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Abstrakt:  Náplňou tohto príspevku je zhodnotenie  školských matematických súťaží 

žiakov   ZŠI  pre  sluchovo  postihnuté  deti  na   Hrdličkovej   ul.  v Bratislave,   výpočet 

percentuálnej úspešnosti všetkých žiakov, žiakov za jednotlivé triedy, za jednotlivé ročníky i 

jednotlivcov a ich porovnania. 
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Viacerí učitelia  sluchovo postihnutých detí  sa  snažia   nájsť metódy, ktorými by 

úroveň  matematických  schopností  nepočujúcich  detí  priblížili  úrovni  matematických 

schopností  intaktnej populácii detí rovnakého veku. [5] Tak je tomu i na ZŠI  pre sluchovo 

postihnuté deti v Bratislave na Hrdličkovej ulici, kde pripravujeme každý rok pre  žiakov 5. až 

9.  ročníka   súťaž,  v rámci  ktorej  zisťujeme   úroveň  ich  matematických  schopností.  Pri 

realizácii súťaže sa snažíme zachovať porovnateľné podmienky pre priebeh všetkých súťaží a 

pre všetkých súťažiacich.  Súťaže sú zostavované kvalifikovanými učiteľmi matematiky  a 

z hľadiska náročnosti  sú porovnateľné. Pri zostavovaní úloh učitelia vychádzajú z učebníc 

pre   5.  ročník  bežných škôl,  pričom  popri  numerických  úlohách  a  úlohách  na  premenu 

jednotiek  sa  v súťaži  vyskytujú    veľmi  jednoduché  úlohy  zamerané  na  samostatné 

uvažovanie. Napríklad  úlohy typu:

 Čo je viac? 3 roky alebo 1000 dní?   

 Doplň: Ak 5 rovnakých čokolád stojí 60 Sk, 10 takých istých čokolád stojí ... Sk.  

 Vypočítaj  a,  256 - 156 . 0 =                      b, 208 : 4 - 2 =

 Presne v strede medzi číslami 10 a 14 je číslo ....

V priebehu siedmych rokov sme  analyzovali  221 súťažných prác žiakov našej školy. 

Išlo o deti s ťažkým sluchovým postihnutím s intelektom v páse normy. Pri analýze výsledkov 

súťaží sme sledovali nasledovné charakteristiky:

          1. a, priemernú úspešnosť všetkých žiakov 

              b, vývoj priemernej úspešnosti  od nižšieho  ročníka po vyšší  ročník 

          2. a, priemernú úspešnosť žiakov jednotlivých tried 

              b, typy vývoja priemernej úspešnosti jednotlivých tried od nižšieho ročníka po vyšší 

ročník

           3. individuálnu úspešnosť žiakov



Sme  si  vedomí  toho,  že  jedna  súťažná  práca  podáva  len  čiastočnú  informáciu  o  matematických 

schopnostiach žiaka a neodzrkadľuje skutočnú mieru jeho matematických poznatkov a zručností. Napriek tomu 

s vedomím určitého zjednodušenia hovoríme o matematických schopnostiach žiakov, čím sa   dopúšťame  istej 

formulačnej nepresnosti . 

 
 1, Vyhodnotenie testov z     hľadiska priemernej úspešnosti všetkých žiakov  

a, Priemerné relatívne hodnoty výsledkov testov  za jednotlivé roky sa pohybujú v intervale úspešnosti 

33,7% v roku 2000 až  56,1% v roku 1997, pričom úspešnosť nad 50 % ž iaci dosiahli len v rokoch 1997 a 

1998.  (graf č.1).  Vzhľadom k  tomu, že súťažné úlohy vychádzali z učiva maximálne 5. ročníka a riešili ich 

žiaci 5. - 9. ročníka,  nie sme  s dosiahnutými  výsledkami spokojní.   Z grafu č. 1 je očividné, že v rokoch 1995 - 

1998 úroveň úspešnosti  žiakov mala stúpajúci charakter, v roku 1999 prudko poklesla a r. 2001 opäť mierne 

stúpla. Prudký pokles v úspešnosti v r. 1999 si vysvetľujeme tým, že  r. 1998 ukončila školskú dochádzku trieda, 

vzdelávaná od 1. až po 8.ročník podľa osnov a učebníc pre bežné školy.  Úroveň matematických schopností tejto 

triedy je zachytená  na grafe č. 4 pod vývojom typu A.  Naopak  osempercentný nárast r. 2001 si vysvetľujeme 

tým,  že  r.2000  ukončila  školskú  dochádzku   veľká  skupina  detí  dosahujúcich  v matematike  veľmi  slabé 

výsledky. (Na grafe č.4 znázorňujú vývoj typu D.)

 Mierne  zmeny  v úspešnostiach  je  možné  zdôvodniť  drobnými  rozdielmi  v náročnosti  testu,  resp. 

určitými faktormi vplývajúcimi na sústredenosť a okamžitý výkon detí, ako naprík lad  sociálnou atmosférou 

školy a podobne. 

Graf č. 1: Priemerná úspešnosť všetkých žiakov 
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b, Pri veľmi kolísavých priemerných výsledkoch nás zaujímalo, či je  úroveň matematických schopností 

žiakov  vyšších  ročníkov   v priemere   vyššia  ako  žiakov   nižších  ročníkov.  Ukázalo  sa,  že   matematické 

schopnosti   žiakov  postupom do vyššieho   ročníka   sa  zvyšujú,  pričom   rozdiel  priemerných  relatívnych 

úspešností u žiakov 9. a  žiakov 5.ročníka  dosahoval hodnotu 20,5 %. (graf č. 2)  Obava, či v dôsledku odchodu 

veľmi dobrej triedy z ôsmeho ročníka, hodnota úspešnosti  9.ročníka oproti 8.ročníku nepoklesne, sa nepotvrdila. 

Pokles nenastal, nakoľko vývoj matematických schopností má vo všetkých triedach stúpajúci trend. (graf č.4)

 Ukázalo sa, že žiaci pri prechode z 1.stupňa  ZŠ na 2.stupeň  majú viac - menej osvojené základné 



matematické operácie, najmä po formálnej stránke, ale nie sú  schopné tieto poznatky aplikovať v praktických 

úlohách a väčšina detí zlyháva pri ich  aplikácii tak pri verbálnych ako i názorných úlohách. (graf č.2) Prečo je 

to  tak?  Väčšina  nepočujúcich  detí   prichádza  do  školy   s minimálnou   slovnou  zásobou,   minimálnymi 

praktickými skúsenosťami z bežného života a navyše s  nedostatočne osvojenými hygienickými a sociálnymi 

návykmi.[1] Učitelia prvého stupňa  preto   v prvých rokoch školskej dochádzky detí venujú  nemalú pozornosť 

riešeniu týchto   problémov,  a samozrejme  na úkor rozvoja iných  schopností,  aj matematických.  Podobne 

učitelia  druhého  stupňa   sú   nútení  súbežne  s preberaním  druhostupňového  učiva     dopĺňa  medzery 

 v prvostupňovom učive,  čo  má negatívny  dopad na   prehlbovanie  a  upevňovanie  si  nového učiva.   Tento 

nedostatok je možné odstrániť  len tým, že sa zabezpečí starostlivosť o sluchovo postihnuté deti  už v ranom a 

predškolskom období. 

 Veľkú úlohu pri  nedostatočnom rozvoji matematicko-logického myslenia zohráva aj 

nesprávny  prístup  rodičov  k ich  nepočujúcemu  dieťaťu:  odmietanie  dieťaťa,  ľutovanie  a 

šetrenie dieťaťa, nadmerné uľahčovanie učenia dieťaťu...[2] Za veľký nedostatok označujú 

učitelia   aj tú skutočnosť, že ZŠI pre deti so sluchovým postihnutím nemajú také učebnice 

matematiky,  ktoré  by  plne  rešpektovali  predchádzajúce  osobitosti  rozvoja  matematických 

schopností nepočujúcich detí. [3]   

2. Vyhodnotenie testov z     hľadiska priemernej úspešnosti jednotlivých tried  

Pri sledovaní  úspešnosti jednotlivých tried sme sledovali 

   a, rozdiely medzi matematickými schopnosťami tried rovnakých ročníkov 

   b, typy vývoja matematických schopností jednotlivých tried  v priebehu školskej dochádzky 

na  druhom stupni   

Graf č. 2:  Vývoj priemernej úspešnosti žiakov od 5. ročníka po 9. 
ročník  
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Priemerné relatívne hodnoty matematických poznatkov a zručností  jednotlivých tried sa pohybujú v  

5.ročníku v intervale  7,6%  -  45,2%, v 6.ročníku  14,2% - 71,1%, v 7.ročníku  26,6 % -  80,9%, v 8.ročníku 



19,9%  - 88,4% a v 9.ročníku  39,3% - 73,5%, čo poukazuje na veľmi veľký rozptyl  (graf č.3. ).  Maximálna 

hodnota 9.ročníka je nižšia ako v 8.ročníku, nakoľko maximá 5. až 9. ročníka   udáva trieda s typom vývoja A, 

ktorá ukončila  školskú dochádzku v 8.ročníku. Pokles minima v 8.ročníku oproti minimu 7.ročníku ( jedná sa o 

tú  istú  triedu,  ktorá  udáva   minimá)  si  vysvetľujeme  tým,  že  v tej  triede   učila  matematiku  učiteľka  so 

zdravotnými  ťažkosťami,  následkom  čoho  dochádza  k zmene  a  následnej  adaptácii  triedy  na  nového 

vyučujúceho.   

Graf č. 3: Vývoj priemerných úspešností  5.,  6.,  7.  a   8. 
ročníka 
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Opäť  nás  zaujímalo,  ako  to  vyzerá  v jednotlivých  triedach  s prie behom  vývoja  matematických 

schopností a zaznamenali sme  nasledovné typy  priebehu vývoja relatívnych úspešností  (graf č.4).

Vývoj typu A:   Reprezentatívna  trieda  typu A   v porovnaní  s ostatnými  triedami podávala  stále 

nadpriemerné  výsledky,  vývoj  jej   matematických  schopností  mal  stále   stúpajúci  charakter.   (  Tento  typ 

reprezentuje  jediná  trieda, ktorá bola vzdelávaná podľa A- variantu, kolektív učiteľov, vyučujúci v triede  bol  

stabilný, žiaci triedy tvorili relatívne homogénnu skupinu. Trend vývoja má nelineárny charakter s konkávnym 

stúpaním.)

Vývoj typu B:   Matematické  schopnosti   žiakov reprezentatívnej triedy tohoto typu  boli v období 

sledovania priemerné, s miernym  stúpaním.  (Tento typ reprezentujú  dve triedy,  formálne vzdelávané podľa B- 

variantu, ale podľa učebníc a   osnov pre bežné školy, pričom  ich tempo vzdelávania bolo pomalšie.  Kolektív  

vyučujúcich   v triede   bol   stabilný,  žiaci  triedy  tvorili  relatívne  homogénnu  skupinu.  Trend  vývoja   má  

nelineárny charakter s konvexným stúpaním.)

Vývoj typu C  - Reprezentatívna trieda typu C mala spočiatku  podpriemerné výsledky,  v siedmom 

ročníku došlo v prudkému rastu jej úspešnosti, čím dosiahla priemerné výsledky. Neskôr mala stály mierny rast. 

(Tento vývoj reprezentujú tri triedy, formálne  vzdelávané podľa B- variantu.  Dve z tried boli vzdelávané podľa  

osnov B. variantu, ale od 5. ročníka podľa učebníc pre počujúcich, pričom sa  menili  i vyučujúci matematiky.  

Žiaci  tretej  triedy  boli  vzdelávaní  podľa  osnov  a  učebníc  pre  bežné  školy,  pričom  sa  tempo  vzdelávania  

prispôsobilo  ich   možnostiam.  V  tejto  triede   žiaci  tvorili  silne  heterogénnu   skupinu.  Trend  vývoja  má 

nelineárny charakter s konkávnym stúpaním. )

Vývoj  typu  D -  Úspešnosť  reprezentatívnej  triedy  tohoto  typu  v matematických  výsledkoch  mala 



kolísavý  charakter.  (Tento  vývoj   reprezentujú  dve  triedy.  V oboch  triedach  učila  učiteľka  so  závažnými 

zdravotnými problémami, žiaci  boli vzdelávaní podľa B. variantu, pričom v jednej z tried sa používali osnovy a 

učebnice  pre bežné školy, kolektív tried bol v oboch prípadoch silne  heterogénny. Trend vývoja má lineárny  

charakter.) 

Na vysvetlenie, A - variant  znamená, že žiaci sú vzdelávaní podľa osnov a učebníc 

pre bežné školy, B - variant znamená, že žiaci sú vzdelávaní podľa špeciálne redukovaných a 

upravených  osnov.  Vzhľadom  k tomu,  že  k týmto  osnovám  neexistujú  učebnice,  učitelia 

podľa  zváženia  používajú  alebo  učebnice  pre  bežné  školy   alebo  špeciálne  učebnice 

s upraveným obsahom a formou pre nepočujúcich žiakov.  

Graf č. 4: Typy vývoja priemerných úspešností matematických 
zručností jednotlivých tried  
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 Na základe analýzy získaných výsledkov sa domnievame, že miera úspešnosti  triedy 

v matematických schopnostiach  závisí od miery náročnosti učiteľa na žiakov, od osobnosti 

učiteľa, od pomeru obsahového a formálneho vyučovania,  od osobností a schopností žiakov 

triedy, od sociálneho zázemie žiakov triedy, od stability učiteľského kolektívu v triede a aj  od 

typu osnov, plánov  a učebníc používaných v triede.

3. Vyhodnotenie z     hľad  iska individuálnej úspešnosti  

Hodnoty percentuálnej úspešnosti jednotlivých žiakov  v matematických súťažiach  sa 

pohybujú v intervale 0%  až  100%.   Žiakov sme každý rok zaraďovali podľa dosiahnutej 

úspešnosti do niektorého z intervalov:  <0,20), <20,40), <40,50), <50,60),....,<90,100>.         

             Pohľad do tabuľky č.1 poukazuje na veľké rozdiely v individuálnych 

výkonoch jednotlivých žiakov. V škole prevažovali a vždy prevažujú žiaci, ktorí nedosahujú 



ani priemerné výkony (v intervaloch <0 -20),  <20 - 40),  N = 117), ale na strane druhej sú 

žiaci,  ktorí  dosahujú  v parametroch  sluchovo  postihnutých  detí    nadpriemerné  výsledky 

( v intervaloch <80 - 90),  <90- 100>,   N = 26).  Úspešní žiaci boli z tried, ktoré sa vzdelávali 

podľa učebníc a osnov pre počujúcich (  na grafe č.4 išlo o typy tried s vývojom A, B, a C), 

všetci mali priaznivé osobnostné predpoklady a  väčšina z nich   mala aj priaznivé sociálne 

podmienky.  Naopak,  neúspešní  žiaci  boli  z tried  s vývojom  typu  B,  C,  D,  často 

s intelektovými  schopnosťami  na  hranici  spodného  pásma  priemeru,  chýbajúcimi 

osobnostnými  predpokladmi alebo so zlým rodinným zázemím.   Opäť môžeme v tabuľke 

sledovať zníženie počtu úspešnejších žiakov   z ôsmich  v r. 1998 na dvoch v r. 1999, čo je 

dôsledok odchodu triedy s vývojom typu A (graf č.4).   

                   

Interval 

úspešnosti

1995 1996   1997 1998  1999 2000 2001 suma  

 0% - 20%     5     5    3    5    10   12     5   45
20%- 40%   16    11    7  10    10   10     8   72
40%- 50%     3      3    1    4       2     2     6   21
50%- 60%     6      6    6     2      4     1      1   26
60%- 70%     3      3      8    3      0     1     2   20
70%- 80%     1      3    1    3      2     1     0   11
80%- 90%     0      2    3    3      1     2     2   13
90%-100%     0      1    4    5      1     1     1   13
spolu detí    34    34   33   35     30    30   25 221

   

Tabuľka   č.  1: Rozdelenie  počtu  žiakov  do  intervalov  podľa  dosiahnutej  percentuálnej  

úspešnosti. 

Zníženie celkového počtu detí na druhom stupni v rokoch 1999 - 2001 je zdanlivé, 

nakoľko sa  zvýšil  počet  detí  s pridruženým mentálnym  postihnutím,  ktoré  sme do  súťaží 

nezapojili.

4.Záver

Potvrdilo sa nám, že úspešnosť žiakov pri riešení  matematických  úloh je závislá od 

viacerých  faktorov,  ako  napr.  od  osobnosti  učiteľa,  od  jeho  ľudských,  pedagogických  a 

odborných znalostí,   od schopností a osobnosti žiaka, ale i jeho spolužiakov, od homogenity 

triedy,  od stability kolektívu učiteľov, vyučujúcich v triede, od  sociálneho zázemia  a stupňa 

prípravy žiaka na vyučovanie a tiež i  od používaných osnov a učebníc.    



V tabuľke   vidíme, že v školách pre sluchovo postihnuté deti   tvoria žiaci z hľadiska 

ich matematických schopností  veľmi heterogénnu skupinu, pričom počtom prevažujú menej 

úspešní žiaci nad počtom úspešnejších žiakov. Tragédiou je, že medzi neúspešnými deťmi sa 

okrem detí s pridruženými zdravotnými problémami, nachádzajú aj sociálne zanedbané deti 

s normálnou  resp.  i  nadpriemernou  inteligenciou.  Dosiahnuť,  aby  sa  tento  pomer  obrátil 

v prospech úspešnejších  žiakov,  môžeme len  tým,  že   sa   sluchovo postihnutému,  najmä 

nepočujúcemu dieťaťu bude venovať odborná starostlivosť  v čo najranšom veku.  Ďalej je 

potrebné vytvoriť priaznivé podmienky   pre prácu učiteľov tak, aby v  špeciálnych školách 

mohli väčšiu starostlivosť venovať aj  nadaným žiakom, nielen  veľmi slabým žiakom, čo sa 

dlhodobo preferuje.  Nadané deti pre optimálny rozvoj svojich daností   potrebujú práve tak 

pomocnú ruku, usmernenie a odpovede na svoje otázky od  dospelých, ako aj slabšie deti. 

Analýzou  prác  sa  nám javí,  že    vyučujúci  v školách  pre  sluchovo postihnuté  deti  budú 

používať vo vyučovacom procese  stále viac a viac individuálneho  resp. individualizovaného 

prístupu  vo výchovno - vzdelávacom procese  žiakov, ktoré umožní učiteľovi dať úspešnému 

žiakovi  potrebné  vedomosti  k tomu,  aby  mohol  pokračovať  v štúdiu  na  strednej  škole  a 

venovať sa menej úspešnému žiakovi v tých oblastiach, ktoré sú potrebné pre praktický život. 

Pertraktovanú problematiku dopĺňa pohľad psychológa na možnosti rozvoja matematických 

schopností nepočujúcich detí. [6]
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The school mathematical successfulness of deaf children

Oľga Minárová

Resume

221  mathematical  tests  of  pupils  of  Primary  Boarding School  for  the  Deaf   in 

Bratislava are analysed in the paper. The pupils of 5th to 9th grade were tested during 1995 – 

2001. The standardized tests obtained only subject matter for 5th grade of common primary 

school and after Fig. 1 the average successfulness is still insufficient. However, the rise of 

successfulness  from  5th to  9th grade  is  positive  (Fig.2).  Development  of  the  average 

successfulness of pupils of single grades has not marked positive time trend (Fig. 3), but the 

successfulness development of single classes has it. Therefore, we grouped the development 

behavior of classes into four development types dependent on the way of education, stability 

of teacher team and homogeneity of social and psychological properties of pupils (Fig. 4). 

Our  analysis  confirms that  teacher’s personality,  family and social  environment of 

pupils, pupil’s personality and particularly the quality of used schoolbooks and teaching aids 

have marked influence on development of mathematical ability of deaf pupils. However, the 

timeliness, extent and quality of special care for deaf children in the pre-school age have the 

most important influence on the personality development of them.


