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Naši autori a recenzenti učebníc 
PaedDr. Ľubomíra Kudelová 

 
Kľúčové slová: sluchovo postihnutý žiak, nepočujúci žiak, učebnice pre sluchovo postihnutých  
 
Abstrakt: V príspevku približujeme učebnice, na tvorbe ktorých sa podieľali aj učitelia ZŠ pre SP–Gejzu 
Slaninku  
 
 

Naša škola má vyše 170–ročnú históriu. Za ten čas v nej pracovalo veľa vynikajúcich 

odborníkov – surdopédov a logopédov. Nie všetci dokázali svoje teoretické a praktické 

skúsenosti dať na papier a vytvoriť dielo. V tomto období môžeme konštatovať, že sú medzi 

našimi pedagogickými pracovníkmi autori a recenzenti učebníc pre sluchovo postihnutých 

žiakov. 

 
RNDr. Oľga Minárová 

Jednou z najaktívnejších je RNDr. Oľga 

Minárová, ktorá je autorkou resp. aj spoluautorkou 

viacerých učebníc matematiky. Vďaka jej nezlomnému 

úsiliu vyšli na trh učebnice matematiky a Zbierky úloh 

z matematiky pre sluchovo postihnutých.  

Ako prvá vyšla Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník, 

o rok neskôr Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník. 

Nasledovali ďalšie 

učebnice, a to: 

učebnica Matematiky pre 5. ročník 1. časť a učebnica 

Matematiky pre 5. ročník 2.časť, ktorá je momentálne 

v tlači. Učebnice matematiky vypracovala modifikáciou 

učebníc matematiky pre bežné školy. V učebniciach 

matematiky sa môžete stretnúť aj s matematickými 

posunkami, na ktorých graficky spolupracoval náš 

kolega Mgr. Miroslav Gyurek. 

Učebnica Zbierka úloh z matematiky pre 

5. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých je veľkým 

prínosom.  

Dovolíme si takéto tvrdenie na základe 
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niekoľkoročnej práce so zbierkou pre intaktných žiakov a zbierkou pre sluchovo 

postihnutých, s ktorou sme pracovali na našej škole viac ako dva roky.  

  

Pri komparácií oboch učebníc sme vychádzali z niekoľkých dôležitých faktorov: 

1) celkový vzhľad učebníc 

Musíme konštatovať, že práca s našou učebnicou bola omnoho lepšia a príjemnejšia 

nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Je doplnená vhodnými obrázkovými materiálmi, čo 

žiakov motivuje a pomáha im zvládať niektoré ťažšie úlohy.  

2) obsah učebníc  

V učebniciach je pomerne veľa heuristických úloh pomáhajúcim žiakom rozvíjať 

logické myslenie, odhad, správny úsudok, rýchlejšie pochopenie zadaných úloh. V súvislosti 

s heuristickými úlohami treba podotknúť, že sme zistili, že používaním tejto učebnice sú 

motivovaní aj slabší žiaci k omnoho lepším výsledkom. Veľmi dobre sa pracovalo so žiakmi 

pri riešení názorných úloh, ktoré ich rovnako vedú k rýchlejšiemu pochopeniu úloh, 

k pohotovejším reakciám. Takýchto úloh je v učebnici pre intaktných žiakov veľmi málo. 

Žiakom sa páčili aj úlohy zamerané na pozornosť a rozmýšľanie, ktoré sú v bežnej 

učebnice zastúpené, ale ich forma je pre sluchovo postihnutých žiakov náročnejšia.  

Napríklad úlohy, v ktorých žiaci priraďujú 

výsledky k jednotlivým príkladom a pomocou 

kalkulačky si potom overujú ich správnosť, je pre 

sluchovo postihnutých žiakov omnoho vhodnejšia ako 

mechanické počítanie týchto príkladov. Spojili sme 

riešenie týchto úloh so súťažou a hodiny matematiky sa 

stali pre našich žiakov omnoho zaujímavejšími. 

Sluchovo postihnutí žiaci majú veľké problémy 

v praktickom živote, nevedia odhadnúť cenu nákupu, 

nevedia odhadnúť hmotnosť kupovaného ovocia, 

zeleniny. Autorky do spomínanej učebnice vložili aj 

takéto úlohy, čím ešte viac zvýšili hodnotu tejto 

učebnice. 

Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť úlohy na rozvoj komunikačných zručností a na 

rozvoj čítania s porozumením. Problém čítania s porozumením je známy. Žiak nie je schopný 

vyriešiť žiadnu úlohu skôr, kým ju nepochopí. Autorky vložili do tejto učebnice veľa typov 
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úloh, pomocou ktorých sa sluchovo postihnutí žiaci učia nielen komunikovať, riešiť úlohy, ale 

v prvom rade sa učia čítať s porozumením.  

Modifikácia učebnice spočíva aj v ďalšom, pre sluchovo postihnutých žiakov, 

dôležitom aspekte, a to v správne osvojenej technike čítania. Autorky na tento dôležitý fakt 

nezabudli a vložili do učebnice úlohy zamerané na osvojenie si správneho čítania a písania 

čísloviek. 

  
Mgr. Mária Juranová 

Ďalšou autorkou učebnice je pani Mgr. Mária 

Juranová, ktorá spolu s tímom našich spolupracovníkov – 

p. Mgr. Renatou Prušovou (ilustrátorka učebnice), p. Mgr. 

Miroslavom Gyurekom (technický pracovník) a našou 

bývalou kolegyňou p. Mgr. Ľubicou Vilinovičovou 

vytvorili zostavili prvú učebnicu Logopédie pre sluchovo  

postihnutých na Slovensku. 

  

  

 
 
Spoluautori učebnice 
Mgr. Mária Juranová, Mgr. Miroslav 
Gyurek, Mgr. Renata Prušová  
  

Táto publikácia je určená pre sluchovo postihnutých žiakov, ale aj pre žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou.  

Je nenáročná na pochopenie a každý si môže z textu vybrať úlohy, ktoré budú primerané jeho 

schopnostiam. Pre mladších žiakov sú v učebnici zaradené menej náročné slová, pre starších 

žiakov sú zaradené slová, ktoré sa vyskytujú aj v odborných predmetoch, ako napr. 

v zemepise, v dejepise a pod. Záleží na pedagógoch, rodičoch i žiakoch, ktoré cvičenia si 

vyberú.  

Hlavná autorka Mgr. Mária 
Juranová 
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V artikulačných tabuľkách sú zaradené aj 

nezmyselné slová. Je dobré ich precvičovať pri 

artikulačných cvičeniach a rozcvičkách, pretože deti ich 

majú rady a artikulačné precvičovanie hlások, slov 

a slabík nie je len obyčajným memorovaním, ale zábavou.  

 

Prvá slovenská učebnica Logopédie pre sluchovo 

postihnutých žiakov, vydaná v roku 2007. 

  

 

 

Mgr. Zuzana Hučková 

Našou najmladšou autorkou je pani Mgr. Zuzana Hučková, 

ktorá sa podieľa na príprave učebnice Prírodopisu pre 5. ročník 

 

Lektorky učebníc 

Ďalšie naše kolegyne sú lektorky učebníc pre sluchovo 

postihnutých. Sú to: 

- pani Mgr. Mária Juranová,  

- pani Mgr. Ľudmila Malinovská 

- pani Mgr. Bibiána Androvičová, 

- pani Mgr. Jana Fraňová. 

 

  

 
  
  

 

 
 

Pani Mgr. Mária Juranová – lektorovala učebnice Čítanka pre sluchovo postihnutých 

pr 1.– 4. ročník, pani Mgr. Ľudmila Malinovská lektorovala učebnice Vlastiveda pre 3. a 4. 

ročník a  Zemepis pre 5. a 6. ročník.  
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Pani Mgr. Bibiána Androvičová recenzovala – Projekt učebnice Dejepisu pre  

5.– 9. ročník a učebnicu Dejepisu pre 5. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých.  

A pani Mgr. Janka Fraňová lektorovala už spomínanú učebnicu Logopédie. 

   
Napísať alebo posúdiť kvalitnú učebnicu nie je ľahké. Vyžaduje si to odhodlanie, 

obetavosť, a veľa úsilia. Nesmieme zabúdať ani na to, že kvalitnú učebnicu môže napísať 

alebo recenzovať len naslovovzatý odborník. 

Všetkým spomínaným autorom a recenzentom patrí naše poďakovanie, pretože sa 

zaslúžili o nové a kvalitné učebnice, z ktorých sa učia a budú učiť naši sluchovo postihnutí 

žiaci.  

  
PaedDr. Ľubomíra Kúdelová 
ZŠ pre SP–Gejzu Slaninku 
Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 
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Vytvorenie a overenie princípov titulkovania programov pre deti so 
sluchovým postihnutím na 1. stupni základnej školy  

Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD. 

 

Kľúčové slová: informačné a komunikačné technológie, titulkované programy, druhy titulkov, titulkovanie pre 
deti so sluchovým postihnutím, overovanie titulkovania, princípy titulkovania pre deti so sluchovým postihnutím  
 
Abstrakt: Príspevok prináša informácie o titulkovaných programov pre detí so sluchovým postihnutím 
a o overovaní titulkovaných rozprávok pre žiakov na 1. stupni škôl, pričom cieľom bolo vytvorenie princípov na 
ich realizáciu v podmienkach Slovenskej republiky, vzhľadom na skutočnosť, že v našich podmienkach nie je 
tradícia titulkovania pre túto skupinu osôb.  
 

 Pojem informačné a komunikačné technológie (ďalej len IKT) je v súčasnosti veľmi 

frekventovaný a prináša do života významné zmeny, ktoré spôsobujú „revolúciu“ vo všetkých 

oblastiach ľudskej spoločnosti. IKT ovplyvňujú nielen ekonomiku, ale majú dopad aj na 

kultúru, sociálno–ekonomickú sféru i na získanie kvalifikácie a vzdelania. Hovoríme o 

výchove a vzdelávaní pre informačnú spoločnosť (Šušol a kol.,2005). IKT v neposlednom 

rade zvyšujú požiadavky na vzdelanie a pracovnú kvalifikáciu. „ Spoločnosť sa môže 

diferencovať na vzdelaných, teda úspešných a bohatých, ktorí majú prístup a vedia využívať 

informačné technológie a na neúspešných a chudobných, teda nedostatočne vzdelaných. 

Identické procesy prebiehajú aj v ekonomike, kedy spoločnosti investujú prostriedky do 

moderných IKT, čím dosahujú príslušné postavenie v rámci svetových ekonomík a tak sa 

vzďaľujú od tých, ktoré podcenili význam vzdelania v informačnej spoločnosti ( V. Burger et 

al., 2002).“ 

 Implementácia IKT do výchovno–vzdelávacieho procesu sa realizuje v poslednom 

desaťročí prostredníctvom niekoľkých programov iniciovaných rozličnými inštitúciami na 

národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. EÚ a Európska komisia vyhlásili v roku 2000 

program e–Learning – nové vzdelávanie v digitálnom prostredí. Na konferencii EUN 

v Bruseli v marci 2000 boli v zastúpení ministerstiev školstva z krajín EÚ a členských krajín 

EUN prediskutované a spracované odporúčania pre zmenu vzdelávania na báze IKT, ktoré sa 

stali akčným programom pre národné ministerstva školstva na najbližšie tri roky pre 

budovanie „vzdelávania zajtrajška.“ Viaceré krajiny si vypracovali a realizujú strategické 

štúdie nových technológií vzdelávania v horizonte desiatich rokov 2001– 2010. Na území 

Slovenska zmeny týkajúce IKT v školách nastali po roku 1999, kedy sa začal projekt 

IFOVEK (www.infovek.sk). 

V tejto súvislosti môžeme konštatovať, že ciele INFOVEK–u platia aj pre oblasť 

špeciálneho školstva. Nejde pritom o zanedbateľnú skupinu, pretože podľa zistenia európskej 

únie asi 10% populácie trpí nejakou formou postihnutia a predpokladá sa, že až 84 miliónov, 

http://www.infovek.sk)
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t. j. asi 22% (alebo každý piaty žiak z populácie deti školského veku) vyžaduje špeciálne 

vzdelávacie opatrenia a to opatrenia v rámci hlavného vzdelávacieho prúdu alebo formou 

zaradenia do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy (Informační a komunikační..., 2003). 

Svoju úlohu zohráva aj veľká heterogenita tejto populácie. Informačné a komunikačné 

technológie sú, v tomto prípade, vnímané ako nástroj, prostredníctvom ktorého sa môže plniť 

základná úloha a to zvyšovanie kvality života, ktorá je garantovaná každému človeku. Preto si 

je potrebné uvedomiť, že na IKT v oblasti špeciálneho školstva je možné nazerať z dvoch 

pohľadov a zároveň môžu plniť dve odlišné, ale vzájomne sa nevylučujúce funkcie:  

1. IKT ako súčasť vzdelávacieho prostredia  

2. IKT ako komunikačné či elektronické kompenzačné pomôcky k uspokojeniu 

konkrétnych potrieb žiakov ale aj ich učiteľov.   

 V špeciálnom školstve je potrebné, sa vyrovnať aj s otázkou modifikácie hardwaru, 

aj softwaru podľa špecifických požiadaviek jednotlivých skupín postihnutých, resp. 

v ideálnom prípade až prispôsobovanie sa potrebám jednotlivcov.  

U sluchovo postihnutých veľkým problémom je úroveň osvojenia si jazyka v jeho hovorenej 

aj písomnej forme a čítanie s porozumením. Práve zručností, ktoré sú dôsledkom sluchového 

postihnutia veľmi často nedostatočne osvojené sú dôležité pre efektívne využívanie IKT a 

zároveň tieto sú nástrojom prostredníctvom ktorých je možné ich aj efektívne rozvíjať. 

Informácie ktoré prináša Eurydice (Key Data 2000) poukazujú na skutočnosť, že skoro všetky 

štáty EU majú spracované národné alebo oficiálne dokumenty, ktoré podporujú využívanie 

IKT v oblasti vzdelávania (na Slovensku spomínaný INFOVEK). Pre uplatnenie IKT 

v špeciálnom vzdelávaní neexistuje špeciálna koncepcia, ale táto problematika je zahrnutá do 

všeobecnej vzdelávacej politiky, čo má svoje pozitíva aj negatíva. 

Výsledky prieskumu, ktoré zrealizovala EÚ v 17 štátoch Európy týkajúce sa situácie v oblasti 

IKT v špeciálnom školstve v roku 1999 – 2001 identifikovali faktory, ktoré učiteľom bránia 

alebo naopak pomáhajú pri využívaní IKT v špeciálnom vzdelávaní (bližšie pozri Tarcsiová – 

Domancová, 2007).  

Skupina detí a mládeže so sluchovým postihnutím je špecifická práve komunikačnou 

bariérou, ktorá vzniká ako dôsledok nedostatočného alebo úplne absentujúceho sluchového 

vnímania, čo sa často prejavuje v oblasti jazyka, gramotnosti, pracovného uplatnenia a 

sociálnych kontaktov. Štúdie realizované hlavne v USA sa zameriavajú na skutočnosť, akým 

spôsobom používanie IKT môže podporiť rozvíjanie gramotnosti na primárnom a 

sekundárnom stupni škôl pre sluchovo postihnutých (napr. Educational Applications…1994, 
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McInerney, M. et al.,1999, Steinfeld, A., 1999). V podmienkach EÚ, ale aj Slovenska sa 

takéto výskumy v širšom meradle nerealizovali.  

Technológie, o ktorých sa diskutuje a ktoré sa používajú u sluchovo postihnutých sa 

najčastejšie delia do dvoch základných skupín: 

1. obrazové titulky – titulkovacie technológie vytvárajúce text, ktorý sprevádza vizuálne 

a auditívne komponenty programov televízie, videa, DVD nosičov a ďalších 

prezentácii 

2. počítačové zariadenia – osobné počítače v triede vybavené hardwarovými a 

softwarovými aplikáciami ako sú multimédia, hypertext, CD –ROM, a DVD – nosiče 

poskytujú zlepšenie a interaktívnosť v oblasti písaného anglického textu ( Mc Inerney, 

K. – Osherd, D, 1999). 

Prvé informácie o využívaní IKT na školách pre sluchovo postihnutých na Slovensku nám 

poskytol prieskum realizovaný v roku 2006 prostredníctvom dvoch samostatných dotazníkov 

na II. stupni základných škôl a na stredných školách pre sluchovo postihnutých, pričom sa ho 

zúčastnilo 128 žiakov a 30 učiteľov. Z informácií vyplýva že najviac až 116 ( 91% ) sluchovo 

postihnutých žiakov využíva počítač na vyhľadávanie informácií na internete, 98 (77%) 

sluchovo postihnutých žiakov ho využíva na hry, nasledujú filmy, písanie a kreslenie, len 8 

(tj.6%) žiakov uviedlo iné možnosti a to: kopírovanie obrázkov, Excel, hudbu, Corel draw. 

V súvislosti s ďalšími činnosťami na internete sme zistili, že až 55 (t. j. 44%) respondentov si 

z internetu sťahuje aj filmy. Zistili sme, že vysoké percento z nich preferuje len filmy 

s titulkami a takéto si aj z internetu sťahuje, výnimku tvorí veková kategória 11–13 rokov, 

kde sme takéhoto respondenta nemali (Lisá, 2006, Tarcsiová – Lisá, 2007). Táto situácia 

navodzuje množstvo otázok, na ktoré nevieme odpoveď, ale vzhľadom na výsledku 

výskumov v USA, ktoré poukazujú na možnosti využívania titulkovaných programov pre 

zlepšenie gramotnosti ( LaSasso, C. – King, C. 1994, Steinfeld, A., 1999) si táto oblasť 

zasluhuje aj v našich podmienkach väčšiu pozornosť.  

Schirmer (M. Marschark, 2001) konštatuje, že titulkované materiály a ďalšie takéto 

technológie môžu uľahčiť osvojovanie, resp. učenie sa hovoreného jazyka u nepočujúcich detí 

napriek skutočnosti, že ešte stále chýba dostatok dôkazov o ich uplatňovaní v podmienkach 

školských zariadení. Titulkované programy sa teda považujú za bezbariérovú možnosť 

sprístupnenia informácií osobám so sluchovým postihnutím, pričom sa vychádza z poznatku, 

že tieto deti a mládež sú takisto „televízna generácia“ ako ich intaktní rovesníci. 
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Špecifiká „čítania“ televízie: 
- ide vlastne o pohyb, na televíznej obrazovke sa vyskytujú slová, frázy, vety, ktoré sú 

prepisom hovoreného jazyka, 

- pri čítaní titulkov je veľmi dôležitá krátkodobá pamäť, 

- k prečítaniu textu je potrebná určitá úroveň čitateľskej zručnosti, 

- na prečítanie textu existuje len určitý obmedzený čas, nie je možné na rozdiel od 

printových médií sa k textom opakovane vracať, 

- porozumenie deja, obsahu, je spojením informácií získaných z obrazu a z textu. 

 

Špecifiká titulkov určených pre osoby so sluchovým postihnutím  

Titulky u počujúcich osôb sú „prekladom„ dialógov uskutočňovaných v jednotlivých 

programov, pričom porozumenie dialógov je podporené ďalšími auditívnymi informáciami 

(napr. zvuk búrky, vŕzganie dverí, príchod osoby).  

U osôb so sluchovým postihnutím musíme vychádzať z týchto konštatovaní: 

- osoba, ktorá pozerá televíziu, ak nemá priamo možnosť vidieť na tvár hovoriaceho, 

nevie, či sa vo filme hovorí, alebo je ticho, resp. kto hovorí, 

- často osoba so sluchovým postihnutím si nie je vedomá skutočnosti, že okolo nás 

existuje množstvo zvukov, ktoré môžu mať pre pochopenie deja veľmi dôležitú úlohu 

( húkanie sovy, škripot pneumatík pri brzdení, zvuk výťahu, zvuky pri zažívacích 

problémoch, kvapkanie vodovodu...),  

- ak je program cudzojazyčnej produkcie, osobe so sluchovým postihnutím nepomôže 

ani to, že má možnosť vidieť na tvár hovoriaceho, pretože odzrieť môžeme len to, čo 

rozumieme, 

- pri dokumentárnych filmoch a v kreslených filmoch je táto situácia ešte zložitejšia, 

pretože informácie sú „pod obrazom“, t. z., že hovoriacu osobu vôbec nie je vidno,  

- napriek skutočnosti, že osoba so sluchovým postihnutím môže prostredníctvom 

kompenzačných pomôcok počuť a rozumieť dialógy, jej porozumenie môže byť 

zhoršené v situáciách, keď sa v deji vyskytujú ďalšie informácie – napr. hudba, 

pustený ventilátor, šumenie mora, šepot, jedenie pri komunikácii, žuvačka… 

- pozeranie televízie u nepočujúcich si vyžaduje sústredenie a nie je možné pri nej robiť 

kontinuálne iné činnosti ( napr. vyšívať, pliesť zložité vzory), 

- čítanie titulkov ovplyvňuje úroveň hovoreného a písomného jazyka, ako aj úroveň 

čitateľských zručností, 

- kvalitu titulkov môžeme hodnotiť z dvoch nezávislých oblastí: 



13 
 

1. technická stránka titulkov ( viditeľnosť, rýchlosť, font, veľkosť a farebnosť 

titulkov) 

2. z pohľadu lingvistiky ( dĺžka titulkov, štýl…).  

- u sluchovo postihnutých práve pre komunikačnú a informačnú bariéru je vo 

všeobecnosti aj nižšia úroveň všeobecných informácií a a poznatkov. 

Výskumy v oblasti využívania titulkov v procese výchovy a vzdelávania u sluchovo 

postihnutých detí a mládeže dospeli k nasledovným záverom: 

- Rodda and Grove (in M. S. Jelinek – L. D. Jackson, 2006 ) argumentujú, že pre 

nepočujúce deti je čítanie najefektívnejší spôsob komunikácie, ktorý je oveľa lepší ak 

porovnávame orálnu metódu, totálnu komunikáciu a ďalšie formy komunikácie, 

- nie je celkom jasné, nakoľko nepočujúcim pomáhajú dodatočné informácie k úplnému 

porozumeniu textu, ktorý sa im poskytuje prostredníctvom titulkov. V každom prípade 

výskumy ukazujú na skutočnosť, že titulky vo všeobecnosti sú pomocou pre 

nepočujúcich, ak sa porovnáva porozumenie programov s a bez titulkov (I. T. 

Accessibility Tookit…, nedatované) a zároveň sa zistilo, že obidve skupiny, počujúce 

aj nepočujúce majú lepšie výsledky pri prezentácii s vizuálnym obrazom aj s titulkami, 

ako keď je prezentovaný len jeden z komponentov, 

- Mc Inerney et al.(1999), tvrdia, že mnohí výskumníci sa zhodujú na tom, že u 

sluchovo postihnutých dochádza k učeniu sa gramotnosti predovšetkým v sociálnych 

kontextoch, a že k určitému stupňu učenia sa týchto študentov dochádza prirodzene 

ako dôsledku ich snahy pripojiť sa a komunikovať s ostatnými, preto je potrebné 

vytvárať také vyučovacie stratégie, ktoré by podporili prirodzené sociálne učenie a 

gramotnosť, napr. vystavovať študentov širokej škále písaných materiálov vo 

fyzickom prostredí bohatom na písmo, demonštrovanie písanej, posunkovej reči a sú 

vzťahu medzi nimi, vytvárať možnosti experimentovania s čítaním a písaním 

v prostredí bez rizika a s podporou. 

 Vyššie spomenuté informácie sú z cudzojazyčnej literatúry, a z krajín, kde sa 

titulkovaniu venuje veľká pozornosť. V podmienkach našich škôl pre sluchovo postihnutých 

sa s titulkovanými programami nestretávame, nemáme inštitúcie, ktoré by sa tejto 

problematike venovali, ani nie je v pozornosti teoretikov a praktikov v oblasti špeciálnej 

pedagogiky a pozornosť im nevenujú ani odborníci z médií a z oblasti informačných 

a komunikačných technológií, preto sme sa v našej práci zamerali na vytvorenie a overenie 

princípov titulkovaných programov pre deti so sluchovým postihnutím na 1. stupni školy. 
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 Pre overenie titulkovaných programov sme vychádzali zo skutočnosti, že musíme 

vybrať taký materiál, v ktorých by boli krátke príbehy – t.z. max. 10 minútové, mali by to byť 

príbehy, ktoré tvoria súčasť literatúry pre žiakov 1. stupňa základnej školy a výhodné by bolo, 

ak by k nim bola aj pritnová publikácia. Na základe týchto skutočností sme vybrali DVD Pásli 

kone valasi, ktoré pozostáva z 13 príbehov, a je vytvorené na základe detskej knihy Kubko a 

Maťko od Marianny Grznárovej. Príbehy sú medzi počujúcimi deťmi veľmi obľúbené a sú 

pomerne krátke (každý trval len šesť a pol minúty).  

Na základe poznatkov z literatúry, komunikácie s pedagógmi na školách pre sluchovo 

postihnutých a dospelými sluchovo postihnutými sme si stanovili tieto bazálne východiská:  

- malo by ísť o statické titulky, 

- malo by ísť o offline titulky, 

- titulky by mali byť umiestnené na spodnej časti obrazovky, 

- malo by ísť o upravované titulky.  

Po doslovnom prepise jednotlivých príbehov sa upravovali prvýkrát titulky po stránke 

obsahovej (lingvistická, surdopedická, samotná obsahová stránka), po stránke technickej 

(dĺžka titulkov, dĺžka titulkov, čas ponechania titulku na obrazovke, farba titulku, veľkosť 

písma titulku, font písma). 

Po obsahovej aj technickej úprave posunkov sa urobila prvá verzia titulkov, ktorá bola 

len biela a následne sa opravili niektoré chyby, ktoré mohli ovplyvniť ich efektívnosť (napr. 

synchronizácia obrazu a titulku, čas ponechania titulku...) a ukázalo sa, že prítomnosť člena 

výskumného tímu, ktorý je sám sluchovo postihnutý je veľmi dôležitá, pretože pomôže 

odhaliť aj „chybičky“, ktoré osobám, ktoré majú aj auditívny vstup môžu uniknúť.  

 

Na základe úpravy prvej vezie sme zrealizovali štyri rozličné modifikácie, ktoré sa 

líšili po technickej stránke, obsahovú stránku titulkov sme sa rozhodli nemeniť. 

Prvá modifikácia – biele titulky, ktoré majú čierny okraj a nie sú umiestnené 

v ohraničenom rámiku. Priama reč bola zaznamenaná kurzívou, rozprávač tučným písmom. 

Nebol urobený rozdiel medzi komentárom a rozprávaním rozprávača. Zvuky, boli písané vo 

všetkým modifikáciách s malým začiatočným písmenom, pričom v zátvorke bol pridelený 

konkrétnej činnosti, osobe zvieraťu… 

Druhá modifikácia – je realizovaná s farebnými titulkami, ktoré ale nie sú 

umiestnené v ohraničenom rámiku. Rozprávač je žltou, komentár fialovou farbou, modrou 

farbou je označený Maťko, červenou Kubko, bielou farbou sú označené zvuky. Priama reč je 

uvádzaná kurzívou, ktorá nie zvýraznená, všetky ostatné titulky sú uvádzané tučne. 
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Tretia modifikácia – je farebne rovnaká ako predchádzajúca, vymenili sme len 

charakteristiky písma. Priama reč je uvádzaná tučne a zvyšné titulky sú kurzívou.  

Štvrtá modifikácia – titulky umiestnené v čiernom rámčeku, pričom farby sú 

zachované tak ako pri predchádzajúcich verziách (Maťko – modrý, Kubko – červený, zvuky – 

biela farba, rozprávač – žltá farba, komentár – fialová farba). Priama reč je označená tučným 

písmom a komentár, zvuky a rozprávač tučnou kurzívou. 

Po získaní štyroch otitulkovaných verzií každého z príbehov sme mali 5 rozličných 

verzií, 4 otitulkované a jednu neotitulkovanú. Prostredníctvom týchto piatich možností sme 

overovali titulkované príbehy na základných školách pre deti so sluchovým postihnutím 

u žiakov III. a IV. ročníka.  

Vzorka pozostávala z 38 žiakov III. a IV. ročníka, pričom 23 bolo dievčat a 15 bolo 

chlapcov, išlo o žiakov s ťažkým sluchovým postihnutím, väčšina z nich mala načúvacie 

aparáty (jeden alebo dva), jedna žiačka mala kochleárny implantát. Žiaci mali väčšinou 

počujúcich rodičov, ale boli tam aj deti, ktoré mali nepočujúcich rodičov. Nesledovali sme, 

ktorá komunikačná forma je pre nich primárna, pretože sme sa zameriavali na písomnú formu 

jazyka a na čitateľské zručností. Zo vzorky sme vylúčili žiakov, ktorí majú diagnostikované 

akékoľvek pridružené postihnutie, pretože to by bol ďalší faktor, ktorý by zásadným 

spôsobom ovplyvňoval naše overovanie. U žiakov III. a IV. ročníka sme predpokladali, že 

môžu mať dostatočne zvládnutú techniku čítania, čo je jedným z dôležitých predpokladov pre 

čítanie titulkov a titulkovaných programov. Deti z nižších postupových ročníkov (t.j. I. a II.) 

sme práve z týchto dôvodov vylúčili.  

Postup overovania titulkov prebiehal u každej skupiny žiakov dva dni a bol 

nasledovný:  

 
1. deň – rozprávka Ako sa Kubko s Maťkom do popuku slaniny najedli 
 

- rozprávku bez titulkov, tak ako je nahratá na DVD origináli teda pre počujúce deti, 

- po krátkej prestávke im bola poskytnutá prvá modifikácia rozprávky, to znamená, že 

to bola modifikácia s čisto bielymi titulkami (na DVD označená ako SLANINA 

WHITE). Podľa reakcii detí sme túto modifikáciu pustili jeden alebo dvakrát, 

- vypĺňanie testov, ktoré boli pripravené, pričom pri ich realizácii zo strany 

vychovávateľa (učiteľa, resp. realizátoriek overovania) bola poskytnutá pomoc, ktorá 

spočívala vo vysvetlení niektorých pojmov, ktoré deti nepoznali, resp. potrebe 

potvrdení odpovedí pred jej napísaním.  
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- Cieľom nebolo, aby boli odpovede, resp. testy vyplnené gramaticky a štylisticky 

správne, ale aby sme zistili či deti porozumeli, že pre pochopenie deja musia urobiť 

syntézu pozeraného a čítaného, pretože neboli zvyknuté čítať takýto druh filmu a preto 

sa stávalo, že vynechávali titulkovaný vstup.  

2. deň – rozprávka Ako Kubko s Maťkom našli poklad na Jána 

- rozprávka (označená ako DUKATY COLOUR 2), v ktorej išlo o farebné titulky, ktoré 

neboli umiestnené v rámiku, 

- modifikáciu označenú ako DUKATY COLOUR 3, čiže o titulkovanie, pri ktorom boli 

titulky umiestnené tmavom (čiernom rámiku).  

 Overovanie titulkov sme realizovali: 

- prostredníctvom vypracovaných testov  

- prostredníctvom hodnotiacej škály  

- prostredníctvom dotazníka pre pedagógov  

 

Pri overovaní sme zistili nasledovné skutočnosti: 

- žiadne z detí nemalo predchádzajúce skúsenosti z čítania titulkovaných rozprávok 

a nepoznali titulkované programy,  

- väčšina detí tvrdila, že neradi čítajú knihy, resp. že knihy vôbec nečítajú, 

- väčšina detí považuje rýchlosť titulkov za neprimeranú,  

- všetky deti za lepšie určili farebné titulky,  

- všetky deti za najlepšie titulky určili farebné titulky v tmavom rámiku, 

- väčšina detí konštatovala, že mala problém čítať titulok a zároveň pozerať obrázok, 

- všetkým deťom sa viac páčila rozprávka: Ako Kubko s Maťkom našli poklad na Jána, 

ktorú videli až druhý deň,  

- deti skonštatovali, že nerozumeli všetkým slovám (napr. paša, salaš, svätojánska 

muška),  

- deti aj bez vysvetlenia pochopili funkciu farieb,  

- všetky deti pochopili, že v titulkoch sú zaradené aj zvuky,  

- všetky deti by chceli aby aj v televízii boli rozprávky s titulkami, 

 

 Pri hodnotení testov, ktoré sme použili u žiakov na overenie titulkovaných programov 

je logické, že správnosť, resp. nesprávnosť odpovede nie je ovplyvnená len samotnou 

obsahovou a technickou stránkou titulku, úrovňou čitateľských zručností, ale v neposlednom 

rade aj spôsobom kladenia otázok. Najviac správnych odpovedí bolo na zatvorené otázky, pri 
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ktorých mali deti len vyberať z daných možnosti jednu alebo viac správnych odpovedí. 

Taktiež väčšina kladných odpovedí, bola pri úlohách, pri ktorých mali doplniť titulok 

k obrázku, napriek tomu, že sme mohli sledovať viaceré typy odpovedí, napr. presne ako boli 

v titulku, úplne ináč formulovaná, ale vystihujúca situáciu alebo označená len jedným slovom, 

ktoré bolo aj v titulku. Pri niektorých úlohách nie je možné presne určiť, či deti nepochopili 

otázku, alebo či neprečítali (resp. nepochopili titulok) ide hlavne o úlohy, na ktoré majú 

odpovedať celou vetou. Je to jeden z problémov, ktorý je charakteristicky pre žiakov so 

sluchovým postihnutím a vyskytuje sa aj v iných súvislostiach. Vzhľadom na skutočnosť, že 

sa využili rozličné druhy testov, s rozličnými typmi úloh, s rozličným počtom úloh, u žiakov 

s rozličnou známkou zo slovenského jazyka a s rozličnou úrovňou čitateľských zručností, 

dosiahli sme výsledky, ktoré sa nedajú medzi sebou komparovať, ale to ani nebolo našim 

cieľom.  

V situácii, ktorá je v danej oblasti na Slovensku, sme mohli vychádzať len 

z niektorých zahraničných zdrojov, kde sa titulkovaniu pre deti venujú tiež len okrajovo a 

skúsenosti, ktoré sme dosiahli prostredníctvom nami otitulkovaných príbehov.  

Za veľmi dôležitú považujeme skutočnosť, že napriek určitým špecifikám čítania titulkov, 

všetci pedagógovia, s ktorými sme my spolupracovali sa nazdávajú, že: 

- titulkované programy sú použiteľné aj na I. stupni škôl pre deti so SP, 

- v televízii by mali byť titulkované programy aj pre deti,  

- titulkované programy môžu prispieť k zlepšeniu výsledkov v čítaní,  

- titulkované programy môžu zvýšiť záujem detí so SP o čítanie, 

- čítanie titulkov pomáha pri pochopení gramatiky slovenského jazyka. 

 

Potvrdili sa nám základné predpoklady, z ktorých sme vychádzali: 

Malo by ísť o statické titulky – v kategórii deti so sluchovým postihnutím (nazdávame sa aj 

že aj vo vyšších vekových kategóriách) by malo ísť len o statické titulky.  

Malo by ísť o offline titulky – titulky aj vzhľadom na ďalšiu charakteristiku a to, že majú 

byť upravované, sa musia realizovať ako offline. Tieto titulky je totiž potrebné prispôsobovať 

osobitostiam vnímania detí so sluchovým postihnutím. 

Malo by ísť o titulky umiestnené na spodnej časti obrazovky 

Obsahová stránka titulkov – lingvistická, surdopedická, samotná obsahová stránka. 

Na základe overenia titulkov u vyššie spomenutých žiakov sa odvažujeme tvrdiť, že 

vzhľadom na veľkú heterogenitu žiakov I. stupňa základnej školy, ktorí majú sluchové 

postihnutie (druh SP, stupeň SP, preferujúca komunikačná forma, úroveň čitateľských 
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zručností, úroveň slovenského jazyka...) je veľmi ťažké presne identifikovať a stanoviť 

optimálnu úroveň titulkov. Túto skutočnosť nám potvrdili aj výsledky prieskumu medzi 

pedagógmi, ktorí sa nazdávajú, že na čítanie titulkov je potrebný určitý tréning, ale v názore 

na zložitosť titulkov sa nezhodujú. Časť z nich sa nazdáva, že majú byť jednoduchšie a časť, 

že majú byť zložitejšie. Myslíme si, že v tomto prípade ide o komunikáciu, kedy nie je adresát 

presne identifikovaný a preto najefektívnejšie titulky pre konkrétne dieťa sa môžu veľmi líšiť.  

V zásade sa odvažujeme poukázať na skutočnosť, že do problematiky titulkovania, obsahovej 

stránky titulkov, vstupuje množstvo faktorov, ktoré ju ovplyvňujú, pričom jednou z veľmi 

dôležitých je charakter programu (napr. hraný, kreslený), téma (napr. súčasnosť, minulosť...).  

Na základe overovania sa nazdávame, že: 

- do titulkov pre deti so SP nie je potrebné pridávať informácie, ktoré nie sú poskytnuté 

počujúcim deťom (u nás tzv. komentár). Tieto súvislosti si môžu deti domyslieť, resp. 

im ich dospelí môže priblížiť (napr. opis lúky na ktorej žijú valasi). Deťom tieto 

pridané informácie len zvyšovali počet titulkov (resp. ich predlžovali), čím sa pre nich 

stávali ťažšie čitateľnými a na druhej strane deťom nebol jasný rozdiel medzi 

rozprávačom a komentárom, (boli označení rôznymi farbami). Tieto informácie si detí 

na základe obrazu čiastočne domyslia a na základe podnetov zo strany pedagógov je 

potrebné ponechať aj priestor pre rozvíjanie ich fantázie,  

- informácie v titulkoch, ktoré sa týkali zvukov zvierat, predmetov..., boli zo strany 

žiakov veľmi pozitívne prijímané a poukázali na skutočnosť, že žiaci 3.a 4.ročníka 

nielen nepoznajú citoslovcia na bežné zvuky okolo nich (napr. tresk, cing...), ale ani si 

neuvedomujú, že predmety, resp. určité činnosti s nimi vydávajú zvuky. K rovnakému 

záveru dospeli aj pedagógovia, s ktorými sme realizovali overovanie, ale aj tí, ktorí sa 

zúčastnili workshopu k titulkovaným programom,  

- do titulkov je možné zaradiť aj slová, ktoré sú menej frekventované, resp. deti ich 

nepoznajú, ale vyžaduje si to charakter programu (napr. v našom prípade paša, salaš, 

oštiepok...), pretože sa vyskytujú častejšie, deti si ich môžu na základe informácie 

z obrazu domyslieť, môže si program pozrieť opakovane, resp. ho pozerať s rodičom 

alebo vychovávateľom. 

 

Technická stránka titulkov:  

Dĺžka titulkov – túto charakteristiku nám zásadným spôsobom ovplyvňuje už 

„predtočený” materiál. Z viacerých dôvodov nepredpokladáme, že by sa najprv realizovali 
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titulky a potom až obrazový materiál a preto budeme vychádzať zo situácie, keď máme na 

titulkovanie už hotový obrazový materiál.  

Z pohľadu dĺžky titulkov sme dospeli k nasledovným záverom pre titulkovanie u detí so 

sluchovým postihnutím na 1. stupni škôl:  

- je potrebné na tento faktor myslieť už pri obsahovej stránke titulkov,  

- vo vekovej kategórií, ktorú sme my riešili sú ideálne jednoriadkové titulky, 

- maximálne je možné používať dvojriadkové titulky, 

- v prípadoch, keď je veľká kadencia hovoru, už pri tvorení titulkov je potrebné 

zjednodušiť (zhustiť) výpoveď, resp. vynechať niektoré pre porozumenie deja menej 

podstatné informácie. 

Čas ponechania titulku na obrazovke – táto charakteristika úzko súvisí s dĺžkou 

titulkov. Titulok podľa našich výsledkov treba ponechať na obrazovke, tak dlho dokiaľ je to 

možné, to znamená dokiaľ sa nemení obraz, resp. dokiaľ nezačne hovoriť ďalšia osoba. 

Jedným zo záverov pri overovaní, ktorý sa nám potvrdil u detí aj pedagógov je práve 

skutočnosť, že titulky idú veľmi rýchlo.  

Farba titulku – na základe našich záverov môžeme tvrdiť, že najlepšie na čítanie aj 

vnímanie sú titulky v rámiku, pričom rámik by mal byť čierny, resp. tmavo sivý. Táto farba je 

bežne používaná pri titulkovaní programov, čiže je akceptovaná nielen odborníkmi z oblasti 

audiovizuálnej tvorby, ale aj samotnými sluchovo postihnutými. Túto modifikáciu 

otitulkovania rozprávky uprednostňovali všetci zúčastnení – deti, pedagógovia, aj zástupcovia 

realizátorov titulkovaných programov pre sluchovo postihnutých. Vzhľadom na pozadie sa 

zdá, že by sa mohlo použiť veľa farieb z farebného spektra, ale v našom prípade, aj po 

konzultáciách s kolegami, ktorí priamo titulky v súčasnosti realizujú je dôležité vedieť, že 

niektoré farby sa môžu na rozličných televíznych prijímačoch úplne ináč vyznieť, môžu aj 

zhoršovať čitateľnosť titulku. O preferovanej farbe titulkov pre sluchovo postihnutých sa 

v literatúre komunikuje len zriedkavo, českí kolegovia na základe informácií od dospelých 

sluchovo postihnutých odporúčajú používať tieto farby – bielu, žltú, zelenú, modrú a veľmi 

opatrne využívať červenú, ktorá sa javí v titulkoch ako veľmi „agresívna.“  

Vzhľadom na vyššie spomenuté sa zdá, že problém sa môže vyskytnúť vtedy, ak potrebujeme 

titulkovať programy, v ktorých je väčší počet osôb. V takomto prípade by nebolo možné 

dodržať zásadu, že farby majú byť od seba natoľko odlišné, aby sa dalo bez problémov odlíšiť 

jednotlivé osoby. Môže sa tak stať aj v prípade programov pre deti I. stupňa základnej školy, 

vtedy sa pred výpoveď napíše jej meno t.j. Kubko alebo Maťko, pričom v tomto prípade sú 

všetky osoby jednou (najčastejšie bielou farbou) a prostredníctvom inej farby môžu byť 
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titulkované zvuky, resp. rozprávač. Pri titulkovaní pre I. stupeň základnej školy si je potrebné 

si uvedomiť, že pôjde o viaceré vekové kategórie, s rozličnou úrovňou čitateľských zručností 

a s veľkým spektrom programov, ktoré sú pre danú kategóriu vhodné. Pretože pri realizácii 

titulkov sa farba pridáva až na konci celého procesu, je možné povedať, že farby, ich počet 

a pridelenie postavám sú veľmi závislé od typu titulkovanej relácie. V prípade, ak ide o menší 

počet postáv, môžeme použiť farebné titulky pre každú postavu, v prípade väčšieho počtu 

postáv jem možné použiť aj všetky titulky jednej farby, s označením mena postavy, alebo 

urobiť kombináciu obidvoch, v prípadoch, keď sa niektorá postava (niektoré postavy) 

vyskytujú len v časti deja.  

Veľkosť písma titulku – veľkosť písma titulku môžeme vyhodnocovať, len 

vzhľadom na naše programy, resp. programy, ktoré sme titulkovali. Veľkosť písma musí by 

v celom programe rovnaká, nie je možnosť meniť veľkosť písma vzhľadom na dĺžku titulku. 

Presná veľkosť je závislá od konkrétneho titulkovacieho zariadenia, ktoré sa používa. 

Font písma a formát písma – aj v našom prípade sme použili preferované typy písma 

Times New Roman alebo Arial. Ukázalo sa, že deti si neuvedomovali rozdiel medzi 

normálnym písmom a tučným písmom, z čoho nám vyplýva, že nie je potrebné tieto 

charakteristiky, do titulkov premietnuť. Kurzíva mala väčšie opodstatnenie pri 

jednofarebných (bielych) titulkoch, výsledky overovania poukázali ale na preferovanie 

farebných titulkov, takže použitie kurzívy stráca v tomto prípade na význam. Pri farebných 

titulkoch detí nerozlišovali normálne písmo a kurzívu, túto úlohu na seba prebralo už samotná 

farba.  

 

Závery výskumu:  

a) Vyššia spomenutá problematika je natoľko rozsiahla, že si vyžaduje interdisciplinárnu 

spoluprácu (odborník z masmédií, odborník na IKT, surdopéd – teoretik, surdopéd – 

praktik, psychológ, samotní sluchovo postihnutí – absolventi pedagogiky sluchovo 

postihnutých, ale aj osoby bez vysokoškolského vzdelania) a je potrebné, aby boli 

k dispozícii špeciálne softwarové programy na titulkovanie.  

b) Žiaci so sluchovým postihnutím na I. stupni základnej školy vnímali čítanie s titulkami 

ako formu „zábavy“, tešili sa ne a neuvedomovali si, že ide len o čítanie aj keď iným 

spôsobom.  

c) Televízie, ktoré sa venujú titulkovaniu pre divákov so sluchovým postihnutím by mali 

vo svojej programovej štruktúre realizovať zatvorené titulky pre deti so sluchovým 

postihnutím už od veku, kedy sa začína s povinnou školskou dochádzkou. Otázkou 
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ďalšieho skúmania je, ako by tieto titulky mali byť vytvárané pre najmladšie kategórie 

čitateľov.  

d) Na základe výsledkov overovania, ale aj výsledkov z dotazníkov pre pedagógov, nie je 

pochýb o tom, že titulkované programy je možné používať na I. stupni základnej 

školy, v rámci výchovy mimo vyučovania, ale aj ako doplnok niektorých vyučovacích 

hodín (slovenský jazyk – čítanie, komunikačné zručnosti). V tomto prípade sú 

preferované kratšie relácie, aby ich mohol pedagóg používať ako motiváciu, alebo ako 

materiál s ktorým bude počas vyučovacej hodiny pracovať.  

e) Žiaci so sluchovým postihnutím na 1. stupni základnej školy musia mať „tréning“, 

ktorý by sa zameriaval na spôsob čítania z televíznej obrazovky, ktorý by v sebe 

zahŕňal viacero komponentov (rozvíjanie zrakového vnímania, rozvíjanie zrakovej 

pamäte, syntéza obrazu a slova...).  

f) Pri titulkovaní pre sluchovo postihnutých žiakov I. stupňa základnej školy sme 

identifikovali tieto základné princípy: 

- obsahová a technická stránka titulkov spolu úzko súvisia a nie je možné dôraz klásť   

len na jednu z nich, 

- musí ísť o statické titulky, 

- musí ísť o offline titulky, 

- musí ísť o titulky umiestnené na spodnej časti obrazovky, 

- musí ísť o upravované titulky, nie je možné použiť len dialógové listiny, 

- musí ísť o titulky v čiernom rámiku,  

- je vhodné použiť farebné titulky, 

- titulky musia presne identifikovať hovoriacu osobu (farbou, alebo popisom), 

- titulky musia identifikovať aj rozprávača (resp. rozprávanie pod obrazom), 

- prostredníctvom titulkov je potrebné označiť aj zvukové pozadie a presne ho 

identifikovať,  

- titulky musia byť obsahovo správne a poskytovať aj keď v upravenej podobe, tie 

isté informácie, ktoré dostávajú intaktné deti,  

- titulok je potrebné ponechať na obrazovke tak dlho, dokiaľ je to možné, 

- odporúčame použiť bežné písma –Times New Roman a Arial, 

- použitie kurzívy sa pri farebných titulkoch ukazuje ako zbytočné, 

- dĺžka titulku a rýchlosť striedania titulkov sa ukazuje ako základný problém 

titulkovania pre deti so SP, 
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- pri obsahovej stránke titulkov sa ukazuje ako možné použiť aj niektoré menej 

frekventované slová, ak sa počas programu vyskytujú častejšie a sú spojené 

s obrazom, 

g) Základné princípy sa môžu určitým spôsobom modifikovať vzhľadom na charakter 

programu (typ programu, počet postáv, kadencia hovoru, prostredie programu...).  

h) V rámci transformácie škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami, sluchovo postihnutých nevynímajúc, je možné podľa vzoru zo zahraničia 

uvažovať aj o pracovníkoch, resp. oddeleniach, ktoré by sa orientovali na titulkovanie 

pre túto populáciu pre potreby školskej praxe.  

i) Nevyriešeným problémom ostáva výber programov pre deti so sluchovým 

postihnutím, ktoré sa majú titulkovať a kto má tieto titulky realizovať. Spolupráca 

profesionálov z viacerých oblastí sa zdá nevyhnutná a taktiež je potrebné 

spolupracovať aj s dospelými osobami so sluchovým postihnutím.  

j) Problematika titulkovania pre osoby so sluchovým postihnutím si vyžaduje ďalšie 

výskumné overovanie a taktiež aj dlhodobé sledovanie ich vplyvu na gramotnosť 

u žiakov a študentov so sluchovým postihnutím.  
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Úspěšnost žáků se sluchovým postižením v matematice  
a ve čtení s porozuměním 

Mgr. Jitka Vítová 

 
Klíčová slova: žák se sluchovým postižením, čtení s porozuměním, matematika 

 
Abstrakt:Předkládaný článek informuje o výsledcích žáků se sluchovým postižením 2. stupně v matematice a ve 
čtení s porozuměním na Mezinárodní soutěži v Bratislavě. Snahou autorky je porovnat úroveň dosažených 
znalostí žáků a zamyslet se nad možnými faktory ovlivňujícími rozvoj kompetencí daného předmětu. 

 

Úvod 

Vzdělávání osob se sluchovým postižením prošlo během 20. století řadou podstatných 

změn, od uplatňování tzv. orální metody ve vzdělávání, přes filosofii totální komunikace až k 

současnému trendu bilingvismu. Již první studie zabývající se problematikou vzdělávání osob 

se sluchovým postižením provedené v šedesátých letech dvacátého století ukázaly nedostatky 

v jazykových kompetencích a studijních výsledcích žáků se sluchovým postižením. Výsledky 

výzkumů zaměřených na čtenářské dovednosti upozorňují, že stupeň čtenářských dovedností 

u žáků se sluchovým postižením v období od 10 do 16 let vzroste maximálně o jeden stupeň a 

pouze 12 % žáků se sluchovým postižením dosáhne jazykových kompetencí potřebných k 

plnohodnotnému zapojení do každodenního života (Furth, 1966). Sandersová (1988) shrnuje 

výsledky soudobých studií a uvádí, že žáci se sluchovým postižením ve věku 9 let zaostávají 

v dosažených studijních výsledcích 1,5 roku za svými slyšícími vrstevníky a ve věku 14 let 

činí tento rozdíl dokonce 5 let. 

V současnosti existuje řada mezinárodních výzkumů např. PISA, TIMSS zjišťujících 

stupeň osvojených znalostí žáka v různých školních předmětech. Více či méně uspokojivé 

studijní výsledky intaktních vrstevníků v jednotlivých zemích vyvolávají řadu otázek a 

podnětů k dalším výzkumným aktivitám. Kromě jazykových kompetencí a dosažené 

čtenářské úrovně, která je dnes chápána jako základ tzv. funkční gramotnosti, se stále častěji 

vyšetřují matematické dovednosti, a to nejen jejich dosažená úroveň, ale zejména celý proces 

osvojování matematického porozumění. Věková hranice vyšetřovaných dětí se posouvá z 

období povinné školní docházky do raného věku dítěte, kdy se vytváří základní předpoklady 

pro harmonický vývoj jedince. Jako jeden z faktorů podílejících se na procesu tvorby a 

rozvoji matematického porozumění se stále častěji ukazuje role mateřského jazyka, v případě 

dětí neslyšících, znakového jazyka (Genovese a kol, 2005). 
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Mezinárodní soutěž 

Snahou pořadatelů mezinárodní soutěže pro žáky se sluchovým postižením, která je od 

roku 2005 každoročně organizována občanským sdružením Svet ticha při Základnej škole 

internátnej Gejzu Slaninku pre sluchovo postihnutých na Hrdličkově ulici v Bratislavě, je 

zatraktivnit studentům se sluchovým postižením dva základní školní předměty a motivovat je 

k jejich dalšímu seberozvoji. V letošním roce se soutěže účastnili studenti z České republiky, 

Slovenské republiky a Maďarska. Pro naši práci jsme využili soutěžní testy českých studentů. 

Upozorňujeme, že se nejedná o statisticky významný vzorek, nicméně považujeme získaný 

materiál za velmi zajímavý z pohledu metodického a didaktického. 

 

Výběr účastníku 

Ke spolupráci byly osloveny všechny základní školy pro sluchově postižené v České 

republice. Podmínkou pro účast studentů byla sluchová ztráta větší než 60 dB. Zúčastnit se 

mohli jak žáci využívající sluchadla tak žáci s kochleárním implantátem. Žáci soutěžili v 

kategorii 5. – 9. ročník, vždy jeden žák za ročník dané školy. Dohromady se v roce 2008 

účastnilo soutěže za Českou republiku 18 žáků z pěti ročníků v obou předmětech. 

 

Příprava testu a podmínky jejich zadání 

Na přípravě soutěžních testu se podíleli studenti Univerzity Komenského v Bratislavě 

pod vedením svých pedagogu, odborníků v oborech surdopedie nebo matematiky. 

Testy z českého jazyka byly postaveny na porozumění předloženého textu a 

obsahovaly několik druhů úloh: úkoly s nabídnutými čtyřmi možnostmi odpovědí, úkoly na 

rozhodnutí zda je tvrzení správné či chybné, úlohy s otevřenou odpovědí a úlohy zaměřené na 

slovní zásobu, při kterých měli studenti k dispozici slovník cizích slov. 

 

Testy z matematiky obsahovaly deset úloh odpovídajících svým obsahem učivu daného 

ročníku. Úkoly se týkaly numerického počítaní a slovních úloh, kde některé předpokládaly 

základní znalosti geometrických vztahů. Každý test obsahoval také nestandardní úlohu typu 

„hlavolamu“, která sice není běžnou součástí výuky matematiky na základní škole, ale je 

založena na logickém myšlení. Soutěžící vypracovávali úlohy samostatně a neměli možnost 

výběru odpovědi. 
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Testy z obou předmětů byly žákům zadány v psané formě národního jazyka. Studenti 

měli na vypracování 60 minut. Vzhledem k odlišnému typu použitých testových úloh, 

otevřených a uzavřených odpovědí, jsme pro naše potřeby hodnotili každou správnou 

odpověď žáka 1 bodem jak v matematice tak ve testu na čtení s porozuměním. Pro zajímavost 

uvádíme v tabulkách č. 1, 2, 3, 4 příklady úloh, ve kterých byli všichni žáci ročníku buď 

úspěšní nebo naopak byli všichni neúspěšní. Dovolujeme si upozornit, že mezi odpovědi 

označené jako chybné jsou zařazeny rovněž úlohy, které žáci vůbec nezačali řešit. 

 

Výsledky a jejich interpretace 

Žáci měli možnost dosáhnout v matematice v průměru 20,8 bodů (v rozmezí od 17 do 

22 bodu podle počtu úloh v ročníku) a ve čtení s porozuměním 40,4 bodu (v rozmezí 38 – 42). 

Průměrně dosáhli studenti 4,42 bodů v matematice a 22,56 bodů ve čtení s porozuměním, což 

odpovídá přibližně 21% úspěšnosti v matematice a 56% úspěšnosti ve čtení s porozuměním 

jak můžeme vidět na grafu č. 1. Přestože se jedná o pilotní šetření, které není statisticky 

zpracováno, považujeme výsledky, obzvláště vzhledem k podmínkám výběru účastníků, za 

znepokojivé. 

Po bližším prozkoumání grafů č. 3 – č. 7 docházíme ke zjištění, že 11 žáků z 

celkového počtu 18 dosáhlo ve čtení s porozuměním výsledku lepšího než 50%, ale v 

matematice pouze 2 studenti z 18. 

Z grafu č. 2, který znázorňuje procentuální porovnání dosažených výsledku 

v matematice a v češtině v jednotlivých ročnících, lze vyvodit následující tvrzení: 

- úspěšnost žáků se sluchovým postižením ve čtení s porozuměním se během 5. – 7. 

ročníku zvyšuje, 

- výsledky žáku se sluchovým postižením v 5. a 6. ročníku v matematice jsou 

srovnatelné s výsledky ve čtení s porozuměním, 

- žáci se sluchovým postižením jsou v 7. – 9. ročníku úspěšnější ve čtení s 

porozuměním než v matematice, 

- úspěšnost žáků se sluchovým postižením v matematice rapidně klesá v 7. ročníku a 

tato tendence je ve vyšších ročnících zachována, 

- žáci 7. ročníku jsou přibližně o 35% úspěšnější ve čtení s porozuměním než jejich o 

rok mladší vrstevníci, ale jejich výsledky v matematice jsou naopak o 42% horší. 

Nízké bodové hodnocení žáků a markantní rozdíly ve výsledcích obou předmětů vyvolávají 

řadu otázek týkajících se jazykového a kognitivního vývoje u dětí se sluchovým postižením. 

Z pohledu školních předmětů je lze rozdělit do tří oblastí: 
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- čtení s porozuměním, 

- matematika a její aplikace v každodenním životě, 

- vliv znakového jazyka a úrovně čtení s porozuměním na rozvoj matematických 

schopností. 

 

matematika čeština

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

aritmetický průměr

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

%

matematika
čeština

Graf č. 1 průměrná úspěšnost žáků ve všech ročnících  Graf č. 2 průměrná úspěšnost žáků v jednotlivých ročnících 

 

Problematika čtení s porozuměním podle našeho názoru souvisí nejen se sluchovou 

vadou jedince ale i s koncepcí výuky primárního – znakového a cizího – českého jazyka na 

našich školách. 

Domníváme se, že následující faktory se větší či menší měrou podílí na osvojení 

funkční gramotnosti žáka se sluchovým postižením: 

- 90% dětí se sluchovým postižením se rodí slyšícím rodičům, a proto se setkávají 

opožděně se svým primárním – znakovým jazykem, 

- žák se sluchovým postižením je vyučován češtině jako mateřskému jazyku (Macurová, 

2006), 

- žák se sluchovým postižením není během povinné školní docházky cíleně vyučován 

mateřskému – znakovému jazyku (Hudáková, 2006), 

- osvojení psané formy českého jazyka probíhá u dítěte se sluchovým postižením 

odlišně než u jeho intaktních vrstevníků (Souralová, 2006). 

Vysvětlení pro „skok“ matematických výkonů ve věku kolem 12 let žáka nabízí 

Piagetova kognitivní teorie. Zmiňované období odpovídá přechodu ze stádia konkrétních 

operací, které se vyznačuje praktičností a názorností v oblasti řešení problémů a užitím 

abstraktních pojmů pouze v závislosti ve vztahu ke konkrétním objektům, do stádia 

formálních operací, kdy se způsob myšlení začíná vyvíjet do podoby myšlení dospělých (dítě 
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je schopno myslet v symbolických pojmech a při řešení problému zvažuje všechny možnosti – 

vytváří hypotézy, potvrzuje je, hodnotí, diskutuje nad možnými následky řešení). Pokud 

probíhá vývoj dítěte normálně, dojde v uvedeném období k tzv. abstrakčnímu zdvihu, kdy žák 

„objeví“ abstraktní poznatek a ten je následně zabudován a propojen s existující kognitivní 

strukturou (Hejný, 1990). Pokud však u žáka abstrakční zdvih uspěcháme, dojde pouze 

k uložení informace a důsledkem je formálně–mechanické učení (Hejný a Kuřina in 

Minárová, 2007), které je podle našeho názoru důvodem selhání žáků se sluchovým 

postižením v matematice na druhém stupni základní školy. 

Použití písemné formy v matematických testových materiálech je spojeno opět 

s několika faktory. Hejný (1999) upozorňuje na problematiku písemné komunikace a její 

přesnosti v matematickém textu, který je díky chybějící zpětné vazbě daleko náchylnější na 

vznik komunikačního šumu. Dalším významným faktorem může být vliv dosažené úrovně 

čtenářských dovedností žáků se sluchovým postižením na výkon v matematice, který ve svých 

hypotézách předpokládá řada zahraničních studií a získané výsledky ho potvrzují. Např. již 

v roce 1965 zdůvodňoval Wollman (Nunes a Moreno, 1999) výsledky žáků se sluchovým 

postižením na 2. stupni základní školy více nedostatkem pochopení než chybami ve výpočtu. 

Ze stejného důvodu použili při svém šetření v roce 1983 Wood a kolektiv Vernon–Millerův 

test, který obsahuje minimum písemných instrukcí. I přes zmíněné opatření však žáci se 

sluchovým postižením zaostávali za svými slyšícími vrstevníky přibližně o 3,4 roku (tamtéž). 

Výsledky studie Kidd, Madsen a Lamb z roku 1991 (tamtéž) zaměřené na žáky se sluchovým 

postižením navštěvující internátní školu ukazují, že čtení s porozuměním souvisí také se 

slovní zásobou a matematickou slovní zásobou těchto dětí. V neposlední řadě nelze 

přehlédnout ani vliv plynulosti ovládání znakového jazyka, který se jeví jako jeden ze 

základních předpokladů pro dosažení funkční gramotnosti žáků se sluchovým postižením 

(Tarsciová, 2003) a ve svém důsledku dle našeho názoru ovlivňuje žákovo porozumění 

matematickému textu. 

 

Závěr: 

Přestože předkládané výsledky potvrzují některé z dosavadních výzkumů zaměřených 

na výkon žáků se sluchovým postižením v období povinné školní docházky, nelze je 

generalizovat. Domníváme se, že je vhodné zaměřit více pozornosti směrem k samotnému 

procesu osvojování si školských schopností a dovedností. Kvantitativní výzkumy budou 

pravděpodobně vždy využívány pro hodnocení žáků, případně evaluaci celého školského 

systému, nicméně pro rozvoj vzdělávacích metod žáků se sluchovým postižením považujeme 
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za důležité výzkumy kvalitativně a longitudinálně zaměřené, které nám mohou pomoci najít 

řadu odpovědí týkajících se celkového jazykového a kognitivního vývoje osob se sluchovým 

postižením. 
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Celoslovenská súťaž sluchovo postihnutých žiakov 
v slovenskom jazyku a literatúre 

Mgr. Mária Juranová 
 
Kľúčové slová: sluchovo postihnutý žiak, nepočujúci žiak, slovenský jazyk, súťaž 
 
Abstrakt: V príspevku autorka analyzuje písomné testy žiakov súťažiacich v celoslovenských vedomostných 
súťažiach v rokoch 2001 – 2007. 
 

Počas celej histórie vzdelávania sluchovo postihnutých sa viedli a neustále i vedú 

polemiky o tom, aký spôsob, metódy vyučovania a výchovy sú pre nich najlepšie. V nich sa 

veľká pozornosť sústreďuje na čistotu artikulácie, schopnosť komunikácie, či zapojiť do 

vzdelania posunkový jazyk a akým spôsobom. V odborných kruhoch sa vedú veľké diskusie 

či je dokonalejší orálny prístup, totálna komunikácia, či bilingválny prístup a pod. 

Ďalšia nepochybne veľká pozornosť sa venuje i typu zariadenia v ktorých sa sluchovo 

postihnuté deti vzdelávajú. Majú sa vzdelávať v bežných školách s počujúcimi žiakmi, alebo 

v špeciálnych školách pre sluchovo postihnutých? Dôležitú úlohu svojimi názormi zohrávajú 

i rodičia detí, z ktorých mnohí sú sluchovo postihnutí. 

Z dôvodov skvalitnenia práce so sluchovo postihnutými deťmi sme pred niekoľkými 

rokmi založili na ZŠI pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku – internátnej na Hrdličkovej 

ulici v Bratislave celoslovenskú súťaž v slovenskom jazyku a matematike. Tieto súťaže sa 

priebežne profilovali na základe pripomienok pedagógov. Pred tromi rokmi sme 

celoslovenskú súťaž v matematike rozšírili na medzinárodnú. Spočiatku súťažili medzi sebou 

len sluchovo postihnutí žiaci vzdelávaní segregovane. V súčasnosti si merajú sily medzi sebou 

žiaci vzdelávaní integrovane (v Nitre, Bratislave, Leviciach, Košiciach, Trenčíne, Senci) 

a žiaci vzdelávaní v špeciálnych internátnych školách (v Bratislave, Levoči, Prešove, Lučenci, 

Kremnici). Úlohou týchto súťaží je nielen merať si sily, ale i stretávanie a zoznamovanie sa 

sluchovo postihnutých detí v rámci európskeho regiónu, vzájomná informovanosť učiteľov, 

ako i prenášanie nových metodík do života škôl. Súťažné úlohy pripravujú študenti 

z Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením svojich pedagógov. V tomto čase 

iniciátorky súťaže pripravujú už desiaty ročník celoslovenskej súťaže v matematike 

a slovenskom jazyku a štvrtý ročník medzinárodnej súťaže v matematike. 

Úlohy zo slovenského jazyka a literatúry sú koncipované tak, aby nám ukázali nielen 

gramatickú zdatnosť sluchovo postihnutých detí, ale ako tvorivo myslia a čítajú 

s porozumením. Na vypracovanie správnych odpovedí (zvyčajne dvadsať úloh) majú 

vyhradený čas šesťdesiat minút. V priebehu súťaže sú so súťažiacimi len študenti, ktorí 

nemôžu deťom pomáhať. Títo, tiež pod vedením vysokoškolského pedagóga testy 
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vyhodnocujú. Vypracované testy ešte spätne kontrolujú zúčastnení pedagógovia škôl. Počas 

súťaží žiakov sa pedagógovia zúčastňujú seminára, ktorý sa každoročne venuje inej téme. 

  Cieľom tohto článku je výsledkami detí upozorniť na určité skutočnosti, ktoré nás ako 

učiteľky a organizátorky trápia a rady by sme prispeli k zlepšeniu vzdelávaniu sluchovo 

postihnutých na oboch typoch škôl (bežné a špeciálne). Veríme, že uvedené výsledky 

podnietia medzi odborníkmi diskusiu. 

V odbornej verejnosti sa stretávame s protichodnými názormi na školskú integráciu 

sluchovo postihnutých, predovšetkým v oblasti úrovne vedomostí. Preto je zaujímavé 

porovnať výsledky v jednotlivých úlohách. 

V gramatických úlohách majú lepšie výsledky žiaci vzdelávaní integrovane. 

Domnievame sa, že je to podmienené výškou straty sluchu. Títo majú spravidla menšie straty 

sluchu, nakoľko sa dorozumievajú výlučne sluchovou cestou. 

V úlohách na rozmýšľanie dominujú naopak žiaci vzdelávaní v internátnych 

špeciálnych školách. (Bratislava – ZŠI SP Hrdličkova, ZŠI SP Prešov). Na základe už 

spomínaných každoročných seminárov vieme, že práve týmto úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálnych školách pozornosť. U žiakov v bežných školách sa učitelia nemajú čas týmto 

úlohám venovať nakoľko sú zaneprázdnení ostatným žiakmi a úlohy tohto typu sú náročné na 

učiteľovu písomnú prípravu. 

Pri úlohách týkajúcich sa výlučne čítania s porozumením a tvorivosti majú obe 

skupiny problémy. Sluchovo postihnuté deti vzdelávané v špeciálnych školách vedia lepšie 

dekódovať text. ale ho horšie spracúvajú (agramaticky). Naopak, sluchovo postihnutí žiaci 

vzdelávaní integrovane gramaticky správne odpovedajú, avšak ich odpovede sú obsahovo 

mylné, alebo text jednoducho ignorujú. 

 
1.roč 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 
99% ŠŠ  98% ŠŠ 76%ŠŠ 69%I 84%ŠŠ 93%I 95%ŠŠ 86%ŠŠ 96%ŠŠ 
93%ŠŠ 97%ŠŠ 74%I 61%ŠŠ 78%I 93%ŠŠ 91%I 81%I 95%I 
83%ŠŠ 95%ŠŠ 71%ŠŠ 51%ŠŠ 76%ŠŠ 83%I 88%ŠŠ 80%I 94%I 

Tab. č. 1: Analýza najlepších výsledkov z hľadiska SP vzdelávaných integrovane a v špeciálnych školách. (Pozn.: 
ŠŠ – žiaci zo špeciálnej školy pre sluchovo postihnutých, 
I – žiaci integrovaní v bežných školách) 
 

I keď po prvé dva ročníky sa zúčastnili súťaže len sluchovo postihnuté deti zo 

špeciálnych škôl, z tabuľky možno vyčítať rovnováhu medzi jednotlivými školami. 
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Historicky najlepšie výsledky však dosiahli žiaci úplne nepočujúci, vzdelávaní 

v špeciálnych školách. Je potešujúce, že práve títo žiaci, ako máme možnosť vidieť, 

v súčasnosti už úspešne študujú na našich univerzitách. 

 

I keď každoročne vyhodnocujeme výkony všetkých žiakov jednotlivých škôl, 

nemôžeme jednoznačne tvrdiť, ktorí dosahujú lepšie výsledky (vzdelávaní integrovane, či 

v špeciálnych školách) z nasledovných dôvodov: 

 

Súťaží sa zúčastňujú: 

- žiaci ľahko nedoslýchaví (je to veľká výhoda) až nepočujúci 

- žiaci, i keď patria do jednej kategórie (napr.: piaty ročník ZŠ) vekovo sa výrazne líšia 

(o 2 – 3 roky) z dôvodu odkladu školskej dochádzky, či návštevy prípravnej triedy 

- žiaci z rôzneho rodinného a sociálneho prostredia (deti zo sociálne lepších rodín majú 

zabezpečený odborný individuálny celodenný servis a sú zvýhodnení množstvom 

finančne náročných podnetov). 

 

Na základe výmeny t. č. už medzinárodných skúseností medzi pedagógmi 

a psychológmi jednotlivých škôl ako i univerzitných učiteľov svoju výraznú úlohu zohrávajú i 

pri vzdelávaní sluchovo postihnutých pedagógovia. Tí, ktorí sa neboja zmeniť starú metodiku 

zakladajúcu sa na memorovaní za tvorivý prístup, dosahujú na poli výchovy a vzdelávania 

výrazné úspechy. 

Nakoľko sme zistili, že zúčastnení žiaci z iných krajín na medzinárodnej súťaži 

v matematike dosahujú lepšie výsledky perspektívne uvažujeme rozšíriť jazykovú súťaž 

o medzinárodnú v úradných jazykoch žiakoch z prizvaných krajín, aby sme mohli komplexne 

rozoberať problémy vzdelávania a výchovy sluchovo postihnutých detí. Detaily si však 

musíme presne premyslieť. 

 
Mgr. Mária Juranová,  
ZŠI Hrdličkova 17,  
833 20 Bratislava 
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Celoslovenská súťaž sluchovo postihnutých v matematike 
RNDr. Oľga Minárová, Vanda Bittererová 

 
Kľúčové slová: sluchovo postihnutý žiak, nepočujúci žiak, súťaž 
 
Abstrakt: V príspevku sa uvádzajú tabuľky a grafy, v ktorých sú zhrnuté štatistické údaje analyzovaných 
písomných testov žiakov súťažiacich v celoslovenských vedomostných súťažiach z matematiky v rokoch 2001 – 
2007. 

 
 
 
 

Graf 1: Priemerná 
úspešnosť v kategórii 
mladších segregovane 
(N=65) a integrovane 

(N=24) vzdelávaných SP 
žiakov uvedená v % (na x – 

ovej osi ide o ročníky 
súťaže). 

 

 

Graf 2: Priemerná 
úspešnosť v kategórii 
starších segregovane 
(N=67) a integrovane 

(N=25) vzdelávaných SP 
žiakov uvedená v % (na x – 

ovej osi ide o ročníky 
súťaže). 

 

 
 

Graf 3: Priemerná 
úspešnosť žiakov v 9. 

ročníku súťaže (na x – ovej 
osi ide o ročníky školskej 

dochádzky). 
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Škola Š1 Š2 Š3 Š4 Š5 Š6 B1 B2 B3 
3.r. 31% 1% 14% 7% 35% 40%   49% 
4.r. 8% 13% 45% 17% 22% 55% 25%  30% 
5.r. 14%  42% 21% 46% 68% 42% 61% 51% 
6.r. 29% 13% 20% 11% 31% 18% 29% 66% 13% 
7.r. 47% 42% 49% 44% 40% 49% 52%  56% 

8.r. 42%  31% 18% 36% 26% 26% 49% 37% 

Priemer 28% 13% 32% 20% 35% 43% 37% 56% 40%  
Tabuľka 1: Priemerná úspešnosť v kategórii mladších žiakov v jednotlivých školách, Š1 – Š6 
– ZŠI pre SP (N=65), B1 – B3 – bežné ZŠ (N=24) 
 
 

Škola Š1 Š2 Š3 Š4 Š5 Š6 B1 B2 B3 
3.r. 13% 3% 8% 6% 28% 61%   45% 20% 
4.r. 15%   6% 5% 40% 49% 4% 26% 23% 
5.r. 49% 6% 18% 28% 53% 68% 68%   41% 
6.r. 14% 13% 47% 20% 23% 56% 25%   26% 
7.r. 33% 31% 55% 18% 61% 72% 19% 64% 58% 
8.r. 20% 20% 26% 18% 7% 27% 24% 36% 24% 
Priemer 24% 13% 27% 16% 35% 56% 27% 40% 37%  

Tabuľka 2: Priemerná úspešnosť v kategórii starších žiakov v jednotlivých školách, Š1 – Š 6 
– ZŠI pre SP (N=67), B1 – B3 – bežné ZŠ(N=25) 
 

 SP zo škôl pre SP SP z bežných škôl 

piataci 25% 41% 

šiestaci 40% 49% 

siedmaci 36% Nesúťažili 

ôsmaci 38% 51% 

deviataci 52% 76% 
 

Tabuľka 3: Priemerná 
úspešnosť žiakov 

v matematike v 9. ročníku 
súťaže 

 

 

 

Graf 4: Početnosti žiakov 
v jednotlivých intervaloch 
úspešnosti v percentách 

(0% – 5%; 5% – 
10%;...)N=181 (3.–8. 

ročník súťaže) 
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Priemerná úspešnosť v riešení jednotlivých typov 
úloh
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5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

Numerické Slovné Logické Premena jednotiek

Priemerná úspešnosť v riešení jednotlivých typov úloh 
Typy úloh 

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Numerické 50% 61% 49% 56% 44% 

Slovné  18% 28% 30% 36% 58% 

Logické 37% 55% 31% 41% 68% 

Premena jednotiek 19% 42% 73% 40% 73% 
 
Tabuľka 4: Priemerná úspešnosť v riešení jednotlivých typov úloh v 9. ročníku súťaže (v 
tabuľke sú uvádzané ročníky školskej dochádzky). 
 

 

Graf5.: Priemerná 

úspešnosť v riešení 

jednotlivých typov úloh v 9. 

ročníku súťaže (v grafe sú 

uvádzané ročníky školskej 

dochádzky 
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Rozvíjanie matematických a komunikačných zručností 
sluchovo postihnutých detí 

Mgr. Tariné Péter Judit 

 

Kľúčové slová: sluchovo postihnuté dieťa, hodiny matematiky, metódy práce,  
 
Abstrakt: V príspevku približuje autorky svoje skúsenosti z vyučovania matematiky a jazyka sluchovo 
postihnutých detí, a približujú čitateľom niektoré zo svojich metód práce so sluchovo postihnutými deťmi.  
 

Predstavenie: 

Volám sa Tariné Péter Judit. Prichádzam z juhozápadného mesta Maďarska, 

z Kaposváru. Tam učím matematiku sluchovo postihnutých na prvom stupni v Pedagogicko–

metodologickom centre Józsefa Duráczkyho. 

 

Úvod 
 
Nutnosť (nevyhnutnosť) matematických schopností sa nespája k samotnej 

matematickej vede. Práve naopak! V mnohých životných situáciách sa stretávame s takými 

úlohami, ktorých úspešné riešenie vyžaduje znalosti a schopnosti algoritmického myslenia 

a schopnosti riešenia problémov. Tieto úlohy existujú aj vo svete inteligentnejších zvierat a 

o nich by sme mohli ťažko tvrdiť, že sa zaoberajú „matematickými vedami“. Matematická 

veda je na základe týchto abstrakcií vytvorený jazyk, ktorý sa rýchlo rozširuje o nové a nové 

jazykové prvky. Úlohou pedagóga teda nie je aby naučil tento jazyk opisom jeho abstraktných 

pojmov, ale využiť tú mozgovú evolučnú prednosť, s ktorou človek disponuje, pre zlepšenie 

jeho každodennej činnosti. Pri vyučovaní sa stretnú žiaci s zjednodušenými modelmi týchto 

činností, a pri práci a pri osvojení spôsobu myslenia, nevyhnutne stavajú na rozumové 

schopnosti, ktoré sú človeku dané. Len stavaním na tieto základy sa môže vyvinúť schopnosť 

tvorenia množín, schopnosť poznania postupností a číselných pojmov. Ak teda tieto 

rozumové schopnosti chýbajú, alebo sú narušené, vyučovací proces sa stáva ťažším, 

zdĺhavejším a vyžadujúcim špeciálne metódy. Ako ani vedci nepoznajú presne hranice 

inteligencie zvierat, aj možnosti rozvoja ľudských schopností môže prekvapiť, tak 

v prípade zdravých, ako aj postihnutých detí. Z pohľadu poznania možností, najdôležitejšie 

skúsenosti však mnohokrát neposkytnú vedecké výskumy, ale každodenný pedagogický 

proces. Preto je dôležitá, podľa možnosti, čím častejšia výmena takýchto skúseností. 
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Proces vyučovania: 

Spôsob organizácie vyučovania 

U nás triedy majú zabezpečené tzv.“ rozvíjajúce, dobiehajúce hodiny“, ktoré umožnia 

individuálne rozvíjať schopnosti a danosti žiakov. Na týchto hodinách sa deti pripravujú na 

bežné vyučovacie hodiny, kde riešia tie isté príklady na rôznych úrovniach. Napr.: 

porovnávajú obraz s príkladom, z obrazu tvoria príklad, k príkladu kreslia, z obrazu, alebo 

z príkladu tvoria slohovú úlohu. 

K vytváraniu číselných pojmov, k poznaniu globálneho počtu, k výpočtom, je veľmi 

dôležité použitie názorných pomôcok, ako napr.: logická súprava, deravá tabuľa, farebné 

tyčky, puky, paličky, hračkárske peniaze, gombíky, obilie. 

Na hodinách dostávajú deti úlohy diferencovane, postupne podľa ich individuálnych 

schopností. Zostavenie pracovných skupín, alebo dvojíc, pri spracovaní viac úrovňovej látky 

a rozvíjaní schopností sa rôzne prispôsobuje k rozvíjajúcim predstavám. 

 

 Počas svojej práce kladiem dôraz na tieto didaktické zásady: 

- Používanie pomôcok a aktivita žiakov 

- Mnohostranné znázornenie 

- Postupnosť 

- Aplikácia analógií 

- Viacnásobná asociácia 

- Rozvíjanie reči 

 

Rozvíjanie všeobecných schopností, na ktoré stavajú špeciálne matematické 

schopnosti: 

Daktilno – motorické 

Vizuálne – motorickú koordináciu rozvíjam tak, že vyskladáme(vyložíme) číslice 

z gombíkov, (aby som demonštrovala postupnosť písania číslic), potom píšeme čísla do 

vrchnáku z krabice, kde je vysypané zrno. Ak pri písaní číslic nepoužívajú správnu 

postupnosť, tak opakujeme skladanie gombíkov s otvorenými aj zatvorenými očami. 

V inom prípade, v tej istej triede, pri takých deťoch, ktorým nerobí problém písanie, píšu 

vybodkované čísla a tak sa rozvíja ich vizuo–motorická koordinácia, čo je nevyhnutné 

neskoršie pre rozvoj priestorového videnia ako aj pre znázornenie zmien na grafe. 
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Rozvoj vizuálnej percepcie 

Učíme diferenciáciu smeru vpravo, vľavo, orientáciu v priestore a na ploche 

a orientáciu na vlastnom tele. Bez rozpoznania smeru nevedia používať opis 

konvencionálneho smeru číselných rád. (Pri predstave postupnosti sa nám objavia v hlave 

číselné prvky vedľa seba v smere písania, alebo pod seba. V písanej forme nie je tretia 

dimenzia.) 

Sú schopnosti, ktoré sa používajú skoro pri každej aktivite, respektíve pri každom riešení 

úloh. Takýto štandard je napr.: orientácia v čase s potrebnými jazykovými výrazmi 

(pojmami). Tu deti sa musia oboznámiť s jednotkami času medzi dňami a rokmi a časťami 

dňa. Toto sa musia rovnako učiť ako matematické postupnosti alebo číselné rady. 

 
Serialita 

Vymenovanie radových číslic vzrastajúcom a klesajúcom poradí k základu číselnej 

sústavy je rozhodujúcim pri každom úkone cez prechod. Pochopenie prechodu cez desiatky je 

veľmi dôležité. Pretože v našej obvyklej číselnej sústave každý prechod je prechod cez 

desiatky. Prechod cez stovky je v podstate prechodom desiatok cez desiatky. 

 

Rozvoj myslenia 

Na hodinách pre rozvoj myslenia cvičím s deťmi matematické výrazy (vzťahové 

pojmy, ako najdlhší, najviac, aspoň, atd.), lebo neznalosť týchto pojmov sťažuje chápanie 

a riešenie matematických príkladov.  

Porovnávanie množín, spoznanie a používanie analógií, spoznanie pravidiel sérií 

(postupností) a riešenie slovných úloh, to všetko sú komponentmi rozvíjania myslenia. 

 

Pojmové myslenie a abstrakcia 

K algoritmom sa učia schémy, ktoré pomáhajú abstrakcii sa včleniť do myslenia, tým, 

že sa používajú analógie. 

 

Hovorenie a reč 

Na hodinách matematiky využívam každú príležitosť na učenie vzťahových slov 

týkajúcich sa priestoru a času. Základné matematické pojmy (veľa, málo, nič, viac menej, 

rovnako atd. vyučujem so zapojením čo najviac zmyslových orgánov a asociatívnych 

možností. 
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Záver 

Schopnosti, ktoré som spomínala, sa nevyvíjajú izolovane, ale integrujú sa v deťoch 

ako súčasť všeobecných schopností. Do všeobecných schopností pamäte a pozornosti sa 

integrujú čiastkové schopnosti. 
Mgr. Tariné Péter Judit 
Kapošvár  
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Rozvoj čitateľských zručností sluchovo postihnutých detí 
Mgr. Mária Juranová 

 
Kľúčové slová: sluchovo postihnutý žiak, nepočujúci žiak, čítanie s porozumením 
 
Abstrakt: V príspevku sú názorné ukážky jazykových spôsobilostí sluchovo postihnutých detí, a priblížený postup 
práce pri rozvoji čitateľských a jazykových zručností sluchovo postihnutých detí. 
 
  

Vážení kolegovia! 

 

Na základe našich dlhoročných výchovno vzdelávacích skúseností s ťažko sluchovo 

postihnutými deťmi (ďalej SPD) sa chceme s vami podeliť o skúsenosti s vyučovaním čítania 

s porozumením v jednotlivých ročníkoch ZŠ. 

 

Na úvod predvedieme niekoľko ukážok textu detí. 

 

Ukážka č. 1 

Žiak deviatej triedy ZŠ (desiaty rok školskej dochádzky) nadpriemerne inteligentný, 

patril k najlepším v triede.  

Hodnotenie známkami: výborný – chválitebný. Mimočítanková literatúra sa v triede 

nečítala. Žiak ani nemal záujem o čítanie. Slová: som nepočujúci, nepotrebujem čítať, je to 

ťažké, mám nárok na tlmočníka. 
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Ukážka č. 2 

Žiak deviatej triedy ZŠ (desiaty rok školskej dochádzky) nadpriemerne inteligentný, 

patril k priemerným v triede. 

Hodnotenie známkami: výborný – dobrý. Mimočítanková literatúra sa nečítala. Žiak 

nejaví záujme z o čítanie. Dôvody: Som nepočujúci a ja to nepotrebujem. 

 
Ukážka č. 3 

Žiak na konci piateho ročníka (šiesty rok školskej dochádzky) nadpriemerne 

inteligentný, na prvom stupni patril k slabším, na druhom postupne prešiel na prvé miesto 

v triede. Hodnotenie známkami: výborný – chválitebný. Na prvom stupni čítali skrátené 

rozprávky s upraveným jednoduchým textom. Žiak od piatej triedy čítal na hodinách 

mimočítankovú beletriu a na konci deviateho ročníka si začal kupovať knihy. T. č. číta 

s porozumením. 
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Ukážka č. 4 

Žiak na konci piateho ročníka (šiesty rok školskej dochádzky) nadpriemerne 

inteligentný. Jeho vzdelávacie výsledky nezodpovedali schopnostiam. V súčasnosti uvádza 

dôvod: Moji rodičia sú nepočujúci. Na prvom stupni sme sa učili len orálnou metódou. 

Absolútne som nerozumel, čo učiteľka chce. S deťmi sme sa za chrbtom učiteľky 

dorozumievali, skladali slová, kto aké zachytil a tak odpovedali. Všetko som sa učil 

naspamäť. Až na druhom stupni som učivo začal chápať a učiť sa od začiatku zo šlabikára. 

 
 
Ukážka č. 5 

Žiak piateho ročníka (piaty rok školskej dochádzky), nadpriemerne inteligentný. 

Vzdelávacie výsledky zodpovedali schopnostiam. Hodnotenie: výborný – chválitebný. Od 

prvého ročníka sa na hodinách čítania čítala krásna literatúra. (3 – 4 knihy za školský rok). 

Texty sa skracovali a zjednodušovali len prvý polrok prvého ročníka. 
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Ukážka č.6 

Žiak piateho ročníka, priemerne inteligentný. Hodnotenie žiaka: výborný – dostatočný. 

Od prvého ročníka čítal krásnu literatúru. Texty sa skracovali a zjednodušovali len prvý 

polrok v prvej triede.  

Žiaci (ukážka č. 5 a 6) čítali bežne našich a svetových autorov. Napr. Hemingway, 

Urban, Simmel, Zelinová, Ondrejov, F. Kráľ.. 
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Z ukážok jednoznačne vidieť, ktorí žiaci boli najzdatnejší v prijímaní a odovzdávaní 

informácií, ako i v gramatickej stavbe jazyka. 
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Ako sa nám to podarilo? 

 

1. Pochopili sme a pred žiakmi aj deklarovali, že čítanie je najkrajšia, najjednoduchšia 

a najdôležitejšia vec pre nepočujúcich. 

2. Metodicky sme postupovali ako pri výučbe cudzej reči. 

3. Slovníkovou metódou sme učili deti len prvých 10 slov. Potom nastupoval syntax.. 

4. Ako základný komunikačný prostriedok sme využívali slovenský jazyk v spojení 

s posunkovanou slovenčinou. 

5. Na hodinách Sj sme väčšiu časovú dotáciu venovali literatúre a slohu. Menšiu 

gramatike. 

6. Neskracovali sme umelecké texty, ale vyberali plnohodnotné, s emocionálnym 

nábojom., aby žiaci dosahovali dobrý pocit z prečítaného v krátkom časovom intervale 

(na 1. stupni ZŠ) Od najľahších (Sutejev) po bežné (Zelinová, Puškin). 

7. Pedagógovia pochopili, že tvorenie reči musí prebiehať na všetkých predmetoch, 

nielen osamotene (Hodina tvorenia a rozvíjania reči). 

8. Odstránili sme memorovanie a nahradili ho zážitkovým učením a riešením 

divergentných úloh. 

9. Denne sme písali diktáty, ale i záznamy, v ktorých sme vyjadrovali nielen čo sme 

robili, ale ako sme deň prežívali.  

10. V nižších ročníkoch sme zadávali domáce úlohy na 20 – 30 minút. Voľnú ruku mali 

vychovávatelia, ktorí učivo tvorivo utvrdzovali a rozvíjali iným spôsobom ako učitelia 

v škole. 

11. Čítanie s porozumením predchádzalo výučbe gramatiky. 

12. Všetko o čom bolo hovorené sme si zapisovali. Heslo nestorov špeciálnej pedagogiky 

sme si plne osvojili: „ Ak dieťa nevie slovo, vetu správne napísať, tak ju ani nevie.“ 

13. Pred každou vyučovacou hodinou žiaci dostali dopredu osnovu učiva a nové slovné 

spojenia. Do osnovy si v priebehu hodiny zapisovali svoje poznámky. Pozornosť detí 

sa zlepšila i požiadavkou učiteľov, aby napísali o čom sa na hodinách učilo. 

14. Vyžadovali sme, aby žiaci na hodinách hovorili, čítali viac ako učitelia. Takto 

pracovať bolo najťažšie pre starších učiteľov. 

15. Žiaci navzájom si opravovali texty a vysvetľovali učivo, čím sa interaktívne do učenia 

zapájali a lepšie si učivo fixovali. 

16. Pri čítaní beletrie si písali stručné obsahy a zapisovali do čitateľských denníkov. 
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17. Pri hodnotení sme vychádzali z toho, čo majú deti dobre, nie čo zle! Zároveň sme ich 

naučili vnímať známky tak, ako sú stavané. Napríklad: Trojka je dobrá známka. Buď 

rád, že si dobrý! Nabudúce môžeš byť aj chválitebný, alebo výborný! Ty to dokážeš! 

18. Zúžili sme spoluprácu s rodičmi. Deti na prvom stupni už v utorok písali rodičom 

svoje pocity a o živote v internáte a škole. Naučili sme pracovať rodičov s deťmi aj 

cez prázdniny. 

 

  Vážení kolegovia,  

Vymenovali sme v krátkosti poznámky, ktorými sa nám podaril dosiahnuť nevídaný 

úspech pri vzdelávaní nepočujúcich detí. Dnes sú to už dospelí, veľmi úspešní ľudia a aj naši 

spolupracovníci, ktorí svoje skúsenosti a nahromadené poznatky odovzdávajú už dnes ďalším 

sluchovo postihnutým osobám. 

 
Mgr. Mária Juranová,  
ZŠI pre SP Hrdličkova 17  
833 20 Bratislava 
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Využívanie výučbových programov pri rozvoji komunikačných 
a matematických zručností sluchovo postihnutých detí 

RNDr. Oľga Minárová, Mgr. Jana Šišková 
 
Kľúčové slová: sluchovo postihnutý žiak, nepočujúci žiak, didaktický program 
 
Abstrakt: V príspevku približujeme didaktické programy, ktoré sa používajú pri rozvoji komunikačných zručností 
a matematických zručností na ZŠI pre SP, Hrdličkova 17 
 
 Sluchové postihnutie je veľmi nenápadné, neviditeľné. Napriek tomu je podľa 

medzinárodnej zdravotníckej organizácie WHO považované za jedno z najťažších postihnutí. 

Z toho dôvodu, že má závažne ovplyvňuje vývin reči tých detí, ktoré sú sluchovo postihnuté 

od narodenia – tzv. prelingválne sluchové postihnutie.  

 Reč a tzv. sedliacky rozum sa u počujúceho dieťaťa rozvíja spontánne. Už vo veku 

troch rokov zdravé počujúce dieťa ovláda cca 500 slov, vie komunikovať, slovami 

ovplyvňovať správanie sa okolia, začína si uvedomovať silu slova. V začiatkoch povinnej 

školskej dochádzky dieťa ovláda cca 5 000 slov. 

 U sluchovo postihnutého dieťaťa osvojovanie si slovnej zásoby je tvrdou prácou tak 

pre samotné dieťa, ako i okolie dieťaťa. Rozsah osvojenej slovnej zásoby pri vstupu do školy 

závisí od stupňa sluchového postihnutia, od kvality a kvantity používania kompenzačných 

pomôcok, od kvality a kvantity predškolskej odbornej i rodinnej starostlivosti. Častým 

zjavom je, že nepočujúce deti prichádzajú do školy s minimálnou slovnou zásobou. A je na 

učiteľoch, aby ich s týmito deťmi dobehli premeškané obdobie prirodzeného vývinu reči. Aby 

ich naučili vyslovovať a chápať také základné slová, ako čaj, kakao, piť, jesť,... 

 Pri rozvoji komunikačných i matematických zručností dieťaťa je vhodné využívať aj 

také formy práce, aby dieťa malo pocit zábavy a hry.  

 

Výučbový program na rozvoj komunikačných zručností 

Práve k tomuto účelu sme vytvorili v rámci projektu Občianskeho združenia Svet ticha 

(pri ZŠI pre SP, Hrdličkova) výučbový program: Odvážny Viliam. Projekt podporila 

Americká obchodná komora a Nadácia SPP. Je to výborná učebná pomôcka na rozširovanie 

slovnej zásoby nepočujúcich žiakov, pre ktorú rámcový program naprogramovali študentky 

Majka a Vanda z Katedry základov a vyučovania informatiky FMFI UK. Cieľom programu je 

rozširovanie slovnej zásoby nepočujúcich detí v predškolskom a mladšom školskom veku v 

okruhoch, ako napr: škola, rodina, oblečenie, jedlo, príroda, nemocnica,... a tiež čiastočná 

podpora rozvíjania čítania s porozumením.  
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Program pozostáva zo štyroch podprogramov:  

- program na rozvoj slovnej zásoby v kategórii podstatných mien,  

- program na rozvoj slovnej zásoby v kategórii prídavných mien,  

- program na rozvoj slovnej zásoby v kategórii slovies a  

- program na rozvoj čítania s porozumením. 

 
A ako vyzerajú úlohy v programe?  
 
Pozri na obrázok a uprav slová:  

 
Rozdeľ správne vetu na jednotlivé slová: 

 
Za hviezdičkami sú schované písmenká. Vytvor z nich správne slovo. 

 
 Nahraď v slovách nesprávne písmenká správnymi: Oprav vo vete chyby:  
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Poznáš odpoveď? Pýtaj sa na vyznačené slovo.  

 
Výučbový program na rozvoj matematických zručností 

Rovnako názorný prístup je potrebný aj pri rozvoji matematických zručností. Keďže 

trend používania internetu pri výučbe stále stúpa, pre uľahčenie vyučovania matematiky 

vytvorila študentka FMFI UK v Bratislave v rámci diplomovej práce internetovú stránku. 

Stránka je určená pre sluchovo postihnutých žiakov hlavne deviateho ročníka. Má slúžiť ako 

pomôcka na opakovanie pred prijímacími skúškami na strednú školu, ale vďaka názorným 

animáciám je tiež využiteľná pri prvotnom vysvetľovaní látky. Stránka je uverejnená na 

adrese http://matematika.stred.eu. 

 
 Na stránke sú rozpracované nasledovné témy:  

 
 

Číselné výrazy: V tejto téme je možné sa dozvedieť čo je to číselný výraz, čo je 

hodnota výrazu a ako sa pracuje s výrazom v zátvorke. 

Výrazy s premennou: Žiak v tejto kapitole môže zistiť čo je to premenná a aká je 

hodnota výrazu pre konkrétnu premennú, čo je jednočlen, dvojčlen, atď. 

http://matematika.stred.eu
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Úprava celistvých výrazov: Táto kapitola je zameraná na vysvetlenie algoritmov 

sčitovania, odčitovania a násobenia 

(jednočlenom, výrazom) výrazov a úpravy 

výrazu na súčin (vynímaním čísla pred 

zátvorku, vynímaním výrazu pred 

zátvorku, použitím vzorcov).  

Mocniny: V tejto kapitole je 

vysvetlený pojem mocniny, exponentu, 

základu mocniny. Ďalej je tu vysvetlený 

súčin, podiel a súčet mocnín tej istej 

premennej.  

Obvod a obsah rovinných útvarov: V tejto najrozsiahlejšej kapitole je rozpracovaný 

obvod a obsah najbežnejších rovinných útvarov a to štvorca, obdĺžnika, kosoštvorca, 

rovnobežníka, trojuholníka, lichobežníka a kruhu. Pri zložitejších útvaroch sú znázornené aj 

jeho prípadné prvky (výška lichobežníka, ťažnica trojuholníka, tetiva kruhu) a typy 

(pravouhlý trojuholník, rovnoramenný lichobežník). Okrem toho je tu vysvetlená aj 

Pytagorova veta, kvôli jej častému používaniu pri výpočtoch príkladov na túto tému.  

Obvod a obsah priestorových útvarov: Táto kapitole je zatiaľ nedokončená, a je 

možné sa tu dozvedieť len o jedinom a základnom telese a tým je kocka (jej základné 

vlastnosti a prvky ako hrana, vrchol, stena, uhlopriečka a povrch a objem tohto telesa). 

V budúcnosti by mohla byť táto kapitola rozšírená i ostatné priestorové telesá, pretože 

obrázky a animácie sa zdajú byť silným nástrojom na názorné spracovanie tejto témy.  

 
 V časti „nauč ma“ je podrobne vysvetlená zvolená téma. Na bližšie vysvetlenie sú 

použité obrázky, aby stránka bola čo najviac zrozumiteľná pre nepočujúcich žiakov.  

Konkrétne témy sú vypracovávané za pomoci existujúcich učebníc, podľa ktorých sa učia 

žiaci ZŠI Hrdličkova. Ku každému vysvetlenému pojmu, ktorý sa nachádza vo farebne 

odlíšenom odseku (modrej farby) sú vzorovo vyriešené príklady, tiež farebne odlíšené. 

V časti stránky „skúšaj ma“ si žiak môže precvičiť a overiť svoje vedomosti 

z konkrétnych tém. Príklady sa vyberajú z databázy príkladov k danej téme náhodne, 

neopakujú sa. Príklady sú v testovej forme a všetky majú štyri možnosti odpovede, z ktorých 

je len jedna správna. V strede stránky sa nachádza zadanie príkladu aj s jeho možnosťami 

správnych odpovedí, vľavo od zadania sa nachádza textové pole, určené pre správnu 

odpoveď. Úplne vpravo môže užívateľ vidieť otáznik, ktorý slúži ako pomôcka k príkladu. Po 
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príchode kurzora myši nad otáznik sa objaví pomôcka. Pomôcky sú väčšinou jednoduché 

pokyny, napríklad pri príklade v ktorom je potrebné urobiť viac krokov je v pomôcke snaha 

naviesť žiaka na prvý krok riešenia. V spodnej časti stránky pod zadaním sa nachádza tlačidlo 

„Skontroluj!“, ktoré kontroluje zadaný výsledok. Užívateľ má tri možnosti zlej odpovede. 

Posledné tlačidlo, ktoré sa na stránke nachádza je „Ďalší príklad“. Toto tlačidlo je možné 

stlačiť kedykoľvek, i pri nedoriešenom príklade. Stránka tak poskytuje užívateľovi možnosť 

kedykoľvek zmeniť zadanie v prípade, že mu napríklad nevyhovuje jeho náročnosť.  

 Posledná časť stránky je určená učiteľovi. Aby sa zabránilo žiakom vchádzať do tejto 

časti, učiteľ musí poznať prihlasovacie meno a heslo. Po prihlásení môže pridávať a 

vymazávať príklady. 

 Myslíme si, že táto stránka môže pomôcť i pri výučbe matematiky na bežných 

školách, ale aj doma, či pri mimoškolskej výučbe. 
 
RNDr. Oľga Minárová, Mgr. Jana Šišková, doktorandka,  
Hrdličkova 17, Katedra základov didaktiky matematiky,  
833 20 Bratislava FMFI UK Bratislava  
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Výsledky žiakov so ŠVVP zo SJaL 
Mgr. Eva Polgáryová 

 

Mgr. Eva Polgáryová 1

Výsledky žiakov so ŠVVP
zo SJaL
v MONITORe 9

2006 - 2007

 
Mgr. Eva Polgáryová 2

Testovaní žiaci

2 611 (4,6%)2 255 (3,8%)ŠVVP
56 27459 897

Celkový počet 
žiakov

20072006

 

Mgr. Eva Polgáryová 3

Počet žiakov so ŠVVP podľa druhu 
postihnutia

59AUT
7773CH-ZO
5358ZP
4879SP
9598TP
123113NKS

2 2871 959VPU
20072006

 
Mgr. Eva Polgáryová 4

Počet žiakov so ŠVVP podľa pohlavia

1 942 (74,4%)1 589 (70,5%)Chlapci

669 (25,6%)666 (29,5%)Dievčatá

20072006

 

Mgr. Eva Polgáryová 5

Priemerná známka na polročnom 
vysvedčení

1,9 %2,8 %výborný (1)

10,8 %10,3 %chválitebný (2)

35,5 %35,8 %dobrý (3)

49,4 %49,1 %dostatočný (4)

20072006

 
Mgr. Eva Polgáryová 6

Celkový výsledok – priemerná
úspešnosť

15,9 b20 b
priemerný p.
bodov

53,1 %66,8 %
priemerná
úspešnosť

2 6112 255počet žiakov

20072006
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Mgr. Eva Polgáryová 7

Rozdelenie žiakov podľa úspešnosti 2006

Úspešnosť viac ako 50 % dosiahlo 1805 žiakov so ŠVVP (80,0 % žiakov). 
Test málo rozlišoval dobrých žiakov, ktorí dosiahli úspešnosť viac ako 50 %. 
Test bol veľmi ľahký.
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Mgr. Eva Polgáryová 8

Rozdelenie žiakov podľa úspešnosti 2007

Úspešnosť viac ako 50 % dosiahlo 1366 žiakov so ŠVVP (52,3 % žiakov). 
Test dobre rozlišoval žiakov.

úspešnosť v %
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Mgr. Eva Polgáryová 9

Úspešnosť žiakov podľa známky 2006

 

64 86,1 1,7 46,7 100,0

232 80,2 1,0 20,0 100,0

808 69,9 ,5 23,3 100,0

1107 60,8 ,5 13,3 96,7

29 56,3 2,8 33,3 83,3

známka
1

2

3

4

5

Počet žiakov Priemer
Štd. chyba
priemeru Minimum Maximum

 
Mgr. Eva Polgáryová 10

Úspešnosť žiakov podľa známky 2007

 

50 78,2 1,7 46,7 96,7

280 65,0 ,9 20,0 100,0

921 56,4 ,5 13,3 96,7

1283 47,6 ,4 6,7 90,0

61 44,2 2,0 10,0 86,7

známka
1

2

3

4

5

Počet žiakov Priemer
Štd. chyba
priemeru Minimum Maximum

 

Mgr. Eva Polgáryová 11

Priemerná známka podľa druhu 
postihnutia

3,43,3priemerná z.
3,23,0CH-ZO
2,72,6ZP
2,72,7SP
2,72,6TP
3,43,2NKS
3,43,4VPU

20072006

 
Mgr. Eva Polgáryová 12

Testovacie nástroje
• Testovacie nástroje boli vypracované v zmysle platných 

vzdelávacích štandardov. 
• Obsah testovacích nástrojov tvorilo učivo od 5. ročníka, 

vrátane I. polroka 9. ročníka ZŠ.  
• Obsahová stránka testov bola rovnocenná s testami 

intaktných žiakov. 
• Pre žiakov so ŠVVP sú upravené testovacie nástroje: 

(zvýraznením kľúčových slov, rôznou veľkosťou písma 
podľa individuálnych potrieb každého žiaka so ZP, 
členením testovacieho zošita za účelom jednoduchšej 
orientácie sa v ňom, predĺženie testovacieho času podľa 
skupín obmedzenia a druhu postihnutia). 
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Mgr. Eva Polgáryová 13

• Všetky navrhované úpravy  pre žiakov so ŠVVP sú
formulované s cieľom zachovať úroveň v maximálnej 
miere s intaktnou populáciou. Ide o také úpravy, ktoré
v čo najmenšej miere zasahujú do obsahu testu a čo 
najmenej znižujú objektívnosť obťažnosti.

• Na základe štatistického spracovania výsledkov žiakov 
so ŠVVP sa nepreukázal dôvod na zmenu obsahu 
testu po obsahovej stránke. Z tohto dôvodu sa 
neodporúča zmeniť celkovú obťažnosť testu. Znížením 
obsahu by sa znížila aj samotná úroveň testov, čo by 
mohlo vyvolať pocit podceňovania žiakov so ŠVVP.

• Nie, ale všetci žiaci so ŠVVP sú schopní po 
intelektovej a vedomostnej stránke vypracovať takto 
pripravený test. 

 
Mgr. Eva Polgáryová 14

Test zo SLaL

• pozostával  z 3 ukážok
• na každú ukážku sa viazalo 10 úloh
• k úlohám boli ponúknuté štyri možné

odpovede označené A, B, C, D, z ktorých 
práve vždy jedna bola správna

 

Mgr. Eva Polgáryová 15

Kognitívna úroveň položiek
ü 1. úroveň
• položky sú zamerané na vedomosti a porozumenie,
• žiak je schopný zapamätané poznatky predložiť aj v inej forme v akej si ich 

zapamätal, poznatky vie usporiadať, zostručniť, získané informácie  vie 
vysvetliť, zdôvodniť, porovnať, triediť, vyjadriť vlastnými slovami,

ü 2. úroveň
• položky sú zamerané na použitie vedomostí v typových situáciách,
• žiak vie použiť, aplikovať vedomosti na riešenie situácií,

ü 3. úroveň
• položky sú zamerané na použitie vedomostí v problémových situáciách,
• nadobudnuté vedomosti je žiak schopný použiť na riešenie problémových 

situácií,
• spôsobilosti, ktoré žiak nadobudol, dokáže transformovať na riešenie úloh,

 
Mgr. Eva Polgáryová 16

Položková analýza 2006

• Po obsahovej stránke test zo SJaL obsahoval 23 
úloh (gramatiky a slohu), 7 úloh z literatúry. 

• Po kognitívnej stránke test obsahoval 8 úloh na 
vedomosti a porozumenie, 15 úloh na špecifický 
transfer a 7 úloh na nešpecifický transfer.

 

Mgr. Eva Polgáryová 17

Jazyková a literárna zložka 2006

76,7 %Literárna zložka

49,05 %Jazyková zložka

Úspešnosť %Obsahová dimenzia

 
Mgr. Eva Polgáryová 18

Úspešnosť žiakov z niektorých 
tematických celkov

2006

44,27 %syntax

74,3 %morfológia

76,85 %lexikológia

Úspešnosť%Obsahová dimenzia
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Mgr. Eva Polgáryová 19

Úspešnosť žiakov v kognitívnej oblasti
2006

58,42 %Nešpecifický transfer

74,98 %Špecifický transfer

87,05 %Vedomosti a porozumenie

Úspešnosť %Kognitívna oblasť

 
Mgr. Eva Polgáryová 20

Položková analýza 2007

• Po obsahovej stránke test zo SJaL obsahoval 20 
úloh (gramatiky a slohu), 10 úloh z literatúry. 

• Po kognitívnej stránke test obsahoval 7 úloh na 
vedomosti a porozumenie, 16 úloh na špecifický 
transfer a 7 úloh na nešpecifický transfer.

 

Mgr. Eva Polgáryová 21

Jazyková a literárna zložka 2007

64,41 %Literárna zložka

52,85 %Jazyková zložka

Úspešnosť %Obsahová dimenzia

 
Mgr. Eva Polgáryová 22

Úspešnosť žiakov z niektorých 
tematických celkov

2007

33,47 %syntax

50,04 %morfológia

70,37 %lexikológia

Úspešnosť%jazyková zložka

 

Mgr. Eva Polgáryová 23

Úspešnosť žiakov v kognitívnej oblasti
2007

36,65 %Nešpecifický transfer

59,55 %Špecifický transfer

76,35 %Vedomosti a porozumenie

Úspešnosť %Kognitívna oblasť

 
Mgr. Eva Polgáryová 24

Ďakujem za pozornosť

spracovala: Mgr. Eva Polgáryová
z podkladov štatistického spracovania výsledkov žiakov so ŠVVP -

zhotovených PaedDr J. Kurajovou Stopkovou

ŠPÚ
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Výsledky žiakov so ŠVVP z MAT  
Mgr. Eva Polgáryová 

 

Mgr. Eva Polgáryová 1

Výsledky žiakov so ŠVVP
z Mat

v MONITORe 9
2006 - 2007

 
Mgr. Eva Polgáryová 2

Priemerná známka na polročnom 
vysvedčení

2,3 %2,7 %výborný (1)

9,5 %9,6 %chválitebný (2)

27,1 %28,2 %dobrý (3)

56,7 %56,4 %dostatočný (4)

20072006

 

Mgr. Eva Polgáryová 3

Celkový výsledok – priemerná
úspešnosť

15,1 b14,1 b
priemerný p.
bodov

47,1 %47,1 %
priemerná
úspešnosť

2 6592 293počet žiakov

20072006

 
Mgr. Eva Polgáryová 4

Rozdelenie žiakov podľa úspešnosti 2006

Úspešnosť viac ako 50 % dosiahlo 887 žiakov so ŠVVP (38,7 % žiakov). Test 

málo rozlišoval slabších žiakov, ktorí dosiahli úspešnosť menej ako 50 %.

úspešnosť v %
100,080,060,040,020,00,0
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Mgr. Eva Polgáryová 5

Rozdelenie žiakov podľa úspešnosti 2007

Úspešnosť viac ako 50 % dosiahlo 1 088 žiakov so ŠVVP (40,9 % žiakov). 

Test málo rozlišoval slabších žiakov, ktorí dosiahli úspešnosť menej ako 50 %.

úspešnosť v %
100,080,060,040,020,00,0

Po
če

t ž
ia
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v

150

100

50

0

 
Mgr. Eva Polgáryová 6

Úspešnosť žiakov podľa známky 2006

 

62 75,6 2,4 20,0 100,0

218 65,6 1,2 10,0 100,0

643 51,6 ,7 10,0 93,3

1286 41,0 ,5 ,0 100,0

70 35,1 1,8 3,3 73,3

známka
1

2

3

4

5

Počet žiakov Priemer
Štd. chyba
priemeru Minimum Maximum
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Mgr. Eva Polgáryová 7

Úspešnosť žiakov podľa známky 2007

 

61 81,8 2,1 26,7 100,0

252 65,9 1,2 13,3 100,0

716 52,5 ,7 3,3 100,0

1498 41,0 ,5 3,3 96,7

113 36,5 1,8 3,3 86,7

2640 47,2 ,4 3,3 100,0

známka
1

2

3

4

5

Spolu

Počet žiakov Priemer
Štd. chyba
priemeru Minimum Maximum

 
Mgr. Eva Polgáryová 8

Priemerná známka podľa druhu 
postihnutia

3,53,5priemerná z.
3,33,2CH-ZO
2,92,9ZP
2,72,9SP
2,92,9TP
3,73,5NKS
3,63,5VPU

20072006

 

Mgr. Eva Polgáryová 9

Testovacie nástroje
• Testovacie nástroje boli vypracované v zmysle platných 

vzdelávacích štandardov. 
• Obsah testovacích nástrojov tvorilo učivo od 5. ročníka, 

vrátane I. polroka 9. ročníka ZŠ.  
• Obsahová stránka testov bola rovnocenná s testami 

intaktných žiakov. 
• Pre žiakov so ŠVVP sú upravené testovacie nástroje: 

(zvýraznením kľúčových slov, rôznou veľkosťou písma 
podľa individuálnych potrieb každého žiaka so ZP, 
členením testovacieho zošita za účelom jednoduchšej 
orientácie sa v ňom, predĺženie testovacieho času podľa 
skupín obmedzenia a druhu postihnutia).

 
Mgr. Eva Polgáryová 10

Test z Mat

• pozostával z 30 úloh
• pri 01. – 10. úlohe mali žiaci napísať do 

príslušných políčok OH k T konkrétny 
číselný výsledok

• k ostatným úlohám boli ponúknuté štyri 
možné odpovede označené A, B, C, D, z 
ktorých práve vždy jedna bola správna

 

Mgr. Eva Polgáryová 11

Položková analýza 2006

• Po obsahovej stránke test z matematiky 
obsahoval 8 úloh z aritmetiky, 8úloh z algebry, 
11 úloh z geometrie a 3 úlohy z kombinatoriky, 
pravdepodobnosti a štatistiky. 

• Po kognitívnej stránke test obsahoval 10 úloh na 
vedomosti a porozumenie, 13 úloh na špecifický 
transfer a 7 úloh na nešpecifický transfer.

 
Mgr. Eva Polgáryová 12

Úspešnosť žiakov z tematických celkov
2006

51,30 %Kombinatorika
Pravdepodobnosť
Štatistika 

48,20 %Geometria 

57,69 %Algebra 

50,49 %Aritmetika 

Úspešnosť %Obsahová dimenzia
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Mgr. Eva Polgáryová 13

Úspešnosť žiakov v kognitívnej oblasti
2006

37,06 %Nešpecifický transfer

48,86 %Špecifický transfer

65,49 %Vedomosti a porozumenie

Úspešnosť %Kognitívna oblasť

 
Mgr. Eva Polgáryová 14

Položková analýza 2007

• Po obsahovej stránke test z matematiky 
obsahoval 10 úloh z aritmetiky, 8úloh z algebry, 
9 úloh z geometrie a 3 úlohy z kombinatoriky, 
pravdepodobnosti a štatistiky. 

• Po kognitívnej stránke test obsahoval 10 úloh na 
vedomosti a porozumenie, 13 úloh na špecifický 
transfer a 7 úloh na nešpecifický transfer.

 

Mgr. Eva Polgáryová 15

Úspešnosť žiakov z tematických celkov
2007

37,77 %Kombinatorika
Pravdepodobnosť
Štatistika 

50,94 %Geometria 

50,2 %Algebra 

51,38 %Aritmetika 

Úspešnosť %Obsahová dimenzia

 
Mgr. Eva Polgáryová 16

Úspešnosť žiakov v kognitívnej oblasti
2007

48,66 %Nešpecifický transfer

46,56 %Špecifický transfer

54,13 %Vedomosti a 
porozumenie

Úspešnosť %Kognitívna oblasť

 

Mgr. Eva Polgáryová 17

Ďakujem za pozornosť

spracovala: Mgr. Eva Polgáryová
z podkladov štatistického spracovania výsledkov žiakov so 

ŠVVP - zhotovených PaedDr J. Kurajovou Stopkovou

ŠPÚ
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Matematické schopnosti – ich zvláštnosti a poruchy  
v populácii sluchovo postihnutých detí 

PhDr. Katarína Zborteková 
 

1

Matematické schopnosti – ich zvláštnosti 
a poruchy v populácii sluchovo 

postihnutých detí

Katarína Zborteková

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ŠPP pre sluchovo postihnuté deti

Bratislava

Odborný seminár Rozvoj komunikačných a matematických zručností SP dieťa ťa, 
Bratislava, 25. 4. 2008

 
2

Základné pojmy

o Matematické schopnosti – relatívne samostatný komplex viacerých 
špecifických  schopností ako napr.: schopnosť formalizovane chápať, 
zovšeobecňovať, vyjadrovať a zmysluplne manipulovať s matematickými 
symbolmi a vzťahmi. Sú úzko prepojené so základnými  poznávacími 
procesmi  vnímania, pamäti, myslenia, reči... 

o Vývin MS – prebieha na základe dozrievania neurofyziologických štruktúr 
CNS a primeranej vonkajšej stimulácie, zodpovedá pravdepodobne 
vývinovým štádiám procesov myslenia podľa J. Piageta (dohoda odborníkov)

o Predpokladom zmysluplnej manipulácie s číslami a symbolmi je podľa J. 
Piageta porozumenie a osvojenie si princípov:

kvantifikácie vzťahov – väčší, menší, rovnaký
klasifikácie – schopnosť triediť predmety podľa určitých znakov a kľúčov
konzervácie – zachovanie   množstva pri zmene formy jej prezentácie  
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Poruchy matematických schopností – ich príčiny

o Nedostatočná stimulácia v predškolskom a školskom veku –
nedostatok skúseností, málo účinné metódy vzdelávania, nedostatočný počet 
upevňujúcich cvičení, medzery v osvojenom učive

o Narušenie špecifických matematických schopností v rámci 
štruktúry všeobecných rozumových schopností

o Spomalený alebo narušený proces dozrievania mozgových 
štruktúr – jemné poškodenie, porucha prenosu informácií, pomalšie zrenie
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Poruchy matematických schopností – ich typy (podľa 
Košča a Nováka)

o Astenokalkúlia – sociálne podmienená podpriemerná úroveň MS

o Hypokalkúlia – podpriemerná úroveň MS podmienená ľahkou mentálnou 
zaostalosťou

o Oligokalkúlia – defekt MS v rámci mentálnej retardácie

o Akalkúlia - strata predtým rozvinutých MS spôsobená ťažkou mozgovou léziou

o Parakalkúlia – kvalitatívna porucha MS spôsobené psychotickým ochorením

o Dyskalkúlia – neschopnosť osvojiť si  základné matematické predstavy a 
operácie primeraným spôsobom pri IQ v pásme normy - ŠVPU
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Formy dyskalkúlie   (hypotetický model podľa Košča)

o Praktognostická – narušená schopnosť matematickej manipulácie s 
konkrétnym materiálom, symbolom

o Verbálna – porucha slovného označovania matematických pojmov, vzťahov a 
ich porozumenia

o Lexická – porucha čítania čísel, matematických operačných znakov, 
identifikácie geometrických figúr

o Grafická – narušenie písania matematických znakov, kreslenia geometrických 
tvarov

o Operacionálna – neadekvátne pochopenie a realizácia matematických 
operácií

o Ideognostická – porucha chápania matematických pojmov a vzťahov
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Zvláštnosti mat. schopností SP žiakov

o Dlhodobé pretrvávanie fázy konkrétno-názorného myslenia –
oneskorenie rozvoja analyticko- syntetických procesov a abstrakcie

o Nedostatočná praktická (manipulačná) skúsenosť s porovnávaním, 
triedením, usporadúvaním a veku primeraná slovná zásoba už v 
predškolskom období

o Mechanické osvojovanie základov matematiky bez vytvorenia 
adekvátnej predstavy pojmu čísla, počtu, číselného radu a jednotlivých 
matematických operácií u vysokého počtu detí

o Izolované poznatky bez pochopenia ich významu v reálnom živote, z 
toho prameniaca vysoká neistota a nesamostatnosť pri riešení úloh, 
znížená schopnosť využitia naučených poznatkov v novom kontexte

o Slabá výkonnosť, nízka úspešnosť v porovnaní s vekovými normami  aj 
v čisto numerických úlohách (vo výskumoch Košča, Zbortekovej, 
Domancovej, Minárovej)
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Záver

o Prejavy matematických spôsobilostí SP žiakov sa do značnej 
miery prekrývajú so symptomatológiou dyskalkúlie. Na rozdiel od ŠVPU 
sú podmienené inými faktormi – špecifickým vývinom kognitívnych 
schopností v dôsledku poruchy sluchu, spomaleného vývinu reči, 
procesov abstrakcie, divergentného a hodnotiaceho  myslenia. Majú
relatívne lepšiu prognózu a vyskytujú sa vo väčšom rozsahu 

o Vývinová dyskalkúlia je organického pôvodu (dysfunkcia mozgových 
štruktúr), je relatívne rezistentná aj pri dlhodobej stimulácii, spravidla 
pretrváva v miernejšej forme až do dospelosti, vyskytuje sa iba 2-6%
populácie

o Diferenciálna diagnostika je pomerne náročná, vyžaduje 
predovšetkým skúseného odborníka, nakoľko nie sú k dispozícii 
spoľahlivé diagnostické metódy a kritéria.   
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Záver

o V súčasnosti je k dispozícii viacero metodických postupov na korekciu 
ŠVPU, ktoré s vyžadujú odborný výcvik a supervíziu (bližšie in 
Pokorná, V.:Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, 
Portál, 2001)

o Pre rozvoj stimuláciu matematických spôsobilostí SP detí odporúčame: 
- intenzívnejšie využívať predškolské obdobie (manipulačné hry), 
- v maximálnej miere podporovať samostatné hodnotiace 

myslenie detí,
- upozorňovať na vzájomné súvislosti a vzťahy, 
- dopriať deťom dostatok času na ich aktívne objavovanie,
- nevyhnutnosť zmysluplnosti (prepojenie učenia s reáliami a 

záujmami detí),
- spoločnú diskusiu a výmenu skúsenosti, s cieľom zvýšiť nielen 

kompetencie detí ale aj ich kvalitu života.
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Ďakujem za pozornosť
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