunikácia  v sociálnych sieťach na  internete – napr. Facebook, Linkedln a pod. 72 41 %

Maximum  - zvýraznené oranžovou farbou výplne 106 60 %

Minimum – zvýraznené zelenou farbou výplne 55 31 %
34



Splnenie štyroch čiastkových cieľov

• Po spracovaní a vyhodnotení údajov podľa jednotlivých výskumných 

otázok sme vypracovali 4 súhrnné prehľadné tabuľky 

Tabuľka 44 Ovládanie hardvéru

Tabuľka 45 Ovládanie softvéru

Tabuľka 46 Práca s informáciami

Tabuľka 47 Schopnosť komunikácie

kde prezentujeme výsledky podľa štyroch oblastí a naplnenie všetkých 

štyroch čiastkových cieľov.

• V súhrnných tabuľkách prezentujeme tiež extrémne hodnoty, maximum 

a minimum počtu respondentov a podielu v %, v otázkach danej 

oblasti. Týmto sa dokresľujú výsledky výskumu podľa oblastí.

Ako príklad súhrnnej tabuľky uvádzame tabuľku 44.
35



Tabuľka 44 Ovládanie hardvéru – čiastkový cieľ 1 – výber

36

Ovládanie hardvéru
Úroveň ovládania 

1 – „ovládam veľmi dobre“

n %

12. Ovládanie práce s PC 70 39 %

13. Práca s prenosným počítačom resp. vreckovým počítačom alebo smartfónom 58 33 %

14. Tlač dokumentov na PC tlačiarni 81 46 %

15. Práca so skenerom 58 33 %

16. Zapisovanie údajov na prenosné médium, napr. USB kľúč 102 58 %

17. Prenášanie /kopírovanie údajov v sieti – lokálna počítačová sieť (LAN) a globálna 

sieť internet
72 41 %

18. Pripojenie počítača k internetu (modem, Wifi...) 70 40 %

Maximum - zvýraznené oranžovou farbou výplne 102 58 %

Minimum – zvýraznené zelenou farbou výplne- * - rovnaký počet je pri dvoch otázkach 58* 33 %*



Tabuľka 45 Ovládanie softvéru – čiastkový cieľ 2 – výber

37

Ovládanie softvéru
Úroveň ovládania 

1 – „ovládam veľmi dobre“

n %

19. Práca s textom, textovým editorom (procesorom) - napr. MS Word 67 38 %

20. Práca s tabuľkou, tabuľkovým procesorom –napr. MS Excel 40 23 %

21. Práca s databázovým programom – napr. MS Access 13 7 %

22. Práca s grafickým editorom – napr. Skicár/Maľovanie pod OS Windows 32 18 %

23. Práca s multimediálnym programom - napr. PowerPoint 38 22 %

24. Práca s internetovým prehliadačom –napr. Internet Explorer 83 47 %

Maximum  - zvýraznené oranžovou farbou výplne 83 47 %

Minimum – zvýraznené zelenou farbou výplne 13 7 %



Tabuľka 46 Práca s informáciami – čiastkový cieľ 3 – výber

38

Práca s informáciami
Úroveň ovládania 

1 – „ovládam veľmi dobre“

n %

25. Vyhľadávanie informácií a služieb na internete 90 51 %

26. Používanie internet-bankingu, on-line služieb v bankovníctve 60 34 %

27. Nakupovanie tovarov a služieb cez internet, využívanie elektronického obchodu 51 29 %

28. Využívanie elektronických služieb verejnej správy (e-government) 15 9 %

29. Vyplňovanie a odosielanie rôznych elektronických tlačív a formulárov 47 27 %

30. Download/upload súborov, údajov cez  internet – stiahnutie a odoslanie súborov 71 40 %

Maximum - zvýraznené oranžovou farbou výplne 90 51 %

Minimum – zvýraznené zelenou farbou výplne 15 9 %



Závery (1)

• Kľúčovým predpokladom budovania informačnej spoločnosti je zabezpečiť základné 

digitálne vzdelanie - počítačovú gramotnosť  každého občana.

• Digitálna gramotnosť sa stala jednou z hlavných kompetencií 21. storočia.

• Výsledky dizertačnej práce deklarujú veľký záujem o využívanie IKT aj u ľudí 

so ZP na Slovensku. Tieto technológie sú veľmi cenným prínosom pre skvalitnenie 

každodenného života ľudí so ZP.

• Na odstránenie hrozby digitálnej exklúzie občanov so ZP je potrebné masívnejšie 

podporovať zvyšovanie ich digitálnej gramotnosti. Pre ich integráciu, inklúziu a 

skvalitnenia ich života je dôležité aplikovať nové poznatky a nové možnosti 

asistenčných technológií a IKT do ich praktického života. 

• Rozdielna úroveň prístupu k IKT, úroveň digitálnej gramotnosti a iné parametre by sa 

mohli v blízkej budúcnosti stať významným faktorom prehlbovania sociálnych rozdielov. 

Je tu nebezpečie fenoménu s názvom „digitálna priepasť“.

•
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Závery (2)

• V súčasnosti sa väčšina vlád krajín Európskej únie nevyhnutne musí zaoberať riešením 

zložitých problémov, ako sú starnutie populácie, problémy s nezamestnanosťou, 

zdravotný stav obyvateľstva, sociálna nerovnováha.

• Prechod spoločnosti na informačnú spoločnosť prináša problémy spojené s 

prehlbujúcou sa sociálnou nerovnosťou, ktorá sa prejavuje ako tzv. „digitálna 

priepasť“.

• Vyspelé aplikácie IKT nesú v sebe riziko digitálnej exklúzie, teda digitálneho 

vylúčenia.

• Riešenie otázok digitálnej integrácie všetkých občanov a eliminácia digitálnej 

exklúzie sa musia stať významnou úlohou na plnenie rastúcich požiadaviek 

obyvateľstva va zabezpečenie vyššej kvality života. Ide napríklad o otázky 

informatizácie verejnej správy, e-governmentu, najmä inkluzívneho e-

governmentu, teda prístupného i pre znevýhodnené skupiny populácie. 
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Závery (3)

• V dôsledku informatizácie spoločnosti sa teda dostáva do pozornosti tiež digitálna 

integrácia. 

• Možnosti využitia IKT v živote spoločnosti sú mimoriadne pestré a široké. 

Popri ich uplatnení sa v ekonomických odvetviach, ktoré majú priamy vplyv na život 

občanov, uplatňujú sa vo vzdelávaní, v zdravotníctve, a tiež v aktivitách pre voľný čas a 

zábavu. 

• Nezanedbateľný je aj význam IKT pri sprístupňovaní informácií občanom, pri 

zjednodušovaní komunikácie s verejnou správou a využívaní elektronických služieb.

• Zaručenie prístupu k informáciám a použiteľnosti elektronických služieb e-

governmentu pre všetkých občanov je jednou z ťažiskových požiadaviek rozvoja 

informačnej spoločnosti. 41
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