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Miera komunikačnej odchýlky  sluchovo postihnutých detí

Abstrakt: V slovenskej  surdopedickej  literatúre  v  súčasnosti  nepoznáme  také 

kvantitatívne hodnotenia formálnej  stránky písomného prejavu sluchovo postihnutých detí, 

ktoré by vychádzalo z objektívnych ukazovateľov práce. Obsahom nášho príspevku je preto 

návrh  takého  hodnotenia  „písomných“  komunikačných  schopností  sluchovo  postihnutých 

detí,  ktoré  by  minimalizovalo  subjektívny  prístup  hodnotiaceho.  Pri  hodnotení 

komunikačných schopností  berieme do úvahy informačnú hodnotu,  gramatickú správnosť, 

syntaktickú  náročnosť,  morfologickú   stránku a  slovnú bohatosť  písomného prejavu  detí. 

Predkladané vzťahy neponúkame ako konečné riešenia, ale skôr za jeden z možných návrhov 

a  otvorenú  problematiku.   

Kľúčové  slová:  sluchové  postihnutie, nepočujúci,  komunikačné  schopnosti, 

semikvantitatívne hodnoty

Najzávažnejším primárnym dôsledkom sluchového postihnutia  je narušenie rozvoja 

komunikačných schopností sluchovo postihnutých detí v hovorenej, a následne i v písomnej 

forme.  Miera  narušenia  komunikačnej  schopnosti  jednotlivých  sluchovo  postihnutých  je 

veľmi rozdielna.  Ak sa má  písomný  prejav  sluchovo postihnutého žiaka približovať čo 

najviac správnemu písomnému prejavu, musí  spĺňať nasledovné charakteristiky:

1.a, Každá napísaná veta má mať v rámci  textu  istú informačnú  (výpovednú) 

                  hodnotu.

 1.b, Vety z hľadiska obsahu informácie majú byť v súlade so zadanou témou, 

                   ktorá má byť v istej miere vyčerpávajúco spracovaná.

  2. Vety  majú byť gramaticky správne napísané.

 3. Aby mal písomný text istú dynamičnosť,  majú sa v ňom  vyskytovať:

       a,  jednotlivé slovné druhy v určitom pomere s istou toleranciou,

                  b, jednotlivé typy viet v určitom pomere: vety jednoduché, vety rozvité,     

                     priraďovacie i podraďovacie súvetia.

          Písomné  prejavy  niektorých  prelingválne  ťažšie  sluchovo  postihnutých  osôb  tieto 



charakteristiky často nespĺňajú, ale  v rôznej miere sa od nich líšia.  Práve odlišnosti týchto 

charakteristík  sú  v našom  návrhu  vstupom  do  matematických  vzťahov,  ktoré  vyjadrujú 

kvantitatívnu mieru narušenia komunikačných schopností.  Na Základnej škole pre sluchovo 

postihnutých  na  Hrdličkovej  ulici  v Bratislave  sme  uskutočnili  v  r.1995  a  v  r.  2000 

nasledovný výskum: Všetkým žiakom piatej až deviatej triedy (žiaci boli sluchovo postihnutí: 

ťažká  nedoslýchavosť  až  hluchota)  sme  predložili  obrázok,  ktorý  mali  v  priebehu  jednej 

vyučovacej  hodiny  písomne  opísať.  Obrázok  bol  maximálne  podnetný  s  množstvom 

zobrazených osôb, rastlín, zvierat, vecí. Žiaci na základe svojich skúseností mohli obrázok 

reprodukovať  aj  prostredníctvom  fantázie  a  predstavivosti.  Všetky  práce  (v roku  1995 

tridsaťpäť  prác  a  v roku  2000   tridsaťtri  prác)  sme  sa  pokúsili  podľa  predchádzajúcich 

charakteristík  analyzovať  a  vyjadriť  mieru  ich  komunikačnej  odchýlky  od  bežného  textu 

kvantitatívne. Práce a vypočítané miery komunikačných odchýlok sluchovo postihnutých detí 

sme  porovnali  s prácami  a mierami  komunikačných  odchýlok  intaktných  detí  z kontrolnej 

skupiny -  žiakov piateho ročníka bežnej základnej školy. Našim cieľom bolo dospieť k takým 

vzťahom,  ktoré  by  minimalizovali  súčasný  subjektívny  prístup  pri  hodnotení  formálnej 

stránky písomných prác sluchovo postihnutých detí.  Napriek tejto snahe sa ho nepodarilo 

úplne vylúčiť.  Voľba kategórií, do ktorých boli vety pri parciálnych analýzach začleňované, a 

 aj hodnoty koeficientov vo vzťahoch [1], [2], [3]  a [4]   sú výsledkom subjektívneho prístupu 

autora.  Správnosť voľby kategórií, výberu hodnôt koeficientov a zostavenia vzťahu sme si 

overovali  v spolupráci  so  skúsenými  učiteľkami  –  odborníčkami  v klasickom  hodnotení 

písomných prác sluchovo postihnutých detí. Nevylučujeme možnosť voľby kategórií a hodnôt 

koeficientov  na podklade  iných prístupov a skúseností. Aj z toho dôvodu nie je možné brať 

predkladané vzťahy za konečné riešenie, ale skôr za jednu z ciest k hľadaniu objektívnejších 

hodnotení. 

 Analýza prác z gramatického a informačného hľadiska 

 Na základe požiadavky istej informačnej hodnoty vety (1.a) a požiadavky gramatickej 

správnosti vety (2) sme napísané vety zatrieďovali do týchto kategórií:

 Výborné  vety  (VV):  Vety bez  akejkoľvek  gramatickej  chyby s  jednoznačne 

interpretovateľnou informáciou.

 Vety s malou chybou (MCH): Vety s bežnou gramatickou chybou (dĺžeň, mäkčeň, 

čiarka,  i  -  y)  a  s  jednoznačne  interpretovateľnou  informáciou  –  nazvali  sme  ich  vety  s 



modulačným agramatizmom. Napr.:  Je smutná lebo je sama. Mačka chyta myš. V lese je  

viac zvierat ako vo volnej prirode. Zámok je krásný. 

Vety s morfologickým agramatizmom (MA): Informačne jednoznačné vety s malou 

syntaktickou  chybou  alebo  s  malou  chybou  v  ohýbaní  slovných  druhov   v kratšej  vete. 

V prípade viacčlennej vety je prípustná   jedna taká chyba na každé štyri vetné členy. Napr.: 

Pri blate sú dve prasy. Husy plavajú v potoku ale je studená voda. Pastier má staré veci  

oblečené. Do tejto kategórie sme zaradili aj vety, v ktorých bola nesprávne použitá predložka, 

ale  pri  správnom skloňovaní  a  jednoznačnom zmysle  vety.  Napr.:  Na potoku  je  drevený 

mostík.   

Vety  s morfologicko  –  syntaktickým  agramatizmom  (MSA):  Vety  s viacerými 

chybami pri ohýbaní slov, s malou chybou v syntaktickej skladbe, ale pre čitateľa s jasnou 

informačnou hodnotou. Vo vete je jednoznačný podmet a prísudok, zámena poradia slov je 

v nich  prijateľná. Napr.:  Pastier pasí ovečky aj pes behá oproti ovečky.  Chlapec liezí  na 

strome asi mu chutí hruška alebo jablko.  Ujo chyta kapor. 

Vety,  ktorým rozumieme (RV):  Vety,  ktoré majú nesprávnu syntaktickú skladbu, 

viac chýb v ohýbaní slov,  resp. obsahujú skomolené slovo, ale sú aspoň z kontextu vcelku 

zrozumiteľné.  Napr.: Na oblohu je pekná farebná ducha. Ducha pekné farby. 

Vety,  ktorým  nerozumieme  (NV):  Vety bez  informačnej  hodnoty,  resp. 

nezmyselné.  Napr.: Dedko v rybník v jazero v ryba pri hrniec v ryba jeden. Orol hladavuje  

zvieratá. 

 Tu  si  dovolíme  upozorniť  na  skutočnosť,  že  kategorizácia  viet  je  v niektorých 

prípadoch relatívne ovplyvnená subjektívnym prístupom hodnotiaceho k hodnoteniu práce. 

Napríklad vetu „Hrad starý pokazený uhy.“  môžu niektorí zaradiť do kategórie viet, ktorým 

rozumie  (RV),  iní  do  kategórie  viet,  ktorým  nerozumie  (NV).  Skúsenosti  z explicitného 

hodnotenia  nám  ukázali,  že   výpočet  gramaticko-informačnej  odchýlky  skúmaných  prác 

v dôsledku tohto subjektivizmu nebol významne ovplyvnený. 

Mieru gramaticko-informačnej odchýlky GIO skúmanej práce od správne napísaného 

textu sme vyjadrili pomocou vzťahu:.

[1]                       GIO = (0. VV p + 1.MCH p + 2. MA p + 4. SA p + 6.RV p + 8.NV p) / 8

kde VV p –  udáva relatívny počet viet kategórie VV,  MCH p -  udáva relatívny počet viet 

kategórie MCH, AT...  Platí, že  VV p + MCH p +  MA p +  SA p + RV p + NV p   = 100% 



Koeficienty 0,  1,  2,  4,  6  a  8  vo vzťahu [1]  udávajú,  že za bezchybne  napísané vety VV 

nedostali  žiaci žiadny odchýlkový bod, za vety s malou chybou MCH po 1 odchýlkovom 

bode, za vety s malým agramatizmom MA po 2 odchýlkových bodoch atď. Opäť si dovolíme 

pripomenúť, že kategórie a hodnoty koeficientov je možné stále upresňovať.  

Hodnoty gramaticko-informačnej  odchýlky (GIO), vypočítanej  podľa vzťahu [1] sa 

môžu pohybovať v intervale od 0% do 100% (tabuľka č.1). Čím viac sa písomné práce detí 

líšia  od správne napísaného textu,  tým je  miera  gramaticko-informačnej  odchýlky  väčšia. 

Miera  gramaticko-informačnej  odchýlky  GIO  prác  našich  sluchovo  postihnutých  detí  sa 

pohybovala v rozsahu 6% až 87% a intaktných detí kontrolnej skupiny v rozsahu 0% až 18%. 

Z gramaticko- informačného hľadiska textu miera odchýlky GIO prác sluchovo postihnutých 

detí korenšpodovala  s úrovňou prác. Potvrdzovali nám to skúsené a veľmi dobré učiteľky. 

Sluchovo postihnutí žiaci, ktorí sú v škole pokladaní za  úspešných, dosahovali odchýlku GIO 

maximálne cca 25%. Naopak  žiaci, u ktorých odchýlka GIO bola vyššia ako cca 50%, mali 

veľké problémy aj pri čítaní s porozumením a pri učení sa takých odborných predmetov ako 

prírodopis,  zemepis,  biológia,  dejepis...  Učivo  týchto  predmetov  si  osvojovali  vyslovene 

mechanicky, ale neboli schopní reagovať na otázky z naučeného učiva.  

 
                    počet viet    VV    MCH   MA    MSA RV    NV    GIO 
A. 5.r– SP    79         79,7%     2,5%  13,9%    0%   3,8%   0%   6,6% 
B. 8.r –SP    23          26,1%    4,3%   39%   21,7%   8,7%   0%  27,6%
C. 8.r –SP    21            0%      0%    4,8%   4,8%  66,7%  23,8%  77,4% 
D. 9.r –SP    15          20%      6,7%  33,3%  13,4%  13,4% 13,4%  39,3% 
E. 5r. – int.      9    0%   78%  22%    0%    0%  0%  15,3%
 Tab.1: Rozbor  prác  z  hľadiska gramatickej správnosti  a zrozumiteľnosti.  Práce A – E sú  
uvedené na konci príspevku. (SP – sluchovo postihnutý, int. – intaktný)

 Analýza  prác z gramatického a syntaktického hľadiska 

Gramaticko-  syntaktickou  analýzou  prác  detí  sa  nám  potvrdilo,   že  žiaci  s veľmi 

slabou slovnou zásobou sú väčšinou úspešní len pri tvorení krátkych viet s dvoma - troma 

vetnými členmi. Naopak, viacčlenné vety s viac ako ôsmymi členmi úspešne používajú len 

veľmi dobrí žiaci. Nakoľko detailnejšie a precíznejšie robený výskum v tejto oblasti nie je 

v našich  možnostiach,  z hľadiska  odpozorovaného  písomného  prejavu  u sluchovo 

postihnutých detí sa nám zdalo vhodné zlúčiť holé vety a vety s troma  členmi do kategórie 

krátkych viet (KV). Vety so štyrmi až siedmymi  členmi sme zaradili do kategórie stredne 

dlhých viet (SV) a vety s minimálne ôsmymi členmi do kategórie dlhších viet (DV).  Všetky 

tri kategórie sme  z hľadiska gramatickej správnosti rozčlenili ešte do dvoch podskupín: 



Vety s dobrým usporiadaním a prijateľným ohýbaním vetných členov (DS):  ide 

hlavne o výborné vety (VV), vety s malou chybou (MCH) a čiastočne vety s morfologickým 

agramatizmom (MA).

Vety s prijateľným usporiadaním vetných členov a viacerými chybami v ohýbaní 

slov (PS): jedná sa hlavne o vety s morfologickým agramatizmom (MA), vety so syntakticko 

-   morfologickým agramatizmom (MSA), vety, ktorým rozumieme (RV),  alebo niekedy aj 

tie,  ktorým  jednoznačne  nerozumieme  (NV).  Vety  s neprimeraním  usporiadaním  vetných 

členov sme pomenovali vetami bez syntaxe a príslušnú kategóriu označili (BS).  Jednotlivé 

vety sme tak z gramaticko– syntaktického hľadiska rozdeľovali  do nasledovných kategórií:

Dlhšie vety s dobrým syntaxom (DV_DS):   Vety aspoň s ôsmymi členmi a  viac– 

menej  správnym  usporiadaním  vetných  členov.  Vo  vete  sú  prípustné  agramatizmy,  ale 

maximálne jeden na štyri vetné členy.  Napr.: Sú tam aj rôzne lesy napr.: listnaté, ihličnaté aj  

ovocné stromy.  

Stredne dlhé vety s dobrým syntaxom (SV_DS): Vety aspoň so štyrmi až siedmymi 

vetnými členmi, ktoré spĺňajú rovnaké ďalšie podmienky ako vety kategórie DV_DS. Napr.: 

Lovcovi sa nepodarilo strielať do jeleňa. Všetci ľudia a zvieratá sú nadešení.

Krátke  vety  s dobrým  syntaxom  (KV_DS):  Vety  s maximálne  tromi  vetnými 

členmi,  správnym usporiadaním vetných členov a nanajvýš jedným agramatizmom. Napr.: 

Prasy papajú trávu.

Dlhé vety s prijateľným syntaxom (DV_PS): Od kategórie DV_DS  sa líši počtom 

agramatizmov resp. iných chýb. Veta má zrozumiteľný obsah, má jasný prísudok a  podmet. 

Zaraďujeme  tu  aj  vety  s nesprávne  použitou  predložkou,  ale  prijateľným ohýbaním slov. 

Napr.: Zajac strakata žerie mrkva, svina žerie zemiaky, krava trava kel. 

Stredné vety s prijateľným syntaxom (SV_PS): Analogicky ako v predchádzajúcej 

kategórii. Napr.: Na kríku stojí lovec s lukom. 

Krátke vety s prijateľným syntaxom (KV_PS): Analogicky ako v predchádzajúcej 

kategórii. Napr.: Ovce sú trinásť.

Vety bez syntaxe (BS): Vety, ktoré nám nedávajú význam alebo vety, v ktorých nie je 

podmet alebo prísudok.  Napr.: bal chyta. Starý vzácny dom zámky. Orol hladavuje zvieratá. 

 Mieru gramaticko - syntaktickej odchýlky GSO sme vyjadrili zo vzťahu   [2]            

 GSO = [  0 . DV_DS p  +  2 . (SV_DS p – 25)  +  4 . (KV_DS p – 10)  +  2 . DV_PS p  + 

             +  4 .  SV_PS p  +  6 .   KV_PS p   +   8 . BS p ]   :   8

kde DV_DSp –  udáva relatívny počet viet kategórie DV_DS,  SV_DSp -  udáva relatívny 



počet viet kategórie SV_DS, atď.  Platí, že   DV_DS p + SV_DS p + KV_DS p +  DV_PS p + 

+ SV_PS p +  KV_PS p  +  BS p   =  100%. Koeficienty 0, 1, 2, 4, 6 a 8 vo vzťahu [2] 

udávajú, že za dlhšie vety s dobrým syntaxom DV_DS nedostali žiaci žiadny odchýlkový bod, 

..., až za vety bez syntaxe BS po 8 odchýlkových bodoch.

Vo vzťahu [2] je  ešte zaujímavá skutočnosť,  že od  počtu krátkych viet  s dobrým 

syntaxom  (KV_DS)   sa  odpočítava  10%  z ich  počtu  a  od  kategórie  stredne  dlhých  viet 

s dobrým syntaxom (SV_DS) 25% z ich počtu. Je to preto, že v istom množstve sa vety týchto 

kategórií vyskytujú  aj v prácach intaktných  žiakov.  Prečo práve 10% a 25% ? K týmto 

hodnotám 10% a 25% sme dospeli   na základe analýzy 32 prác intaktných detí.  V týchto 

prácach sa krátke vety  (KV)  nachádzali v takmer zanedbateľnom percentuálnom množstve  a 

vety s maximálne siedmymi členmi  tvorili cca  27 % všetkých viet.  Ak sluchovo postihnuté 

dieťa používalo krátke vety zriedkavo,  odčítali sme mu viac percent zo stredne dlhých viet 

kategórie SV_DS.  Aj v tomto prípade je  možné  kategórie a hodnoty koeficientov  meniť a 

upresňovať.  

Hodnoty gramaticko-syntaktickej  odchýlky GSO, počítanej  zo vzťahu [2] sa  môžu 

pohybovať v intervale od 0% do 100%  (tabuľka č.2).  Samozrejme, čím sú písomné práce 

detí chudobnejšie na rozvité vety a na súvetia, tým je väčšia miera gramaticko-syntaktickej 

odchýlky  GSO.  Miera  gramaticko-  syntaktickej  odchýlky  GSO  prác  našich  sluchovo 

postihnutých detí sa pohybovala v rozsahu 18% až 86% a detí kontrolnej skupiny v rozsahu 

0% až  5%.  Potvrdilo  sa  nám,  že  sluchovo postihnutí žiaci  radšej  a  častejšie  používajú  v 

písomnom prejave vety s 3-5 vetnými členmi a vyhýbajú sa dlhším vetám. Žiaci, ktorí chceli 

vyjadriť vzťahy objektov v zložitejších vetách, mali vo vetách viac chýb ako žiaci, ktorí sa 

vyjadrovali kratšími vetami. Niektorí žiaci mali usporiadanie slov vo vete veľmi chaotické. 

Stupeň  gramaticko-  syntaktickej  úrovne  jednotlivých  prác  koreluje  s  vypočítanou  mierou 

odchýlky,  čo  nám  kolegyne-  učiteľky  opäť  potvrdili.  Nepočujúci  žiaci,  ktorých  práce 

dosahovali  vysoké mieru odchýlky GSO vo svojom písomnom prejave používali prevažne 

podstatné mená a slovesá, v učení boli pomerne neúspešní  a mali problémy pri vysvetľovaní 

kauzálnych javov.

   DV_DS SV_DS  KV_DS   DV_PS  SV_PS KV_PS  BS   GSO  
A.5.r-SP     5 %   74,7 %  16,5 %    0%   6,3 %  6,3%   0%  23,6%
B 8.r-SP   26,8 %   34,8 %   0%  30,4 %  8,7 %  0 %   0%  17,8% 
C. 8.r-SP     0 %    4,8 %  4,8 %  4,8 %   0 %  4,8 %  81%  85,8%
D. 9.r-SP     0 %   6,7 %  53,3%   0 %   0 % 26,6 % 13,3%  54,9% 
E. 5.r -int.    78 %   22 %   0 %   0 %   0 %  0 %  0%   0 % 
Tab.č.2: Rozbor   prác    z  gramaticko- syntaktického hľadiska.



 Analýza prác  z morfologického hľadiska 

 Na základe požiadavky 3.a sme v prácach zisťovali  relatívny výskyt jednotlivých 

slovných druhov, z ktorého sme ďalej vyjadrili mieru morfologickej odchýlky (MO) pomocou 

nasledovného vzťahu:

[3]  MO = ( Σ ( ¦ SDi – Mi ¦  - (2.Mi/10) ) + SD11)

 kde i = 1,...,10, hodnoty M1,M2,...,M10 udávajú priemerný výskyt  jednotlivých slovných 

druhov u intaktnej  populácie  podľa Mistríka (1985):   M1 - podstatné mená -28%, M2 - 

prídavné mená -10%, M3 - zámená -14%, M4 - číslovky -2%, M5 - slovesá -19%, M6 - 

príslovky -6%, M7 - predložky -10%, M8 - spojky -8%, M9 - častice -5% a  M10 citoslovcia 

-0%. Hodnoty SD1,SD2,...,SD10 sú relatívne počty podstatných mien, prídavných mien, ..., 

až  citoslovies  vyskytujúcich  sa  v analyzovaných  prácach  detí.  SD11 predstavuje  relatívny 

počet  nečitateľných a  silne skomolených slov. (Tab. č. 3)

Logicky, čím väčšia je miera morfologickej odchýlky MO, tým menej sa zastúpenie 

jednotlivých slovných druhov blíži priemerným výskytom Mi jednotlivých slovných druhov 

uvádzaných  Mistríkom.  Samozrejme,  je  veľmi  málo  pravdepodobné,  aby  aj  v prácach 

počujúcich detí boli počty jednotlivých slovných druhov striktne dodržané.  Preto vo vzťahu 

[3]  pripúšťame od tohto počtu istú toleranciu. Miera tolerancie môže byť opäť predmetom 

diskusie. Ak  odchýlka ¦ SDi  – Mi ¦ je menšia ako prípustná tolerancia  2.Mi/10, potom do 

sumy  pri  výpočte  MO  vstupuje  nulová  hodnota.  Zo  slovných  druhov  žiaci  našej  školy 

používali najčastejšie podstatné mená a slovesá.  V prácach niektorých žiakov bolo až 86 % 

podstatných mien a slovies z celkového počtu slov. Odrazilo sa to vo vysokých hodnotách 

odchýlky MO. V tabuľke č. 3 sú uvedené príklady výpočtu miery morfologickej odchýlky 

MO.  Miera  morfologickej  odchýlky  MO prác  detí  v sledovanej  skupine  sa  pohybovala  v 

rozsahu 15% až 85% a v kontrolnej skupine v rozsahu 3% - 15%. Sluchovo postihnutí  žiaci v 

najväčšej miere používali podstatné mená a slovesá a naopak vo veľmi malej miere používali 

zámená a častice.   Na základe výskumnej práce, v ktorej sa analyzujú učebnice pre prípravný 

a 1. ročník pre  sluchovo postihnutých žiakov si dovoľujeme vysloviť nasledovnú hypotézu: 

Horeuvedená skutočnosť je dôsledkom aj  toho,  že podobná skladba slovnej  zásoby je i  v 

učebniciach pre nepočujúcich (napr. v učebniciach nižších ročníkov ZŠ pre nepočujúce deti 

prevládajú podstatné mená nad slovesami a podstatné mená spolu zo slovesami tvoria takmer 

90 % používanej slovnej zásoby. )



              A.5.r–    
   SP

B. 8.r–  
  SP

C. 8.r-
  SP

D.9.r – 
  SP

E. 5.r– 
  int.

M1 -M10 

Počet  slov  371 177  104  46        102
 Podst.mená SD1 36% 39%   58 % 65%  26%  28% 
 Príd.mená  SD2 12%  9%   12%  0%  17%  10%  
 Zámená     SD3  3%  2%   0 %  0%  14%  14% 
Číslovky   SD4  4%  0%    2%  0%    0%   2%  
 Slovesá    SD5 24% 24%   13% 33%   20%  19% 
 Príslovky  SD6  5%  3%    2%  0%    7%   6%  
 Predložky  SD7  9%  9%   12%  0%   12%  10%  
 Spojky     SD8  6%  9%    0%  2%    5%   8%  
Častice    SD9  1%  5%     0%  0%    1%   5%  
 Citoslovc.SD10  0%  0%    0%  0%    0%   0% 
Nečit.sl. SD11  0%  0%    1%  0%    0%
MO            15% 18%   52% 82%        11%  

Tab.č.3:  Rozbor  uvedených  prác  z  morfologického  hľadiska.   SD11-  nečitateľné  a  veľmi  
skomolené slová, M – údaje prevzaté od Mistríka (1985)

Celková komunikačná  odchýlka

Zo  získaných  parciálnych  odchýlok  (gramaticko-informačnej,  gramaticko- 

syntaktickej a morfologickej )  sme  vyjadrili konečnú, celkovú odchýlku pomocou vzťahu:

[4]                                CKO = (2.GIO + GSO + MO ) / 4

  Vzhľadom k tomu, že väčšiu váhu pripisujeme gramaticko- informačnej  stránke textu 

ako gramaticko- syntaktickej alebo morfologickej, odchýlke GIO sme priradili dvojnásobnú 

váhu oproti odchýlke  GSO resp. MO. 

Hodnoty  celkových  komunikačných  odchýlok  CKO,  vyjadrených  z  čiastočných 

odchýlok  GIO,  SO  a  MO  sme  zaznamenali  v  tabuľke  č.4.  Hodnoty  odchýlok  CKO 

sledovaných sluchovo postihnutých detí  sa pohybovali v rozsahu 10% až  85 %, intaktných 

detí  z kontrolnej  skupiny  v rozsahu  0%  až  15%.   Pri  našich  skupinách  najvýraznejšie 

odchýlky medzi  parciálnymi  odchýlkami  sluchovo postihnutých  a  intaktných detí  boli  pri 

výpočte gramaticko- syntaktickej odchýlky a najnižšie pri výpočte morfologickej odchýlky. 

Rozsah intervalu hodnôt  parciálnych  odchýlok sa výraznejšie  prelínal  u oboch skupín len 

v prípade výpočtu gramaticko- informačnej odchýlky GIO:  spoločný interval bol  6 % až 

18%.  Naopak,  najväčšia  vzdialenosť   medzi  intervalmi  hodnôt  parciálnych  odchýlok  bol 

v prípade gramaticko- syntaktickej odchýlky:  najvyššia hodnota GSO u intaktných detí bola 

5% a najnižšia hodnota GSO u sluchovo postihnutých detí 18%.



      GIO  GSO   MO   CKO  
A..5r–SP  6,6% 23,6%  15%   13 %
B.8.r –SP   27,6% 17,8%  18%  22,8%
C.8.r–SP   77,4% 85,8%  52%  73,2%
D.9.r–SP  39,3% 54,9%  82%  53,9%
E. 5r.-int  15,3%   0%  11%  10,4%
Tab.č.4:  Celkové komunikačné odchýlky uvádzaných prác

Ak žiaci píšu prácu na rovnakú tému, je možné analyzované práce porovnávať aj z 

hľadiska rozsahu práce, obsahu slovnej zásoby a tiež obsahovej zhody viet s danou témou. 

Túto požiadavku (1.b) sme sa snažili  vystihnúť mierou odchýlky slovnej  zásoby,  ktorú je 

možné  vyjadriť  jednoduchým vzťahom:

[5]       SZO = (  1  -  POČET/ PRIEMER) . 100%

Premenná POČET udáva počet  slov v sledovanej  práci  súvisiacich  s danou témou, 

PRIEMER je priemerný počet slov všetkých sledovaných prác alebo minimálne očakávaný 

počet  slov.  Samozrejme,  v prípade,  že  SZO  < 0   pokladáme odchýlku slovnej  zásoby za 

nulovú,  nakoľko  žiaci,  ktorí  takéto  odchýlky  dosiahli,    mali  väčší  počet  slov  ako  bol 

vypočítaný priemer.  

V prípade, že  pri výpočte celkovej komunikačnej odchýlky budeme brať do úvahy aj 

odchýlku v slovnej zásobe, vzťah  [4]       môže mať tvar 

[4b]                             CKO = (2.GIO + GSO + MO  + SZO ) / 5

V súčasnej  dobe  nepoznáme postup,  ktorým by bolo  možné  čo  najobjektívnejším 

spôsobom kvantifikovať písomný prejav sluchovo postihnutých osôb. Týmto sa snažíme túto 

medzeru čiastočne vyplniť. Máme pocit, že  na základe výpočtu horeuvedených odchýlok by 

bolo možné skúmať a sledovať veľmi zaujímavé  a zároveň pre pedagogickú prax dôležité 

skutočnosti. Bolo by možné sledovať vývoj písomného prejavu sluchovo postihnutých detí 

vyjadrený jednotlivými kvantitatívnymi charakteristikami,  hľadať ich najoptimálnejší priebeh 

vývoja,  diagnostikovať  poruchy  písomného  prejavu  týchto  detí  prostredníctvom 

kvantitatívnych ukazovateľov,  vracať sa pri učení  jazyka na tie úrovne, ktoré by zodpovedali 

príslušným hodnotám charakteristík.  Ponúkalo  by možnosť  optimálnejšieho  výberu  metód 

vyučovania  pre  učiteľov  sluchovo  postihnutých  detí.  Jednoznačne  by  prinieslo  možnosť 

objektívnejšieho  hodnotenia   a  porovnávania  písomných  prác  sluchovo  postihnutých  detí 

rôznymi učiteľmi a v rôznych školách.     



Práce analyzované v tabuľkách 1 . – 5. 

A – sluchovo postihnutý  žiak   z 5. ročníka ZŠ pre sluchovo postihnutých 

 Pri lese je hrad. Hrad je veľký. Za hradom je farebná dúha. Sú tam zelené hory. Na oblohe 

svieti  slnko. Sú tam zvieratá a vonku prší.  Za stromami sú domy.  Pri domoch je potok a 

rybník. Ujo loví rybu. Na oblohe letí vták. V rybníku plávajú ryby. Je tam blato pri potoku. Sú 

tam pekné lúky. Na lúkach sú kvety. Chlapec lezie na strom. Na strome sa hrá. Na potoku je 

drevený mostík. Na potôčku plávajú kačky alebo husi. Jeden veľký dom má chodník. Je tam 

veľa stromov. Na jednom strome sú jablká. Srnka stojí  a pozerá. Jeleň uteká na lúke. Má 

pekné parohy. Pod stromom sú hríby. Sú chutné a ja by som chcela jesť huby. Je tam pekný 

listnatý strom. Fialky tam pekne rastú a voňajú. Fialky sú fialové aj veľké. Je tam aj žltý kvet. 

Ten kvet má jeden púčik.Je tam aj krásna biela snežienka. Má pekné rozkvitnuté kvety. Na 

lúke je  málo blata.  Pri  blate sú dve prasy. Prasy papajú trávu. Jeden má pekný chvostík. 

Druhý má škaredý chvostík. Sú tučné a oranžové. Pri prasiatkach je koza. Koza sa pasie. Je 

smutná lebo je sama. Koza chodí spolu s lovcom. Koza má vemienko má aj pekné rožky na 

hlave. Má aj chvostík. Na kríku stojí lovec s lukom. Loví jelene. Má červené šaty. Na pasku 

má dýku. Na chrbáte má šípy. Na rukách má luk. Je to pekný lovec. Lovcovi sa nepodarilo 

strieľať do jeleňa. Pastierky kopú pole. Pasú tam aj husi, sliepky a jeden kohút. Na tráve je 

košík. V košíku je pokosená tráva. Ženy majú rovnaké šaty. Žena už nasypala pre sliepky 

zrnká. Sú tam aj dve kravy. Kravy majú žltú a hnedú farbu. Obidve sa pozerajú na okolie. 

Jedna krava sa pasie. Je tam zajac. Zajac papá mrkvu a kapustu. Pes breše a dáva pozor na 

ovce. Ovce sa pasú.  Pastier dáva pozor na ovce. Pastier má staré veci oblečené.  Ovce sú 

pekné a biele. Je tam aj malé pole. Ovce sú trinásť. Všetky ovce sa pasú, sú hladné. Pastier má 

krátke červené nohavice, fialový sveter. Pastierky majú modrú šatku, červené sukne a fialové 

tričko. Je to krásna príroda. Je tam teplo a pekne. Je pekné počasie. Všetci ľudia a zvieratá sú 

nadešení.

B – sluchovo postihnutý žiak  8. ročníka ZŠ pre sluchovo postihnutých

 Zvieratá sú na lúke aj ľudia sú na lúke. Pastier pasí ovečky aj pes behá oproti ovečky. Rybár 

chytá ryby, asi chce vypražiť rybu. Staré ženy kopajú pôdu a sliepky zobú zrná. Husy plavajú 

v potoku ale je studená voda. Na oblohu je pekná farebná ducha. Je tam postavený historický 

zámok. Sú tam aj rôzne lesy napr: listnaté, ihličnaté aj ovocné stromy. Na ovocnom strome 

rastú hrušky, jablká, ktoré sú chutné. Krava žerie trávu zo zeme. Zajačík je mrkvu asi ľubi ale 



mrkva je zdravá. Na lúke rastú rôzne kvety, fialky, snežienky, prvosienky a iné. Vtáci lietajú a 

chytajú hmyzy, mravce... V lese už rastú huby aj sú tam srnky a jeleňe. Idú do krmiva žrať 

slamu a gaštany. Sviňe žerú aj koza žerie asi trávu aj listy zo stromu. Za lúkou sú domy, 

sídliská. Slnko svieti aj prší. Chlapec liezí na strome asi mu chutí hruška alebo jablko. Strelec 

striela vtákov asi ho to zaujíma. Možno od malička sa naučil strielať.Na lúke je družstvo, v 

družstve bývajú krávy, svine a hydina. Tam sú všeliaké kopce.

  C  - sluchovo postihnutý  žiak  8. ročníka ZŠ pre sluchovo postihnutých

 Chlapec oberajú jablko. bal chyta. Dedko v rybník v jazero v ryba pri hrniec v ryba jeden. 

Zajac strakata žerie mrkva, svina žerie zemiaky, krava trava kel. Veľmi kopce pekné zelené. 

Chlapec luk zabija srnec. Starý vzácny dom zámky. Hmla prší vietor, V potoku vlievajú do 

jazero. Na pole v babke sadí v zemiaky. Pes dáva pozor ovce. Chlapec pastiera ovce. Pekné v 

fialky. Strom pekné listy kvety pri húby. Sliepka zerie srna, trava, hus, kukuricu. Dračstve 

zvierata dnu dom. Ducha pekné farby. Hrad starý pokazený uhly. Letec vtáky pozerá na luke. 

V kvety veľa rôzne snežienka, fialky. Pekné počasie slnko hmla prší.

D- sluchovo postihnutý  žiak z 9.ročníka ZŠ pre sluchovo postihnutých

 Zajac žerie mrkva a kapusta. Krava žerie trávu. Sliepky zobi kukuricu. Ovca žerie trávu. 

Svine žerie šalát.  Koza žerie trávu. Mačka chyta myš.  Dievča motykujem zem. Ujo chyta 

kapor.  Kapor plávam jadro.  Orol  zabíť zvieratá.  Orol  hladavuje  zvieratá.  Sliepky prosíme 

kukuricy. Vtáky lieta pozerať. Sliepky dostávať vajcia.

     

E – intaktný žiak 5. ročníka bežnej základnej školy

Na  obrázku vydím biely hrad s ktorého vydno veľmy dobre okolie. Pod hradom sú zelené 

stromy na ktoré svieti usmievavé slnko. Na oblohe lietajú čierno- biele lastovičky, ktoré sa 

naháňajú sem a  tam. Vydno aj hnedého orla ktorý krúži po oblohe. Je tu aj hnedá chalúpka 

pri ktorej sa pasie hnedá srnka. Popri chalúpke tečie krásny modrý potôčik pri ktorej mladé 

dievčatá chovajú biele husy a kohúty.  Oproti  dievčatám je mladý šuhaj  v hnedom obleku 

ktorý sa učí strielať do stromu, ba aj ružové prasiatká, ktoré sa pasú. Je tam pastier ktorý pasie 

biele ovečky. Všade sú farebné kvietky ktoré skrašľujú okolie.
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