
Občianske združenie Svet ticha 

Hrdličkova 17, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

ROZVOJ ČÍTANIA S POROZUMENÍM U SLUCHOVO 

POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV 

 

 

 

 

ZBORNÍK 

 

 

 

 

Bratislava 2012 

 

 



2 

 

 

ROZVOJ  

ČÍTANIA S POROZUMENÍM  

U SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV 

 

Vydalo Občianske združenie Svet ticha, Hrdličkova 17, 83320 Bratislava za 

finančnej podpory Medzinárodného vyšehradského fondu. 2012.  

 

Zostavili: RNDr. Oľga Minárová, Mgr. Miroslav Gyurek 

Recenzenti: Mgr. Jana Fraňová 

   Mgr. Ľudmila Malinovská 

 

 

 

ISBN  978 - 80 - 971146 - 0 - 2                                     

EAN   9788097114602 

 

Občianske združenie Svet ticha, Hrdličkova 17 v Bratislave 

Medzinárodný vyšehradský fond /www.visegradfund.org/ 

 

 

 



3 

 

Obsah 

 

Čítanie s porozumením  -  jeden  zo  základov  úspechu vo vzdelávaní     4 

Zjednodušené knihy pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím   11  

Signwriting – pismo migowe        26 

Vliv jazykových dovedností na rozvoj předmatematických představ     

předškolních  dětí se sluchovým postižením      40 

 

Matematika a čítanie s porozumením       51 

Školská integrácia sluchovo postihnutých z pohľadu psychologického výskumu  62 

Cesta k úspešnému osvojeniu slovnej zásoby nepočujúcich    70 

Počiatky vývinu komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí   75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM  -  JEDEN  ZO  ZÁKLADOV  ÚSPECHU VO 

VZDELÁVANÍ 

Mgr. Mária Juranová 

 

Abstrakt: Najnižšie ročníky základnej školy majú úlohu: naučiť žiakov učiť sa 

a pracovať s textom. Čítanie s porozumením je najdôležitejšou podmienkou jej 

zvládnutia.  Spolu so zdokonaľovaním  techniky čítania, tvorbou a technikou hlasu, 

hovorením, písaním, počúvaním /pozeraním/  rozvíja komunikačné schopností či 

tvorivosť detí. 

 

Kľúčové slová: Čitateľská gramotnosť. Procesy čitateľskej gramotnosti. Literárny text.  

Úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti.  

 

Podstatnú úlohu  v  programe Európskej únie, aby sa Európa stala najlepšou 

ekonomikou vo svete, založenou na dynamickom vzdelávaní tvorí  vzdelávanie 

a príprava na povolanie.. Jedným zo strategických cieľov v tejto oblasti je dosiahnuť 

najvyššiu možnú kvalitu vo vzdelávacích a školských procesoch, čo nie je možné bez  

čitateľskej gramotnosti ako požadovanej kľúčovej kompetencii. Medzinárodná štúdia 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), ktorá skúma čitateľskú 

gramotnosť 9 – 10 ročných detí dala jasný signál, že schopnosť slovenských žiakov 

zmysluplne čítať a narábať s textom je prinajmenšom problematická, ba dokonca 

mizerná. A ak aj mladšie deti na konci prvého stupňa základnej školy vykazovali 

spomedzi sledovaných krajín aspoň priemernú úroveň, čitateľská gramotnosť žiakov 

opúšťajúcich základnú školu bola v priemere na spodných priečkach porovnávaných 

krajín / štúdia PISA/. Týmito meraniami je teda overené, že naši žiaci majú veľké 

problémy pri dôkladnejších operáciách s textami, ktorými sú napríklad 

konfrontácia textu s inými informáciami, orientácia v texte a selekcia informácií, 

integrovaná práca s viacerými textovými zdrojmi a podobne, čo sú všetko operácie 

podmieňujúce  život normálne 9 – 10 ročných žiakov. Ešte horšia situácia je u žiakov 

so sluchovým postihnutím. 

 

Prečo je tomu tak? 

Na úvod uvediem dva príbehy zo súkromia a mojej praxe. 
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1. príbeh: 

V mojom bratislavskom byte som ubytovala dvoch cyperských študentov  

medicíny. Dorozumievali sme sa v slovenčine, avšak skúšky na VŠ robili 

v angličtine. Jedného dňa, nám jeden z nich telefonoval: 

„Prosím rýchlo ideš do Bratislavy, potrebujem pomoc. Rýchlo pomoc, lebo mám 

prasknutú platničku. To je veľmi veľký problém!“  

Nechápala som, prečo volá mňa a nie lekára. Keď mi povedal: „Dve platničky 

mám pokazené a veľmi teplo, mám problémy! Nemôžem piť a jesť!“, neostalo mi 

nič iné, len sadnúť s manželom do auta a prísť do Bratislavy. 

Aké bolo naše prekvapenie, keď sa otvorili dvere a zdraví usmiati chlapci nás 

čakali  vo dverách, natešení z nášho rýchleho príchodu. Ste zvedavé čo sa stalo? 

Skúsme spolu hádať! 

 

Kde bola teda chyba? 

Skladba viet bola správna, i keď agramatická, mala určitú výpovednú hodnotu,  

no problém bol v zámene slova – chladnička – platnička. /t.j. slovo chladnička 

predstavovalo len 3,5 % z celkového množstva slov, pričom prišlo k 

nedorozumeniu/. 

 

2. Príbeh: 

Na hodine etickej výchovy deti mali za úlohu odpovedať na rôzne otázky. Jedna 

z otázok znela: 

„Môžeš chodiť na kúpalisku bosý?“ 

Väčšina 90% odpovedí bola - “Nie!“ Prečo to tak bolo? Ako sme zistili, deti 

nepoznali slovo bosý a niektoré z nich ani slovo chodiť. Žiaci neanalyzovali 

text, ale riešili systémom: Pozriem, napíšem, nerozmýšľam. 

 Na otázku: 

„Ako sa volá samica capa?“ Jeden zo žiakov odpovedal: „ Džús!“ 

Keď sa ho  slovenčinárka spýtala, prečo dal takúto odpoveď, žiak to zdôvodnil.: 

„Vieš, videl som v obchode na škatuli  napísané „CAPPA „ a to je džús.“ 

Žiak sa v tomto prípade snažil o analýzu textu, pričom sa mu vybavila asociácia. 

Kým v prvom príbehu išlo skutočne len o  neznalosť slova, ktorá vyústila do komickej 

situácie, v druhom o nepochopenie vety. Žiaci nepoznali slová: chodiť, bosý, samica, 



6 

 

cap, /čo znamenalo 50% neznalosť slov vo vete/, to znamená nemohli dať správnu 

odpoveď. Ukážky  potvrdzujú potrebu znalosti slov, viet a vetných celkov. 

 

Dôsledky nízkej úrovne čitateľskej gramotnosti dnes dokážeme zdôvodniť a sme 

schopní zachytiť a vysvetliť všetky jej príčiny. Vieme, že popri škole vstupuje do hry 

množstvo ďalších faktorov (rodinné prostredie, široké sociálne i ekonomické zázemie 

žiakov...), takže školský systém so svojím obsahom a metodikou práce je len jedným z 

nich. Hádzať preto vinu výlučne na učiteľov by bolo azda nepresné.. No napriek tomu, a 

to najmä pokiaľ ide o čitateľskú gramotnosť, by mal byť účinok školy dominantný.  

 Preto je celkom správne, ak sa (uvedomujúc si mnohé ďalšie okolnosti) pýtame, v čom 

pomáha  a zlyháva pri formovaní čitateľskej gramotnosti práve škola.  

 

1. Mnohí učitelia si pojmy čitateľská gramotnosť, čítanie s porozumením 

automaticky spájajú len so slovenským jazykom a to jeho zložkou literatúrou. 

Hlásia, že je to vec len jazyková a teda by sa o ňu mali starať len slovenčinári. 

Nie je to však pravda. Čítanie s porozumením je „prierezová“ analyticko-

syntetická činnosť, ktorú žiaci potrebujú nasávať vo všetkých predmetoch 

a preto ju musia rozvíjať v každej vyučovacej hodine a všetci učitelia. Podobne, 

logické myslenie treba používať a rozvíjať nielen na hodine matematiky, fyziky,  

prírodovedy, dejepise, ale i na hodine slovenčiny. Učitelia sú často svedkami 

situácie, že žiak nevie vyriešiť slovnú úlohu, pretože nevie z textu zistiť, čo je 

dané, čo má vypočítať, či riešiť.. Zlyháva teda v prvej fáze, ktorá síce nesúvisí 

na pohľad s matematikou, ale s čítaním s porozumením. Ak žiaci nebudú 

rozumieť textom v prírodopise, matematike, dejepise...ich vedomosti a zručnosti 

ich využívať,  nebudú dostatočne hlboké.  

Odborné predmety majú žiakovi nielen rozvíjať samostatný logický úsudok, ale 

zároveň rozširovať slovnú zásobu. /Vítová, J. 2011/. 

Ak žiak nečíta s porozumením na konci povinnej školskej dochádzky, chyba 

nastala už v materskej škole a na prvom stupni základnej školy. Postupne sa 

prehlbovala vplyvom nepochopenia potreby čítania na jednotlivých odborných  

hodinách. To znamená, že neboli dobre rozvíjané: 



7 

 

 úlohy na rozvíjanie chápania čítaných slov, 

 úlohy súvisiace s rozvíjaním chápania viet, 

 úlohy s rozvíjaním chápania súvislého textu. 

 

2.  Veľmi správne naši učitelia rôznymi formami /kartičky slovo – obrázok/  v materskej 

škole a prípravnom ročníku učia deti poznávať a rozširovať slovnú zásobu. Túto však 

treba okamžite transformovať do viet a jednoduchých, ale plnohodnotných textových 

celkov. Veď počujúcemu  dieťaťu už  prvom roku života sa matka prihovára:  

“Pozri: havo! Čo robí havo? Aký je havo? Poď sem, havo! Havo je dobrý, však?“. 

Podobne aj naši učitelia už v počiatočnej fáze tvorenia a rozvíjania reči, musia 

poskytovať deťom také rozvíjacie kompetencie, aby mali čo najviac podnetov. Už od 

začiatku hovoríme s deťmi riekanky, krátke básničky, ale i jednoduché rozprávočky. Ak  

deti ovládajú isté percento slovnej zásoby, môžeme začať čítať. Spočiatku 

neporozumejú zväčša vetám. Dokonca im často nepomôže ani to, keď im väčšinu slov 

vysvetlíme. Vety im jednoducho nedávajú zmysel. Postupne, ako v čítaní pokračujeme 

a pomaly sa oboznamujeme s kontextom príbehu zistíme, že slov, ktoré deti poznajú, 

stále pribúda. Buď si na ich význam na základe kontextu spomenú, alebo si ich 

domyslia.. Napokon  čítanie sa stane ich potrebou a pomáha im pri učení. V počiatkoch 

čitateľskej zručnosti dôraz treba klásť i na hlasné čítanie, rozprávanie o prežitom,  čím 

sa u deťoch cibria hlasové orgány, hlas sa stáva dostatočne silný, jeho farba je 

optimálna a  zrozumiteľná pre počujúcu populáciu. 

 

2.  Deťom úlohy a otázky nesmieme klásť tak, aby ich  správne a rýchlo vyriešili, bez 

akejkoľvek snahy rozmýšľať. Ako príklad uvádzam nasledujúce texty: 

 

Prvý text / prvý stupeň ZŠ/: 

Petrovi spadla na  hlavu šiška. 

Otázky často sú kladené nasledovne:   

A. Komu spadla na hlavu šiška? 

B. Čo spadlo na hlavu Petrovi? 

C. Kam spadla  Petrovi šiška? 
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Zruční učitelia, však musia k týmto otázkam priradiť i otázku: 

Kde bol Peter? 

 

Druhý text / druhý stupeň ZŠ/: 

V oblasti životného prostredia sa najhoršie správajú štáty juhovýchodnej Ázie. 

Vplyvom zlých podmienok tam vymierajú niektoré druhy  zvierat. Hrozí, že o 50 

rokov  ich uhynie  až 70%. Svoju úlohu zohrávajú i lovci, ktorí svojou činnosťou  

zničia každoročne až 40% zveri.  

 

Otázky na vypracovanie za textom sú brzdou až znemožnením samostatného úsudku: 

A. Ktoré štáty sa najhoršie správajú v oblasti životného prostredia? 

B. Koľko % zvierat uhynie asi za 50 rokov? 

C. Koľko zvierat ničia každoročne lovci? 

Samozrejme, že text nám ani žiakom nič nedáva, nenesú si do ďalšieho života žiadne 

zručnosti. 

 

Otázky ktoré navodzujú u žiakov nielen logiku, ale i emocionalitu by mali  byť takéto: 

A. Vyhľadaj v encyklopédiách / na internete/, ktoré ďalšie štáty sa zle správajú 

k životnému prostrediu. Zdôvodni prečo! 

B. Porozmýšľaj, aký majú vplyv na životné prostredie  zvieratá, ktoré nie sú 

pôvodnými obyvateľmi lesov, privezené dobyvateľmi. Uveď príklad! 

 

Je dôležité, aby žiak po prečítaní textu porozprával jej zadanie vlastnými 

slovami. Odporúčam, aby používal synonymá. /To je ťažšia úloha/. 

Tým sa učiteľ aj ubezpečuje, či dieťa rozumie všetkým slovám v texte. 

Samozrejme, učiteľ by mal podporovať u žiakov i zvedavosť a podporovať 

ich v kladení otázok súvisiacich s textom. 

 

3. Zjednodušovanie literárneho  textu vo všetkých ročníkoch základnej školy je 

veľkou brzdou včítaní.. Možno to porovnať k deťom, ktoré sa učia plávať vo vode 

siahajúcej im po členky. I keď majú výborných učiteľov plávania, dobrú techniku, 

nikdy sa nenaučia plávať a nebudú môcť dosiahnuť výrazné výsledky na pretekoch 

v plávaní. 
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Na základe skúseností odporúčam takéto texty / zjednodušené rozprávky, 

kresbou zvýraznené vety../deťom predkladať len v materskej škole 

a v prípravnom ročníku základnej školy. V ďalších ročníkoch už musia čítať 

bežný text daný ich veku. Toto vždy zvýrazňovali starí surdo pedagógovia 

i nám známi logopédi, ktorí pripravujú ťažko sluchovo postihnutých jedincov 

pre integráciu v bežnom prostredí.  

„ Hoďte deti do hlbokej vody a ony sa musia naučiť plávať!“ – je ich motto. 

A samozrejme že je úspešné. 

3. Učitelia, ktorí doceňujú písanú reč u detí po prečítaní textu dosahujú u sluchovo 

postihnutých detí v čítaní pozoruhodné výsledky. Na základe písomného 

spracovania prečítaného textu, veľmi rýchlo zistíme, ako je na tom žiak 

s pochopením a spracovaním myšlienok. Takouto stratégiou kontroly zistíme, čo 

sa potrebujeme s dieťaťom doučiť, čomu rozumie a čo mu robí problémy. 

Rovnako je veľmi dôležitá vlastná tvorba žiakov. V počiatkoch pomáhajú 

k samostatnému prejavu zápisky / v minulosti známe „Čitateľské denníky“/ 

4.  Úspešnosť v čitateľskej zručnosti predpokladá i zapojenie rodičov do tejto 

činnosti. Je potrebné, aby navštevovali pravidelne s deťmi rôzne aktivity, najmä 

pravidelne chodili s nimi do knižnice. V škole samozrejme, treba využívať 

školské knižnice. Máme informácie z Fínska, kde je vysoká zdatnosť v čítaní 

s porozumením /podľa Informácií z testov PISA/ a žiaci ich škôl pravidelne 

týždenne navštevujú knižnice. Podľa zistení čítajú všetko: od jednoduchých 

básničiek, rozprávok, cez  beletriu. Čítanie a písanie musí byť integrálnou 

súčasťou celého vyučovania. Školská knižnica sa musí využívať nielen na 

hodinách literatúry, ale i napríklad chémie, prvouky, vlastivedy a pod. Veď 

máme dostatok literatúry z ktorejkoľvek oblasti.  

5.  Všeobecne a dlhodobo učitelia konštatujú nedostatky žiakov na úrovni práce s 

textom a učebnicou. Je chronicky známe, že pri prechode na druhý stupeň ZŠ sa 

žiaci nedokážu z kníh samostatne učiť, nemajú vybudované stratégie práce s 

textom, prevláda jediná - stratégia memorovania. Niet divu, že príčiny sa opäť 

hľadajú v počiatočných metódach vyučovania čítania. Je totiž viac než 

pravdepodobné, že princíp na ktorom sú založené, môže mať v konečnom 

dôsledku isté negatívne účinky, prejavujúce sa práve problémami na úrovni 

čítania s porozumením. To, že v počiatočných štádiách sa pomerne dlhodobo 
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uprednostňujú nácvik techniky čítania pred porozumením, že porozumenie 

zanedbávajú, resp. odkladajú na neskôr môže napokon spôsobiť, že ho vlastne v 

zárodku potláčajú. Na druhej strane forsírovanie presnosti a dôslednosti v čítaní, 

sprevádzané neustálym opravovaním chýb (bez ohľadu na ich charakter) vedie k 

zafixovaniu jedinej stratégie učenia sa z písaného textu - stratégie doslovného 

memorovania.  

 

Na záver bude možno vhodné si uvedomiť, že nech už je proces čítania akokoľvek 

zložitý a komplexný, mnoho učiteľov vo svojej praxi môže potvrdiť, že čítanie je krásna 

práca s deťmi, ktorá otvára nové možnosti ich uplatnenia a že práve tí žiaci a študenti, 

ktorí čítajú knihy pravidelne, dosahujú veľmi dobré výsledky v gramotnosti, v ďalšom 

štúdiu a uplatnení sa v živote.  

 

Kontaktná adresa: 

Mgr. Mária Juranová 

OZ Svet ticha 

Hrdličkova 17 

833 20 Bratislava 
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ZJEDNODUŠENÉ KNIHY PRE DETI A ŽIAKOV SO 

SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 

(vytvorenie metodiky a  jej využitie ) 

Tarcsiová Darina 

 

Abstrakt: Príspevok prináša informácie o realizácii zjednodušovaných kníh pre žiakov 

so sluchovým postihnutím, pričom sa zameriava na dôvody ich využívania a aj 

podrobnejšie rozoberá metodiku zjednodušovania kníh  pre žiakov so sluchovým 

postihnutím.  

 

Kľúčové slová: čítanie, žiaci so sluchovým postihnutím, problémy pri čítaní, 

zjednodušovanie textov,  pravidlá zjednodušovania. 

 

 

Problematika čítania s porozumením u detí, žiakov ale aj dospelých so sluchovým 

postihnutím (ďalej SP) je často témou teoretikov, ale aj praktikov. Výsledky výskumov, 

ale aj skúsenosti z praxe opakovane poukazujú na to, že nepočujúci žiaci a študenti 

čítajú na nižšej úrovni ako  ich intaktní rovesníci, čo negatívne vplýva nielen na  

dosiahnutý stupeň vzdelania, ale následne  aj na možnosti pracovného a sociálneho 

uplatnenia (Ottaviano et al., 2010; Goldin-Mayberry, 2001; Wilbur, 2000, citovaný 

podľa Cooke, 2006; Andrews et al., 1994 a ďalší).  

Význam čítania pre sluchovo postihnutých je nespochybniteľný, pretože aj nové  

technológie (počítače, sms-správy, mailová komunikácia, facebook, atď.) sú viazané 

práve na percepciu a recepciu písaného textu, obchádzajú poškodený sluchový 

analyzátor, takže môžu v značnej miere prekonať ich informačnú a komunikačnú 

bariéru. Čítanie s porozumením je aj súčasťou medzinárodných meraní a je všeobecne 

známe, že populácia 15-ročných na Slovensku v tejto oblasti nedosahuje uspokojivé 

výsledky, čiže ide o problém širší, ako len problém žiakov so sluchovým postihnutím, 

pričom žiaci so sluchovým postihnutím tento problém majú v bežných školách, čiže 

v integrovanom/inkluzívnom vzdelávaní, ale aj v školách pre sluchovo postihnutých 

(Pisa Sk 2006, 2007). 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že existujú dva pohľady na proces čítania 

a hluchotu. Prevažujúci pohľad je ten, že nepočujúce osoby sa učia čítať a pochopiť text 

za použitia tých istých procesov, ako počujúce osoby. Opačný názor tvrdí, že 

nepočujúci používajú pri čítaní kvalitatívne iné procesy. V odbornej literatúre  

pedagogiky sluchovo postihnutých, sa čítaniu venuje veľká pozornosť a poukazuje sa na 
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skutočnosť, že čítanie s porozumením je kľúčom ku gramotnosti, ktorá je základom pre 

vzdelanie, sebavzdelávanie a primerané spoločenské a pracovné uplatnenie (Tarcsiová, 

Tlčíková, 2000). 

V našej i zahraničnej odbornej literatúre sa problémom, ktoré majú deti so SP 

v súvislosti s čítaním, venuje veľká pozornosť, napr. Strnadová (1998, 1999) vymedzila 

aj problémy, ktoré  ovplyvňujú čítanie a porozumením :  

 malá slovné zásoba,  

 nepoznajú tvaroslovie, známe slovo nepoznajú v inom tvare, 

 nepoznajú synonymá, 

 nepoznajú homonymá, 

 zamieňajú dve rôzne slová, ktoré sa náhodne podobajú,  

 nepoznajú odlišnosti významu pri zmene dĺžky samohlásky, 

 nepoznajú frazeológiu a obrazné pomenovania chápu doslova, 

 nepoznajú konvenčné pravidlá spoločenského styku, 

 nepoznajú spôsoby, ktorými sa slová združujú vo vyšších celkov.  

M. Marschark a kol. (2009) uvádzajú, že bohatá slovná zásoba ako aj ovládanie 

hovoreného jazyka po všetkých jeho stránkach, sú síce nevyhnutnými atribútmi 

dosiahnutia primeranej úrovne celkovej čitateľskej gramotnosti žiakov, ale nie sú 

postačujúce. Upozorňujú odborníkov na fakt, že je potrebné pozrieť sa až za hranice 

problému a pri hľadaní príčin sa nesústrediť len na nedostatočné čitateľské zručnosti 

žiakov ale aj na ďalšie špecifické problémy ich čítania akými sú napríklad aj 

neadekvátne metódy vzdelávania (Schirmer – Schaffer, 2010; Marschark – Wauters, 

2008; Wilbur, 2000 citovaný podľa Tarcsiová – Tlčíková, 2000), či absencia vhodnej 

metodiky vyučovania čítania žiakov so sluchovým postihnutím. Ako uvádza samotná B. 

Krahulcová (2003, s. 214) „metodika čítania žiakov so sluchovým postihnutím je 

doposiaľ málo prepracovaná, väčšinou sa odvodzuje od postupov bežných pre 

počujúcich žiakov.“ P. Paul (2003) v súvislosti so špecifikami čítania sluchovo 

postihnutých upozorňuje na skutočnosť, že celková úroveň čítania žiaka môže byť 

ovplyvnená aj úrovňou životných vedomostí. Všeobecné vedomosti žiaka tak 

ovplyvňujú jeho učenie sa čítať a učenie prostredníctvom čítania.   

Niektoré štúdie poukazujú  aj na problematiku vhodných či nevhodných materiálov na 

čítanie pre žiakov so sluchovým postihnutím. Dokazujú, že ak sú žiakom poskytnuté 

vhodné materiály na čítanie, dochádza k významnému zlepšeniu v ich čítaní 
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s porozumením (Schirmer – Schaffer, 2010; Schirmer et al., 2009).  Zvlášť sa hovorí 

o materiáloch, ktoré by vychádzali zo skúsenosti samotných  detí a žiakov so 

sluchovým postihnutím, opisujú ich život, ich skúsenosti, spôsob komunikácie 

a vzájomnú spolupatričnosť, čiže viac približovali aj svet samotných detí a žiakov so 

sluchovým postihnutím. Možno práve preto posledných 20 rokov sa objavujú 

bibliografie   dospelých nepočujúcich, ktorí poukazujú na svoje skúsenosti  z obidvoch 

svetov – sveta počujúcich aj sveta nepočujúcich.  

Z toho vyplýva, že  pri čítaní sa nepočujúce detí  stretávajú s ťažkosťami minimálne na 

troch úrovniach porozumenia:  

 na lexikálnej, 

 na morfologickej,  

 na deduktívnej úrovni.  

Často zlyhávajú pri odhaľovaní významu idiomatických výrazov, metafor a alegórií, a 

hoci sluchovo postihnutí zdieľajú mnoho rovnakých skúseností ako počujúci ľudia, 

nepočujúci sa nespoliehajú na prenesený význam slov. Navyše niektoré štúdie 

potvrdzujú, že výchova nepočujúcich žiakov inklinuje k záujmu o čítanie a písanie úloh 

na základe jednotlivých viet, takže schopnosť odvodiť informácie z textu samotného sa 

prejavuje s ťažkosťami (Vettori, Mich, 2011, in Grešnerová, 2012). 

Pri riešení problémov s čítaním sa využívajú rozličné postupy a/aj  sa hľadajú nové 

možnosti, pri ktorých sa vychádza z rozličných, často protichodných pozícií. Ide napr. 

o využívanie posunkov a posunkového jazyka, už od raného detstva, dôraz je  kladený 

na fonematické uvedomovanie, titulkovanie programov a/alebo nové metódy učenia sa 

čítania. Ďalším prístupom je  zjednodušovanie textov, resp. zjednodušovanie kníh, 

ktorého cieľom je urobiť text zrozumiteľnejším a pomôcť pripraviť čitateľov na 

pokročilejšiu úroveň, resp. pre autentický text. Text nezahŕňa zbytočné, rušivé, 

výstredné štýly bez toho, aby vznikla strata cenných komunikačných funkcií a pojmov. 

Preto sa v ňom vyskytujú redundancie a zdôraznene sú  niektoré časti textu, resp. 

niektoré udalosti.  

Zjednodušený text je časťou odborníkov kritizovaný za odstránenie pôvodného 

autorovho jazyka, v prospech viacerých zjednodušených a častejšie používaných 

foriem, čím je žiakom/čitateľom/študentom upretá možnosť naučiť sa prirodzenú formu 

jazyka a spoznať „autorov rukopis.“Aj niektorí  lingvisti tvrdia, že : 
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  úprava slovnej zásoby nie je nutná, ani dobrý čitateľ nečíta každé slovo, môže 

sa oprieť o ďalšie informácie v texte, alebo o vlastné skúsenosti, 

 zjednodušené texty ponúkajú iba málo informácii vyplývajúcich z kontextu, 

 zjednodušený text nepodnecuje k pochopeniu obsahu väčšej časti textu 

(Krahulcová, 2003, s. 215) 

Ďalšia skupina odborníkov zjednodušené texty považujú za bežné, a dokonca  za 

potrebné, pre vzdelávacie účely (Petersen, 2007, Feng, 2008, Gasperin et al. 2009) 

a vidia možnosti využitia zjednodušených textov pre  viaceré špeciálne skupiny ľudí, 

resp. žiakov :  

 veľmi užitočné sú najmä pre ľudí s rôznym jazykovým postihnutím (napríklad 

pri afázii),  

 na pomoc čitateľom s nízkou gramotnosťou, zo sociálneho znevýhodneného 

prostredia,  

 pri učení sa sekundárneho/cudzieho jazyka, 

 pri vzdelávaní žiakov, z odlišného jazykového prostredia, 

 pre žiakov a dospelých so sluchovým postihnutím. 

So zjednodušenými knihami sa bežne stretávame pri učení sa cudzích jazykov 

(prevažne anglického a francúzskeho), kedy niektoré vydavateľstva (napr. Oxford 

Bookwom, Pengiun Readers), majú nielen presne definované jednotlivé úrovne 

čitateľov, ale tomu prispôsobujú aj vydávanie  kníh, ktoré majú slúžiť nato, aby bola 

osoba učiaca sa cudzí jazyk schopná samostatne, za použitia svojich poznatkov v danom 

jazyka  na každej úrovni čítať a takto si utvrdzovať získané poznatky. So zväčšujúcou sa 

slovnou zásobou,  lepším ovládaním jednotlivých rovín jazyka si môže učiaci sa/čitateľ 

vyberať knihy vyššieho stupňa.  

 

My sa nazdávame, že zjednodušené texty/knihy sú pre sluchovo postihnutých veľmi 

vhodné a to z viacerých  dôvodov :  

 text sa nikdy nezjednodušuje do úrovne ktorej žiak/osoba úplne rozumie,   

 žiak/osoba má možnosť  zažiť  úspech z čítania,  

 autentický text je pre sluchovo postihnutých veľmi zložitý pre nepomer medzi 

čitateľskou a  sociálnou vyspelosťou, 

 je lepšie ak žiak/osoba prečíta  zjednodušenú knihu, ako by neprečítal žiadnu, 



15 

 

 zjednodušené texty nie sú cieľom ale len prostriedkom, na základe ktorého sa 

snažíme doviesť žiakov/osoby k samostatnému čítaniu  rozličných druhov 

literatúry.  

Za našu prioritu považujeme to, aby žiak zažil úspech z čítania, aby mal radosť, že 

danému textu porozumel (úplne sám, alebo s malom pomocou dospelého). Alarmujúco 

na nás pôsobí aj fakt, že ak by sme mali dať žiakom so sluchovým postihnutím čítať 

knihu, ktorej skutočne porozumel, tak by sme v súčasnosti, často na nižšom 

sekundárnom stupni vzdelávania, dávali žiakom publikácie, ktoré čítajú intaktní žiaci 

na primárnom stupni, čím by sme ich určite nemotivovali k samostatnému  čítaniu.  

Zjednodušený text môžeme vytvoriť dvomi základnými spôsobmi: 

1. vytvorenie originálnej publikácie  v zjednodušenej podobe, 

2. upravenie/zjednodušenie už  vydanej  publikácie.  

 

Napriek tomu, že môžu byť vydávané aj  originálne  publikácie pre deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím (napr. J. Mistrík – D. Hevier a kol.: Päť prštekov na ruke (1994) 

a Š. Csonka: Svet v posunkoch (1998), vzhľadom na viaceré faktory,  sa domnievame, 

že oveľa častejšie sa stretávame/budeme stretávať s tým, že sa upravujú už vydané 

publikácie. Veríme, že v budúcnosti sa budeme stretávať aj s originálnymi 

publikáciami, ktoré budú v zjednodušenej podobe a uvítali by sme, ak by to boli knihy, 

ktoré by písali samotní nepočujúci, resp.  opisovali život detí, žiakov ale aj dospelých so 

sluchovým postihnutím.  

 

Zjednodušovanie publikácií sa môže realizovať dvomi prístupmi (Grešnerová,2012): 

 intuitívny prístup,  

 štruktúrovaný  prístup. 

Pri intuitívnom prístupe sa veľmi zjednodušene, autor musí spoliehať na svoje vlastné 

subjektívne zhodnotenie toho, čo by mali študenti na určitej úrovni pochopiť (Allen, 

2009 in Grešnerová,2012). Pri štruktúrovanom prístupe ide o zjednodušovanie 

publikácií prostredníctvom výpočtovej techniky, pričom programy fungujú na základe 

štruktúr, vzorcov a klasifikácie čitateľov, ktorých existuje vo svete veľké množstvo, 

napr.: 

- COH-Metrix je výpočtový nástroj vyvinutý na univerzite v Memphise,  

- The Practical Simplification of English Text (PSET),  
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- The RANGE  - vyvinutý na Viktóriinej Univerzite vo Wellingtone, 

-  LODE – vyvinutý v Taliansku za účelom podpory nepočujúcich detí v čítaní s 

porozumením,  

- KURA - vyvinutý v Japonsku pre dospelých nepočujúcich užívateľov (tamtiež).  

 

V našom príspevku sa budeme venovať intuitívnemu prístupu (ktorý sme aj prakticky 

použili), aj vzhľadom na skutočnosť, že podobný počítačový program v našich 

podmienkach neexistuje a nemáme informáciu, že by existoval, na nejaký  iný, 

slovanský jazyk.  

Myšlienka zjednodušovať knihy pre potreby žiakov so sluchovým postihnutím na pôde 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bola podmienená viacerými 

faktormi, ktoré sa vynárali postupne a naše predsavzatie podporovali : 

 informáciami o zjednodušovaných knihách na PdF UP v Olomouci, 

 výsledkami výskumov zameraných na čítanie s porozumením u SP, 

 diskusiami s pedagógmi škôl pre sluchovo postihnutých, 

 diskusiami s pedagógmi bežných škôl, ktorí vzdelávajú žiakov so sluchovým 

postihnutím, 

 možnosťou využívať takéto publikácie vo vyučovacom procese aj vo výchove 

mimo vyučovania, 

 zavedením nových (nepovinných) predmetov na niektorých školách pre 

sluchovo postihnutých, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením.  

Pri praktickom zjednodušovaní kníh, sme vychádzali zo skúsenosti z PdF UP 

v Olomouci, ale aj z odbornej literatúry, ktorá sa tejto problematike venuje pričom 

v súčasnosti už je zrejmé, že ide o výskumnú oblasť, ktorá je na rozhraní odborov 

lingvistiky a informatiky a v angličtine sa používa termín NLP - Natural Language 

Processing. Cieľom je maximalizovať porozumenie textu prostredníctvom 

zjednodušenia jeho jazykovej štruktúry. (Gasperin, et al.,2009), pričom 

zjednodušovanie môže byť dvojakého charakteru :  

   1. lexikálne zjednodušenie,  

   2. syntaktické zjednodušenie.   

Lexikálne zjednodušenie – ide o výmenu (zámenu) ťažších slov za ich jednoduchšie 

synonymá  (Feng, 2008), pričom  počet slov, ktoré sa zamenia môže byť rôzny.  Často 

cieľom je upraviť text na lexikálnej rovine tak, aby sa umožnilo málo vyspelému 
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čitateľovi  čítať text bez toho, aby  neustále používal slovník.  V danom  prípade ide 

o prísnu kontrolu slovnej zásoby.    

Syntaktické zjednodušenie – je oveľa zložitejšie ako lexikálne. V syntaktickom 

zjednodušení sa zvyčajne  rozdeľujú dlhé vety na kratšie  a prepisujú sa zložité vety 

pomocou jednoduchších syntaktických štruktúr, čím sa znižuje dĺžka viet. Narastá však 

dĺžka textu pre opakovanie predmetu vo vetách, ktoré boli rozdelené. V rámci 

syntaktického zjednodušovania sa riešia aj ďalšie gramatické kategórie, napr. prístavky, 

zmena trpného rodu na činný, súvetia, umiestnenie príslovkového určenia, vzťažné vety, 

základný slovosled (Feng, 2008, Watanabe et al., 2009). 

Celý proces tvorby a overovania metodiky sme  realizovali na nasledovných 

publikáciách : 

- Astrid Lindgrenová: Pipi Dlhá pančucha,  

- Josef Čapek: Psíček a mačička.    

Pri ďalších publikáciách sme už použili overenú metodiku :  

- Klára Jarunková: Hrdinský zápisník, 

- Jozef Cífer Hronský: Tri múdre kozliatka. 

Knihu musíme najprv sami dôsledne prečítať a až potom  začať s úpravou textu. 

Dôležité je zachovať literárnu hodnotu originálu a preto už pri už prvom prepise  knihy 

je potrebné dôsledne  zvážiť, ktoré informácie treba v texte ponechať a ktoré možno 

vypustiť. 

V zjednodušenom texte je veľmi často zmenená jeho dĺžka a komplikovanosť.  Je 

možné napríklad vynechať (resp. skrátiť informácie), ktoré nenarúšajú vnútornú stavbu 

príbehu. Pri zjednodušovaní ide najčastejšie  o nahradenie  dlhých viet krátkymi a 

zložitých súvetí jednoduchými. Zložité slová a slovné spojenia možno nahradiť 

jednoduchšími, alebo ich doplniť vysvetlivkami mimo hlavnú dejovú líniu. Na 

vysvetlenie niektorých slov a slovných spojení je možné použiť názorné obrázky, čo je 

vhodné najmä u najmenších čitateľov. 

Pomocou významovej analýzy textu je potrebné rozlišovať slová, ktoré sú pre 

porozumenie nutné – tzv.  kľúčové slová a slová, ktoré danú informáciu len dopĺňajú – 

tzv.  ilustračné slová.  

Podľa Souralovej (2002) pri prepise dochádza k nasledujúcim situáciám : 

a) ku kompresii - vypúšťaniu informácií, ktoré sú z hľadiska celkového deja 

považované za redundantné a ich absencia nenaruší vnútornú stavbu priebehu. 
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Ide najmä o dlhé opisy, nepodstatné dejové odbočky či vedľajšie postavy, ktoré 

hrajú v deji len okrajovú úlohu a podobne.  

b) k amplifikácií - pridávaniu informácií, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie 

niektorých zákonitostí lexikálneho subsystému, slovotvorby, štylistiky a pod. a 

informácií spojených s mimojazykovou situáciou (spoločenské konanie, 

história, kultúra, ekonómia, spôsob života) popisovanou v literárnom originály  

Príklad: Pôvodný text autora Josefa Čapeka: Psíček a mačička  a následne upravený 

text  

A) KOMPRESIA : 

 To bolo vtedy, keď psíček a mačička ešte spolu gazdovali. Mali pod lesom malý 

domček a tam spolu bývali a chceli všetko robiť tak, jako to robia veľkí ľudia. 

Ale veru to vždy tak nevedeli, lebo majú malé a nešikovné labky a na tých 

nemajú prsty, jako má človek, len také malé vankúšiky a na nich pazúriky. 

 Psíček a mačička mali pod lesom malý domček. Tam spolu bývali, gazdovali a 

chceli všetko robiť tak, ako to robia ľudia. Ale tak to nevedeli, lebo majú 

nešikovné labky a na nich malé vankúšiky a pazúriky. Nemajú prsty ako ľudia, a 

preto nemôžu všetko robiť tak, ako ľudia.  

B) AMPLIFIKÁCIA 

 ... „ale ako to spravíme, keď tu nemáme kefu?“ 

 Neskôr sa psíček spýtal: „Ako umyjeme dlážku keď nemáme kefu?“  

Pri amplifikácii aj kompresii musíme neustále sledovať text, pričom sa zameriavame na 

zrozumiteľnosť myšlienky, vety, ktorú práve upravujeme a na základe toho sa 

rozhodujeme, či je možné vetu zostručniť, doplniť alebo úplne vypustiť. 

 

Kľúčové  a ilustračné slová  

Najčastejším zdrojom problému sú zložité vetné konštrukcie a nedokončené vety, cez 

ktoré deťom uniká myšlienka prečítaného. Veľmi vhodne je voliť radšej jednoduché 

vety alebo skrátené súvetia, čo tiež môžeme zaradiť ku kompresii. Tu je však veľmi 

dôležité rozpoznať kľúčové slová, ktoré sú pre porozumenie textu nevyhnutné. Sú 

nositeľmi deja, preto je nevyhnutné ich nielen ponechať, ale dbať na to, aby boli čo 

najzrozumiteľnejšie podané a vysvetlené. Ilustračné slová vytvárajú charakteristický 

„rukopis“ každého autora, preto ich nemôžeme úplne vynechať alebo nahradiť. Tým by 

sme text príliš ochudobnili. Bez ponechania určitého počtu ilustračných pojmov, by sa 
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dieťa nenaučilo samo nachádzať v texte kľúčové slová (Souralová, 2002). Nemusíme  

sa báť, že dieťa nepochopí úplne všetko, pretože práve cez neznáme slová si obohacuje 

slovnú zásobu a spoznáva charakteristický štýl písania daného autora. Uvádzame 

konkrétny príklad, kedy sme sa z originálneho textu snažili zachytiť hlavnú myšlienku, 

prostredníctvom kľúčových slov. Zároveň sme ponechali niektoré ilustračné slová, ktoré 

môžu obohatiť slovník čitateľa. 

Pôvodný text: 

Slniečko pekne svietilo. „Pôjdeme trebárs do lesa,“ vraví psíček, „kde inde by sme išli, 

keď je tak pekne?“ „No, bars aj do lesa,“ povedala mačička. „Len škoda, že nemám 

žiaden slnečník, keď slniečko tak krásne svieti. Strúhala by som s ním v lese parádu. 

Určite ešte nikto nevidel mačičku s parazólom.“ 

Upravený text: 

Slniečko pekne svietilo. „Pôjdeme do lesa,“ vraví psíček. 

„Dobre,“ odpovedala mačička. 

„Škoda, že nemám slnečník. Chválila by som sa s ním v lese. Určite ešte nikto nevidel 

mačičku so slnečníkom,“ hovorila mačička. 

 

Na tomto príklade priamo vidíme kompresiu - vetu „kde inde by sme išli, keď je tak 

pekne?“, sme v tomto prípade mohli úplne vynechať, pretože neovplyvňovala dej, ani 

ho nerozvíjala. Slová ako trebárs, no, bárs sme úplne vynechali aj napriek tomu, že sú 

pre autora typické. Naproti tomu slovo - škoda sme ponechali, a tým si deti obohatili 

slovnú zásobu. Pre zrozumiteľnosť sme vetu - Strúhala by som s ním v lese parádu, 

nahradili jednoduchšou - Chválila by som sa s ním v lese. Deťom pomáha, keď je 

podmet vo vetách vyjadrený plnovýznamovým pomenovaním. Identifikácia niektorých 

zámen predpokladá rozpoznanie gramatických a sémantických významov vo vete. S 

tým majú deti často problém, preto je niekedy vhodnejšie použiť plnovýznamové 

pomenovania namiesto zámena. V zjednodušenej publikácii sme sa snažili toto pravidlo 

dodržiavať. Napríklad vo vete, (hneď v prvej kapitole) „Musíme tú dlážku umyť.“ bolo 

možné použiť zámeno – „Musíme ju umyť.“ Pre lepšie pochopenie sme použili 

plnovýznamové pomenovanie. Rovnako vo vete – Mydlo položila na stôl. Keďže v 

predchádzajúcej vete je jasne napísané čo mačička vytiahla z kufríka, bolo by možne 

použiť zámeno – Položila ho na stôl. Opäť sme pre lepšie pochopenie volili 

plnovýznamové pomenovanie. 
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Dialógy sa najčastejšie v textoch vyskytujú ako priama reč. Tá býva v textoch spravidla 

uvedená v úvodzovkách, podľa našich skúsenosti, je potrebné na začiatku alebo na 

konci spresniť, aby sa v tom deti vedeli primerane orientovať, čiže vedeli, kto danú 

repliku hovorí. Môže sa zdať, že je to jasné, ale je vhodné dodržiavať toto pravidla 

v celej zjednodušenej publikácii a umiestniť každú časť dialógu na samostatný riadok 

Príklady : 

„Aj ja si myslím, že je veľmi špinavá“ odpovedal psíček. 

„Počúvaj havko,“ vraví mačička, „ dlážka je špinavá.“ 

„Len sa pozri, aké mám zababrané labky od tej dlážky,“ sťažuje sa psíček. 

V texte sa stretávame aj s vnútorným monológom, ktorý je prejavom toku myšlienok 

danej osoby. Je prezentovaný ako priama reč, pričom v úvodnej vete sa nachádza slovo 

myslieť, dumať, alebo nejaké iné. Čitateľ to môže ľahko prehliadnuť  a môže byť 

zmätený, nerozumie tomu, kto vlastne hovorí. V týchto prípadoch je možné doplniť 

vnútorný monológ formuláciou typu „povedal si“ a pod. 

Príklad:  

Rozbalí to a bolo to ružové. „Aha to bude niečo dobré, niečo sladké,“ vraví si psíček. 

Vyššie sme spomenuli, že  pri zjednodušovaní textu dochádza aj k dopĺňaniu 

informácií, ktoré sú dôležité pre  jeho pochopenie a ktoré žiak nemusí vedieť.  Jednou 

z možnosti je využívanie vysvetliviek, ktoré sa umiestňujú  mimo hlavnú dejovú líniu.  

Vybrať slová, ktoré je potrebné vysvetliť, ktoré čitatelia pravdepodobne nepoznajú, 

vôbec  ale nie je jednoduché a je ovplyvnené  mnohými faktormi.  

Ani v názoroch na funkcie vysvetliviek v upravovaných textoch nie sú si odborníci 

zajedno. Niektorí tvrdia, že ich používanie svedčí o nedostatočnej schopnosti 

prekladateľa poradiť si s textom. Iní ich zase považujú za veľmi účelné a potrebné. 

Začínajúcim čitateľom môžu vysvetlivky poslúžiť pri objasnení niektorých 

gramatických zákonitostí a lexikálnych významov slov (Daňová, 2008). My zastávame 

názor, že vysvetlivky sú prínosom, nielen na obohacovanie slovnej zásoby, vysvetlenie 

neznámeho slova, ale aj preto, že umožňujú dieťaťu so sluchovým postihnutím čítať 

texty bez priamej pomoci dospelého, čo považujeme  za veľmi dôležité. 

Umiestnenie vysvetliviek nie je presné dané, sú možné viaceré možnosti, pričom  každé 

ich umiestnenie   má svoje pozitíva aj negatíva ( viď nižšie) :  

- Na konci knihy za poslednou kapitolou abecedne, alebo abecedne podľa 

kapitol  



21 

 

- Zhodnotenie :  negatívom je zdĺhavejšie  vyhľadávaním, pretože  čitateľ musí 

listovať v knihe  

- Na konci každej kapitoly. 

Zhodnotenie : situácia je o niečo jednoduchšia ako pri predošlej možnosti, ale 

taktiež si vyžaduje  viac času na vyhľadávanie.  

- Na rovnakej strane ako marginálie. 

Zhodnotenie:  odporúča sa  pri kratších vysvetlivkách, najmä u tých,  ktoré 

vyjadrujú synonymá. 

- Na spodnej strane aktuálnej strany. 

Zhodnotenie:   umiestnenie je vhodné ak ide o zdĺhavejšie vysvetlenie alebo 

obrázok. 

- Na prázdnej ľavej starne. 

Zhodnotenie:  možné  je použiť v prípade, že text bude umiestnený iba na pravej 

starne. 

 

Umiestnenie vysvetliviek závisí primárne od toho, koľko vysvetliviek sa tam vyskytuje. 

My sme si pre publikácie, ktoré sme zrealizovali používali poslednú možnosť, čiže 

umiestnenie vysvetliviek na ľavú stranu, pričom text je situovaný vpravo, pretože sme 

chceli predísť tomu, aby žiaci museli v knižke listovať, vzhľadom na to, že išlo 

o publikácie určené pre 1.stupeň základnej školy a zároveň sme predpokladali aj 

zvýšený počet obrázkov. Potrebné je tiež zvážiť, akým spôsobom budú vysvetľované 

slová v texte označené.  Možné je zvýrazniť ich podčiarknutím, tučným písmom alebo 

farebne (Daňová, 2008). My sme sa rozhodli pre tučné písmo. Znamená to, že 

vysvetľované slová sú v texte zvýraznené tučným písmom a následne súbežne na ľavej 

strane sú umiestnené vysvetlivky. Pri abstraktných pojmoch sme používali verbálne 

vysvetlenie a synonymá. Takáto forma vysvetliviek, podľa nášho názoru, prispieva k 

väčšej zrozumiteľnosti a zároveň malého čitateľa na prvý pohľad neodradí. 

Okrem umiestenia vysvetliviek je dôležitý aj tvar, v akom sa v zjednodušenej knihe 

uvádzajú. Sú dve základné možnosti: 

- významy slov uvádzať v tvare, v akom sa s nimi čitateľ stretáva v texte,  

-  slová vo vysvetlivkách uvádzať v základnom tvare, čo môže byť pre čitateľa so 

sluchovým postihnutím veľmi náročné. 
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Pri overovaní publikácie Psíček a Mačička  sme získali cenné pripomienky k tejto 

oblasti, ktoré sme zakomponovali do našej metodiky. Návrhy boli nasledovné: 

1. Vysvetlivky uvádzať v nominatíve jednotného čísla. Ak sa použije pôvodný tvar, 

treba dať N jednotného čísla do zátvorky  takto to používať v celej knihe.  

            Napr. pazúriky – pazúrik (obrázok), korunu – koruna – peniaz. 

2. Do vysvetliviek zaradiť celé predložkové spojenia, napr.  z kufríka / kufrík/ - 

kufor – 

3. Slovesá vysvetľovať v určitej osobe a neurčitok dať do zátvorky, napr. prská – 

/prskať/ – vydávať zvuky. 

4. Pri vysvetľovaní zdrobnenín doplniť základný tvar slova, napr. havko – psíček – 

pes. 

5. Slová s predponami uvádzať aj bez predpony, napr. vyďobla - vyďobnúť - 

ďobla, ďobala, chytila zobákom. 

 

Obrázkové vysvetlivky  

Okrem slovných sa používajú aj obrázkové vysvetlivky a práve tie významne 

ovplyvňujú vzťah čitateľov ku knihe. Najmä pre malých čitateľov majú obrázky 

dôležitý význam. Ilustrácie v knihách sú predovšetkým záležitosťou umeleckou. 

Obrázky sa k textu buď voľne vzťahujú, alebo môžu text tematicky dopĺňať. Vhodne 

vytvorená ilustrácia slúži aj ako prvok vysvetľovací. Aj upravený text je možne doplniť 

nasledovnými druhmi ilustrácií: 

 

Umelecky zamerané ilustrácie – deti a najmä so sluchovým postihnutím ju 

nevyhnutne potrebujú k dokresleniu atmosféry príbehu. Pochopenie obsahu je pre deti 

omnoho jednoduchšie, keď majú postavu a dej pevne spätý s určitou predstavou, ktorú 

im ilustrácia pomáha vytvoriť. Nemôžeme do upravených textov zaradiť originálne 

ilustrácie, pretože to nedovoľujú autorské práva, na to treba od začiatku myslieť. Preto 

je potrebné vytvárať vlastné originály. 

Ilustrácie slúžiace k vysvetleniu neznámych slov – v upravených textoch býva tento 

druh ilustrácie využívaný často. Jedná sa o jednoduché a výstižné obrázky. 

Ilustrácie prispievajúce k lepšiemu pochopeniu prebiehajúceho deja – v niektorých 

prípadoch je dej náročný na čitateľovu predstavivosť. V takýchto prípadoch dobrá 
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ilustrácia veľmi uľahčí pochopenie. Upravené texty môžeme doplniť portrétmi hlavných 

postáv, čo uľahčuje ich identifikáciu (Daňová, 2008). 

Myslíme si, že ilustrácie sú príjemným spestrením a obohatením knižky, najmä pre 

detského čitateľa. My sme v našej zjednodušenej publikácii nepoužívali ilustrácie, 

keďže naše vysvetlivky majú prevažne formu obrázku, ale rozhodli sme sa o spestrenie 

knihy prostredníctvom pracovných listov. Urobili sme tak aj na základe návrhu zo 

strany učiteliek, ktoré realizovali overovanie. Pracovné listy budú mať veľký prínos na 

overenie pochopenia prečítaného textu deťmi. Umiestnené sú vždy po každej kapitole. 

V príspevku sme sa snažili poukázať na rozličné pohľady  na zjednodušované knihy pre 

deti a žiakov so sluchovým postihnutím, pričom sme sa snažili v krátkosti priblížiť aj 

metodiku realizácie týchto publikácií. Vzhľadom na to, že niektoré z nich sa už 

používajú na  školách pre sluchovo postihnutých, sme presvedčení o tom, že ich 

možnosti najlepšie preverí prax. Doteraz poskytnutá spätná väzba od učiteliek týchto 

škôl nám potvrdzuje, že náš zámer bol správny a tieto publikácie sú pre nich, ale hlavne 

pre žiakov prínosom.  
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SIGNWRITING – POSUNKOVÉ PÍSMO 

Katarzyna Podgórni, preložil Buček 

 

Abstrakt:  Príspevok  poukazuje na úskalia, ktoré predchádzali uznaniu posunkového jazyka 

ako rovnocenného prostriedku komunikácie. Poukazuje na dôležitosť  posunkového jazyka pre 

nepočujúcich. V príspevku približuje hlavne písomnú podobu posunkového jazyka - SingWriting 

- má  fonetický charakter a umožňuje zapísať najdôležitejšie prvky posunkového jazyka: pohyb, 

výraz, dynamiku a priestorovú povahu. Rozvoju SingWritingu veľmi pomohlo vyvinutie 

počítačového programu, ktorý umožňuje písať v posunkovom jazyku pomocou klávesnice.  

 

Kľúčové slová: posunkový jazyk, písomný zápis posunkového jazyka, SingWriting. 

 

 Nepočujúci sú okrajovou časťou spoločenstva, pretože je ťažké sa s nimi 

dorozumieť. Dysfunkcia sluchu je nenávratná, najviac viditeľným znakom je 

neschopnosť reči, ktorá ich vylučuje z plnohodnotného spoločenského života. Reč a jej 

správny rozvoj rozhoduje o emocionálnom, duševnom a spoločenskom fungovaní ľudí. 

Poruchy reči narúšajú proces vnímania a myslenia, majú teda negatívny vplyv na 

existenciu v spoločenstve. 

 Posunkový jazyk bol po dlhú dobu považovaný za horší spôsob komunikácie, 

ktorý neprispieval k abstraktnému mysleniu. Takmer 40 rokov je predmetom štúdií, 

najmä medzi americkými lingvistami. Výsledky potvrdili, že posunkový jazyk má 

všetky základné črty jazyka s výnimkou hovorenia. To viedlo k uznaniu posunkového 

jazyka ako rovnocenného prostriedku komunikácie s hovorovým jazykom. Prirodzená 

posunková reč odstraňuje všetky prekážky v komunikácii Nepočujúcich, umožňuje 

vyjadriť myšlienky, emócie. Je znakom kultúrneho spoločenstva Nepočujúcich. 

Posunková reč je prvým jazykom detí Nepočujúcich rodičov a má vizuálno – 

priestorový charakter. 

 Ale posunkový jazyk nikdy nemal svoju písomnú verziu. Preto metóda, ktorú 

vypracovala americká tanečnica, vytvára veľké možnosti na plnohodnotnejší rozvoj 

prirodzeného posunkového jazyka a posilní kultúru Nepočujúcich vo svete. 

 SignWriting je metóda zápisu znakov posunkového jazyka. To doslovne 

znamená posunkové písmo. Je to súbor grafických vizuálno priestorových elementov, 
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ktorý slúži na zápis posunkových znakov s prihliadnutím na všetky vizuálne priestorové 

prvky. V Poľsku sa toto písmo rozvíja iba pár rokov, vo svete viac ako 30 rokov. 

 Všeobecný princíp zapisovania posunkov v SW je zápis popisujúci artikuláciu 

znaku, čiže takzvaný prepis na papier toho, čo vidí posunkujúca osoba z perspektívy 

odosielateľa. 

Perspektíva 

 

 SignWriting má fonetický charakter keďže zápis posunku v SW umožňuje 

zapísať najdôležitejšie rysy posunkového jazyka: pohyb, výraz, dynamiku, popisuje 

priestorovú povahu posunkového jazyka. 

 SignWriting nie je nový jazyk Nepočujúcich, len nový spôsob zápisu posunkov. 

Z prvého pohľadu vyzerá SignWriting niečo ako hieroglyfy. Pozerajúc sa na obrázky sa 

nám zdá, že je to veľmi komplikované. Ale pri bližšom spoznaní sa ukazuje, že ten 

spôsob zápisu posunkového jazyka je jednoduchý a aj deti sa ho dokážu naučiť 

s ľahkosťou, akou sa učí abeceda fonetického jazyka. Každá pozícia prstov na ruke ako 

aj pozícia ruky v priestore je popísaná zodpovedajúcim grafickým znakom. 
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Príklad symbolov polohy rúk v SignWritingu 

 

 

 

 

 

Symboly kontaktu a pohybu: 

Kontakt – dotyk * 

 

Kontakt – úder  

 

 

 

Symboly pohybu: 

Pohyb dohora               Pohyb dopredu 

 

Čierna šípka = pravá ruka 

Príklad 

Cesta 
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Na zápis posunkových znakov slúži ešte veľa iných znakov výrazu tváre vyvažujúci 

vizuálny charakter posunkového písma. Príklad: 

Znaky výrazu tváre 

 

Trošku histórie 

SignWriting založili v roku 1974 

 Valerie Sutton je tvorca zápisu pohybu. Narodila sa v roku 1951 v New Yorku. 

Bývalá baletka už vo veku 15 rokov si pre vlastnú potrebu zapísala tanečné kroky 

a pohyb pri tanci. O 7 rokov neskôr učila tieto kroky členov Dánskeho Kráľovského 

baletu v Kodani. Práve vtedy zaujal výskumníkov posunkového jazyka z Kodanskej 

Univerzity zápis krokov, ktoré Valerie používala. Poprosili ju, aby tiež vypracovala 

zápis pohybu posunkového jazyka. Tak sa v roku 1974 narodil SignWriting. Na 

začiatku bol používaný iba dánskymi vedcami, ale v priebehu ďalších rokov sa ním 

začali zaujímať aj iní vedci z prostredia Nepočujúcich, hlavne zo Spojených Štátov 

Amerických. SignWriting sa neustále zdokonaľuje a adaptuje na rôzne posunkové 

jazyky v rôznych krajinách sveta. Valerie Sutton tiež prepracovala zápis pantomímy, 

gymnastiky, lyžovania, pohybu karate, fyzickej terapie, reči tela a pohybu zvierat. 

Súbor všetkých zápisov sa nazýva: Sutton Movement Writing – Suttonovej 

pohybové písmo. 

 Ručné písanie v 80 rokoch bola zdĺhavá práca. Taktiež v tom období bolo 

SignWritting vydávane v „The SignWriter Newspaper“. Ručné písanie znakov 

znamenalo, že príprava jedného 12 stranového čísla trvalo 3 mesiace. 

 V roku 1986 vyvinuli prvý počítačový program ktorý umožňoval písať 

v posunkovom jazyku pomocou klávesnice. Bol to veľký krok v propagácii 

posunkového písma. Rozvoj technológie, rozšírené používanie počítačov a hlavne 

internetu sa pričinili do rozšírenia SignWritingu tak ako aj v prostredí Nepočujúcich aj 

v prostredí vedcov, ktorí sa zaujímajú o problematiku posunkového jazyka. 
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SignWritting ešte nie je všeobecne používaný, ale čoraz viacej Nepočujúcich, 

surdopedagógov a osôb zaoberajúcich sa posunkovým jazykom je si vedomých 

existencie posunkového písma a jeho možnostiach použitia vo vzdelávaní 

Nepočujúcich. 

 Rýchly rozvoj a rozšírenie SignWritingu vo svete vďačí hlavne internetovej 

stránke Valerie Sutton – www.signwriting.org.  Na stránke nájdete internetový obchod, 

kde si môžete vybrať z 20 pozícií, medzi inými lekcie SignWritingu, príbehy na čítanie, 

a tak isto počítačový program zo slovníkom 17 posunkových jazykov. Na stránke sa 

tiež, nachádza veľa zaujímavých častí, napr.: fórum, knižnica, slovník atď. 

Učenie SW na svete 

 Veľa škôl pre sluchovo postihnutých zaviedlo tento systém vzdelávania už 

v predškolskom veku detí. Tak isto ako počujúce deti spoznávajú písmená, nepočujúce 

deti sa učia písať a čítať v SW, a popri tom získavajú vedomosti o svete. Nepočujúce 

dieťa sa prirodzeným spôsobom naučí posunkový jazyk, ktorý je v tom veku pre dieťa 

jediným prístupným jazykom, myslí v tom jazyku, a keď pôjde do školy, tak sa rýchlo 

naučí zapisovať svoje vlastné myšlienky v SW ako aj čítať knižky v SW. To mu 

pomôže rýchlejšie zvládnuť národný jazyk, ktorý je pre také dieťa cudzím jazykom. 

 SW používajú, alebo poznajú v 40 krajinách sveta: Saudská Arábia, Belgicko, 

Bolívia, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Španielsko, Írsko, Japonsko, Kanada, 

Kolumbia, Malajzia, Malta, Mexiko, Nemecko, Nikaragua, Nórsko, Peru, Portugalsko, 

Juhoafrická Republika, USA, Švajčiarsko, Tajvan, Veľká Británia, Taliansko. 

 Príklad zápisu posunkových znakov (list dieťaťa písaný ručne) 

List (Paul) 
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Email 

 

 Ak Nepočujúci budú mať svoj vlastný písaný posunkový jazyk, tak vzrastie 

význam kultúry Nepočujúcich, zväčší sa kultúrne bohatstvo, stúpne sebaúcta. Na druhej 

strane SW povýši vzdelávanie Nepočujúcich na celom svete a taktiež zjednotí 

spoločnosti Nepočujúcich z rôznych krajov. 

 Momentálne prebieha v špeciálnej škole pre nepočujúcich v Krakove a Tarnove 

kurz SignWriting pre mládež a učiteľov. Záujem je veľmi veľký a ďalšie kurzy sú 

naplánované vo Varšave a Radom. Dúfame že posunkové písmo ponúkne nepočujúcim 

nové možnosti a upevní ich kultúru a zväčší ich pocit rovnocennosti v spoločnosti. 

Kontaktné údaje:  

Katarzyna Podgórni,  

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie 

ul. Grochowa 19 

30-731 Kraków 
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VLIV JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ NA ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÝCH 

PŘEDSTAV PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Jana Balcarová, Mgr. Jitka Vítová, Ph. D. 

 

Abstrakt: Předkládaný článek seznamuje čtenáře s dílčími výsledky výzkumného 

šetření, která byla primárně věnována problematice osvojování předčíselných 

představ u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku v České republice. 

Kromě doby vzniku, velikosti sluchové ztráty, případně typu použité kompenzační 

pomůcky je neopominutelným faktorem ovlivňující úroveň předmatematických představ 

dítěte rovněž rodinné prostředí a v něm používaný přirozený či rodiči dítěte vybraný 

komunikační mód. Výsledky šetření u studie 12 neslyšících dětí i u kontrolní skupiny 

intaktních vrstevníků potvrdily závilost mezi úrovní osvojených jazykových kompetencí a 

úrovní osvojených předmatematických představ. 

 

Klíčová slova: předškolní věk, sluchové postižení, jazykové kompetence, 

předčíselné představy, diagnostika 

 

Neslyšící děti jsou na základní škole méně úspěšné v matematice ve srovnání s 

intaktními vrstevníky (Nunes, 2004). Možné příčiny jejich neúspěchu můžeme hledat 

již v předškolním věku. Kromě doby vzniku, velikosti sluchové ztráty, případně typu 

použité kompenzační pomůcky je neopominutelným faktorem vliv rodinného prostředí 

a z něho vyplývající přirozený či zvolený komunikační mód. S ohledem na 

charakteristiku vývoje dítěte předškolního věku, který je v první řadě provázen 

rozvojem motorických dovedností a řeči se v následujících řádcích budeme věnovat 

problematice jazykových schopností dětí se sluchovým postižením v předškolním věku 

a jejich vlivu na dosaženou úroveň osvojených předmatematických představ. Stěžejním 

kritériem při přípravě empirické části práce se nám stal Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání, který v současné době plní zároveň roli vzdělávacích 

standardů. 

Podle Nebeské (1992) je nedílnou součástí kognitivního a sociálního vývoje 

verbální vývoj dítěte, s čímž koresponduje rovněž názor Woll (in Gregory, 1990, s. 62), 

který říká, že “vývoj jazyka je klíčovým faktorem kognitivního a sociálního vývoje 

neslyšícího dítěte.“ Uvedená tvrzení a názory dalších odborníků z oblasti vzdělávání 

dětí se sluchovým postižením (Marschak, Grosjean, Macurová, Potměšil aj.) nás vedou 

k domněnce, že úroveň jazykových kompetencí dětí v předškolním věku sehrává 

důležitou roli při osvojování si tzv. neformální matematiky a že nedostatky v obou výše 
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zmíněných oblastech se s nástupem dítěte do školy dále prohlubují. V oblasti 

jazykových kompetencí může na základě „nedostatečně rozvinuté metajazykové 

schopnosti dítěte docházet k potížím při nácviku čtení“ (Nebeská, 1992, s. 101), jehož 

vliv nelze opomenout ani při výuce matematiky. Oblast neformální matematiky se s 

nástupem do školy rozšiřuje o tzv. formální matematiku zahrnující v sobě také 

specifický jazyk matematiky, který je vskutku odlišný od přirozeného jazyka 

používaného v běžné komunikaci. Proto nám nejsou cizí slova Potměšila (2004, s. 41), 

že „všechno, co je spojeno s výchovou a vzděláváním, je postaveno na pojmech a pokud 

se setkáme s absencí pojmů, není možné vystavět vědomostní aparát v žádném učebním 

předmětu nebo studovaném oboru.“ 

 

Komunikační dovednosti v kontextu RVP PV
1
 

RVP PV věnuje jazykovým kompetencím dětí v předškolním věku celou 

kapitolu Jazyk a řeč, na jejímž konci jsou uvedeny očekávané výstupy. Za základní 

předpoklad pro úspěšné osvojení jazykových kompetencí dítětem se sluchovým 

postižením považujeme vhodně zvolený komunikační systém a následně z něho 

vyplývající vzdělávací přístup tj. orální metoda, totální komunikace nebo bilingvní 

přístup. Současná legislativa umožňuje prostřednictvím školního vzdělávacího 

programu
2
 školám pro sluchově postižené realizovat v praxi všechna tři pojetí. 

V závislosti na uplatňované vzdělávací metodě a druhu používaného 

komunikačního systému je nutné ve školním vzdělávacím programu blíže 

specifikovat a provést určité změny v definování jednotlivých vzdělávacích cílů i 

očekávaných výstupů. V mateřských školách s orálním vzdělávacím přístupem budou 

vzdělávací cíle a očekávané výstupy uvedené v RVP PV používány pravděpodobně 

v původní podobě nebo pouze s malými úpravami. Poněkud jiná situace nastává při 

uplatňování bilingválního přístupu ve vzdělávání dětí se sluchovým postižením, které je 

založeno, podle zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 

(č. 155/1998 Sb. ve znění zákona č. 384/2008 Sb.), na respektování znakového jazyka 

jako přirozeného komunikačního prostředku. Ten definuje český znakový jazyk jako 

                                                           

1
 Tzv. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

2
 Školní vzdělávací programy tzv. ŠVP představují školní úroveň RVP PV. Podle ŠVP, který si každá 

škola vytváří sama dle zásad stanovených v RVP, se na jednotlivých školách uskutečňuje vzdělávání 

(RVP PV, 2004). 
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„přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-

pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi 

hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. 

znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a 

je ustálen po stránce lexikální i gramatické.“ Z výše uvedené definice vyplývá rozlišení 

vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů pro skupinu neslyšících dětí do dvou částí. 

První, tvoří očekávané výstupy pro komunikační kompetence ve znakovém jazyce, 

které je nutné modifikovat s ohledem na odlišnost audio-orálního a vizuálně-

motorického systému: 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 

vhodně zformulovaných větách, 

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej 

ve správných větách), 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, 

 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu), 

 vyprávět příběh, pohádku, 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), 

 chápat slovní vtip a humor, 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, 

 utvořit jednoduchý rým, 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma, 

 vést rozhovor (poslouchat, nehovořit, je-li třeba, sledovat řečníka i obsah, ptát se), 

 domluvit se slovy i gesty. 

Tj. uvědomit si, že český jazyk vnímáme sluchem a produkujeme mluvidly, 

zatímco znakový jazyk vnímáme zrakem, produkujeme pohybem (tvary a pozicemi 

rukou, popř. obličeje, hlavy a horní částí trupu) (Stokoe, Meier in Okrouhlíková, 

Bímová, 2008). 

Druhá skupina zahrnuje očekávané výstupy týkající se komunikačních 

kompetencí v českém jazyce tj. rozvoj základních schopností nutných pro úspěšné 

osvojení čtení a psaní s porozuměním: 
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 sledovat očima zleva doprava, 

 rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, 

 rozlišovat a znát některá písmena a číslice, 

 poznat napsané své jméno, 

 projevovat zájem o knížky. 

 

Předmatematické představy v kontextu RVP PV 

Z vývojového hlediska je vytváření matematických představ součástí 

kognitivního procesu, který je v RVP PV rozpracován v kapitole Poznávací schopnosti 

a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace. Z očekávaných výstupů 

uvádíme pouze ty, které se přímo týkají tvorby předmatematických představ: 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, 

 elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat, 

- porovnávat, řadit a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 

- orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, 

- chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, 

- poznat více, stejně, méně, první, poslední apod. 

 chápat prostorové pojmy v prostoru i v rovině  

(vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi), 

 částečně se orientovat v čase, 

 řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, vymýšlet „nápady“. 

Na první pohled nic nebrání jejich osvojení ani dětem s těžkým a hlubokým 

sluchovým postižením. Vzhledem k povaze smyslové vady, která je charakteristická 

svým informačním deficitem, považujeme za nutné obzvláště v oblasti předčíselných 

představ vystavovat žáky se sluchovým postižením ve větší míře záměrným podnětům, 

na základě kterých dochází k osvojování matematických představ. 

Na rozvoji předčíselných představ dětí v předškolním věku, jejichž osvojení 

považujeme za jeden z předpokladů pro úspěšnost ve školní matematice, se podílí 

mateřská škola i rodiče. Rodiče dětí s těžkým sluchovým postižením se tak dostávají do 

nelehké situace, vytvořit svému dítěti v dostatečné míře stimulující prostředí, které 

umožní dítěti rozvoj matematicko-logického myšlení. 

 

Cíl výzkumu 
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V souvislosti se školní neúspěšností dětí se sluchovým postižením v matematice 

Minárové (2002) a dosaženou nižší úrovní ve čtení s porozuměním těchto dětí 

v porovnání s intaktní populací (Furth, 1966, Sandersová, 1988, Tarcsiová, 2007), jsme 

se rozhodli ověřit hypotézu: Existuje závislost mezi úrovní osvojených jazykových 

kompetencí a úrovní osvojených předmatematických představ u sledovaného vzorku 

dětí, tj. dětí se sluchovým postižením i kontrolní skupiny slyšících vrstevníků. 

 

Výzkumný vzorek 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 12 dětí se sluchovou ztrátou větší než 70 dB 

ve věku od 3 do 6 let, bez ohledu na typ použité kompenzační pomůcky. Čtyři děti 

pocházející z neslyšícího prostředí používaly ke komunikaci znakový jazyk. Slyšící 

rodiče sedmi dětí s kochleárním implantátem upřednostňovaly orální formu 

komunikace. 

 

Metody výzkumu 

Pro výzkumné šetření v oblasti jazykových kompetencí jsme použily 

modifikovaného standardizovaného testu pro děti s těžkým sluchovým postižením, tj. 

Carolina Picture Vocabulary Test. Pro diagnostiku předmatematických představ u 

sledovaného vzorku dětí jsme použily dílčí úkoly z Testu raných matematických 

schopností (TEMA 3: Test of Early Mathematics Ability), které jsme na základě 

očekávaných výstupů RVP PV doplnily o nově vytvořené položky věnované 

problematice předmatematických pojmů.  

 

Analýza a interpretace výsledků 

Pro ověření námi stanovené hypotézy jsme nejprve zjistili úroveň 

předmatematických představ a úroveň pojmové (slovní či znakové) zásoby dětí se 

sluchovým postižením. Analogické šetření jsme provedli rovněž u kontrolní skupiny 

slyšících dětí. Námi získané výsledky jsme následně statisticky zpracovali
3
 a znázornili 

pomocí grafů č. 1 a č. 2. U obou sledovaných skupin lze těsnost vztahu mezi oběma 

proměnnými označit jako „střední“ závislost. 

                                                           

3 Pro zpracování jsme použily Spearmanova koeficientu a tabulek přibližnou interpretaci 

koeficientu korelace (Chráska, 2007). 
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Graf č.  1 Závislost mezi slovní/znakovou zásobou a úrovní předmatematických představ dětí se 

sluchovým postižením 

 

Proto si dovolujeme konstatovat, že úroveň předmatematických představ dětí 

se sluchovým postižením v předškolním věku je ovlivněna dosaženou úrovní jejich 

jazykových kompetencí. Tyto výsledky výzkumného šetření korespondují s 

výzkumnými závěry Genovese a kol. (2005) a Kramera a Grote (2009), kteří oblast 

komunikace a interakce s okolím považují za jeden z hlavních aspektů ovlivňující 

úroveň matematických představ u dětí se sluchovým postižením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 Závislost mezi slovní zásobou a úrovní předmatematických představ intaktních dětí 
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Zajímavý vhled do dané problematiky vnáší podrobnější zpracování 

získaných výsledků, které překvapivě ukázali, že děti se sluchovým postižením 

nevykazují signifikantní rozdíly v oblasti početních dovedností, nýbrž ve znalosti 

základních matematických pojmů. Laicky řečeno předložek a příslovcí (vpravo, 

vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi), které však tvoří základní 

předpoklad pro pozdější rozvoj formálních matematických schopností. Dítě si však 

tyto pojmy primárně osvojuje v běžné komunikaci v rámci uvědomování si svého 

tělesného schématu a dále vztahů v rovině i prostoru. 

Základní příčinu neúspěchu neslyšících dětí v oblasti matematických 

pojmů, která je primárně založena na znalosti předložkových vazeb, spatřujeme v 

odlišné modalitě, tj. audio-orální a vizuálně motorické, českého a znakového 

jazyka. Neboť ve znakovém jazyce se předložky prakticky nevyskytují a jsou zde 

výrazné rozdíly v gramatice. Znakový jazyk vyjadřuje gramatiku v prostoru a 

nemanuální složce a je převážně simultánní, na rozdíl od mluveného jazyka, který je 

převážně lineární (Fikejs, 2006). 

Zatímco si slyšící děti osvojují předložkové vazby od útlého dětství, často 

bezděčným nasloucháním hovoru dospělých, dítě s  těžkým sluchovým postižením, 

jehož přirozeným jazykem je jazyk znakový, se s předložkami českého jazyka 

seznamuje až v rámci cíleného učení českého jazyka v mateřské škole. Často až 

v období 5 let, které je učitelkami považováno za přípravné pro přechod na 

základní školu. 

Samostatnou skupinku tvoří neslyšící děti neslyšících rodičů. Ti sice 

ovládají svůj mateřský, znakový jazyk, na úrovni odpovídající fyziologickému 

věku dítěte, nicméně osvojování si předmatematických pojmů, které vycházejí 

primárně z českého jazyka, pro ně představuje setkání s cizím jazykem. Základy 

postoje k češtině jako cizímu jazyku jsou však malému dítěti předávány především 

rodiči, v daném případě příslušníky komunity Neslyšících. 

 

Závěr 

Na základě výsledků a vlastního pozorování dětí docházíme k závěru, že typ 

použité kompenzační pomůcky není směrodatný pro rozvoj předmatematických 

představ a není jej možné zaměňovat s úrovní komunikačních kompetencí, na které se u 

dětí v předškolním věku v první řadě podílí přirozená a bezprostřední komunikace a 
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interakce s nejbližšími, tj. rodinou. Výsledky potvrdily, že úroveň předmatematických 

představ dětí se sluchovým postižením v předškolním věku je ovlivněna dosaženou 

úrovní jejich jazykových kompetencí. Tyto výsledky výzkumného šetření korespondují s 

výzkumnými závěry Genovese a kol. (2005) a Kramera a Grote (2009), kteří oblast 

komunikace a interakce s okolím považují za jeden z hlavních aspektů ovlivňující 

úroveň matematických představ u dětí se sluchovým postižením. 

Výše uvedená zjištění úzce souvisí s aktuálně diskutovanou problematikou RVP 

PV a RVP ZV
4
. Přijetí těchto dokumentů bezesporu přispělo k podstatné změně 

v systému vzdělávání dětí se sluchovým postižením v České republice, čímž jim 

poskytlo možnost získat plnohodnotné vzdělání. V souvislosti s uváděnými klíčovými 

kompetencemi RVP PV a specifickými rysy ve vývoji dětí se sluchovým postižením si 

však uvědomujeme jejich relativnost. Při tvorbě školního vzdělávacího programu, podle 

kterého všechny mateřské školy zahrnuté ve výzkumném vzorku pracují od školního 

roku 2006/2007, a individuálních vzdělávacích plánů dětí se sluchovým postižením je 

třeba na jednotlivé kompetence a jejich plnění pohlížet v kontextu používaného 

komunikačního systému dítěte se sluchovým postižením. Pokud dítě při vstupu na 

základní školu nemá v dostatečné míře osvojeny základní jazykové a kognitivní 

kompetence, které jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj formálních matematických 

znalostí, je nutné jeho dovednosti v dané oblasti nejprve rozvinout na potřebnou úroveň. 

Teprve potom je možné přistoupit k výuce formálních matematických znalostí. 
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MATEMATIKA A ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

RNDr. Oľga Minárová 

Abstrakt: Príspevok poukazuje na pretrvávajúce ťažkosti na hodinách matematiky pri 

riešení slovných úloh sluchovo postihnutými žiakmi v dôsledku nepochopenia textu. 

Zamýšľa sa nad možnosťami zlepšenia čitateľských zručností sluchovo postihnutých 

žiakov.  

 

Kľúčové slová: čítanie, žiaci so sluchovým postihnutím, problémy pri čítaní, slovné 

úlohy, riešenie slovných úloh. 

 

 Súhlasíte s názorom, že učiť nepočujúcich žiakov matematiku je oveľa 

jednoduchšie ako ich učiť slovenský jazyk? Veď aké problémy môžu mať nepočujúci 

žiaci pri riešení  úloh:  Vypočítajte! Spočítajte! Odčítajte! ...   

 Čo je matematika a čo je cieľom vyučovania matematiky na základných 

školách? Na stránkach slobodnej encyklopédie - Vikipédie sa dočítame:  "Matematiku 

možno chápať jednoducho ako rozšírenie hovoreného a písaného jazyka s veľmi presne 

definovanou slovnou zásobou a gramatikou, za účelom opisovať a skúmať fyzikálne a 

konceptuálne vzťahy." Na stránke Štátneho pedagogického ústavu, v Školskom 

vzdelávacom programe ISCED2, vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s 

informáciami sa v súbore Matematika píše: "Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby 

žiaci získali schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má 

rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať 

a spolupracovať v skupine pri riešení problému.  Výsledkom vyučovania matematiky na 

2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania 

a  schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy 

a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy.“ Na stránke (3)  sa dočítame: 

"Od spustenia obsahovej reformy vzdelávania v septembri 2008 sa postupne mení aj 

charakter testovania. Testovanie sa viac orientuje na overovanie matematických 

kompetencií – schopností používať matematické myslenie na riešenie rôznych 

problémov každodenného života. Väčšia pozornosť sa venuje úlohám s nesúvislým 

textom, pribudli obrázky, grafy a tabuľky.  Úlohy v testoch nie sú len typickými 

školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomosti, ale aj vyššie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gramatika
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poznávacie schopnosti žiakov. Vo väčšej miere sú zamerané na čítanie s 

porozumením, matematické myslenie." 

 

 Úroveň pochopenia matematického textu nepočujúcimi žiakmi  

Problematika nepostačujúcej  úrovne  čítania s porozumením u nepočujúcich 

žiakov je odbornej verejnosti známa. Pri hlasnom čítaní a súbežnom posunkovaní textu 

intaktnými nepočujúcimi žiakmi v deviatom ročníku zisťujeme:  

 žiaci nerozumejú bežným slovám (predstava, predstaviť si, zariadenie, 

premieňať, vyčerpať, zahrievať, katastrofa, hladomor, múr, ...);  

 zamieňajú si slová s podobnými slovami a používajú nesprávne posunky; 

Čítali  Posunkovali Čítali  Posunkovali 

Obávať sa Obaja Kríza Kríž 

Mor More Polohová Pol 

Druh Druhý Odhad Had 

konať sa Kone, koniec Ženatý Žena 

 

 ak aj rozumejú všetkým slovám v texte, zmysel textu im uniká. 

 Počas prípravy žiakov deviateho ročníka na testovanie a na súťaž pomocou 

stránok EduPage,  naucsaviac.sk, ... žiaci väčšinu slovných úloh samostatne zo zadania 

nepochopili. Úlohu žiaci komplexne pochopili až po sprístupnení a pretlmočení 

jednotlivých informácií do posunkovej reči. Nasledujúce úlohy sú prevzaté z e-

learingovej stránky aSc Agendy,  príprava na Testovanie 9:      

Úloha 1:  Zo skladu sa má odviezť do predajní 360 kg pomarančov v prepravkách po 14 

kg. Najmenej koľko prepraviek potrebujeme na odvoz týchto pomarančov? 

Žiaci nerozumeli: odviezť, predajní, prepravkách, odvoz.  Nesprávne pochopili: 

najmenej koľko. 



50 

 

Úloha 2:  V oddelení firmy pracovalo spolu 38 mužov a žien. Zavedením novej 

technológie boli jedna žena a jeden muž preradení na iné oddelenie. Teraz je vo firme 

2-krát viac mužov ako žien.  

Koľko mužov bolo v dielni pred zavedením novej technológie? 

Koľko žien bolo v dielni pred zavedením novej technológie? 

Žiaci nerozumeli: oddelenie, firmy, zavedením, technológie, preradení, dielni. 

Úloha 3: Rebrík má 7 priečok navzájom vzdialených 30 cm. Od dolného aj horného 

konca k najbližšej priečke je 20 cm. Aký dlhý je rebrík? 

Žiaci nerozumeli: rebrík, priečok, navzájom. Nesprávne pochopili: Od dolného aj 

horného konca k najbližšej. 

 

 Ako sme spomínali, často sa stáva, že žiaci v texte poznajú všetky slová, ale 

zmysel celého textu im uniká. Pravdepodobne majú také pocity, ako my pri riešení 

úlohy:  Keď „pozajtra“ sa stane „včerajškom“, tak „dnes“ bude tak ďaleko od piatku, 

ako deň, ktorý bol „dneškom“ ,keď „predvčerom“ bolo „zajtra“. Čo je dnes? 

  Tiež sa bežne stáva, že úlohy s podobným textom vnímajú ako rovnaké. Napr.:   

Sviečky na obr. 1 boli rovnako vysoké.                               Sviečky na obr. 2 boli rovnako vysoké. 

Ktorá sviečka zhasla prvá?                                                         Ktorá sviečka  zhasne  prvá? 

 

 

 

                             Obr. 1                                                                                      Obr.2 

 V snahe umožniť sluchovo postihnutým žiakom lepšie uchopenie textu slovnej 

úlohy v písomnej práci text úlohy upravíme tak, aby v jednej vete bola jedna 

informácia.   

Bežné zadanie úlohy: Koľko kilogramov zemiakov je v aute, v ktorom je  215 vriec 

zemiakov po 45 kilogramov?  upravíme na:  

V aute je 215 vriec. V jednom  vreci je 45 kilogramov zemiakov. Koľko kilogramov 

zemiakov je v aute?  alebo na:  
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V aute je 215 vriec zemiakov po 45 kilogramov. 

 a) Koľko vriec zemiakov je v aute? 

 b) Koľko kilogramov zemiakov je v jednom vreci?      

 c) Koľko kilogramov zemiakov je  v aute? 

Napriek úprave textu sa stretávame aj pri dobrých žiakoch občas s odpoveďami: 

a) 259 vriec zemiakov je v aute. 

b) 259 kilogramov zemiakov je v jednom vreci.  

c) 259 kilogramov zemiakov je v aute. 

 Príčinu vidíme vo formálnom prístupe žiakov k riešeniu úlohy. Žiak rieši slovnú 

úlohu bez snahy ju pochopiť.   

 

 Zvýšenie úrovne matematických kompetencií  

 Zvýšiť úroveň matematických kompetencií môžeme v prvom rade zvýšením 

čitateľských kompetencií nepočujúcich žiakov. Musíme súhlasiť s americkým 

psychológom W. Hullom, ktorý si povzdychol: " Kdybychom děti učili mluvit ve škole, 

nikdy by se to nenaučili. (Hejný, 2001, s.14)"  Sme ale toho názoru, že vytvorením 

správnych podmienok a používaním správnych metodík je možné aj u nepočujúcich 

žiakov dosiahnuť vyššiu úroveň ich čitateľských kompetencií.  

 

 Úprava Rámcových učebných plánov pre sluchovo postihnutých žiakov 

 Aké podmienky podľa nášho názoru je potrebné zabezpečiť, aby úroveň 

čitateľských kompetencií nepočujúcich žiakov bola na vyššej úrovni?  Domnievame sa, 

že v rámcových učebných plánoch pre sluchovo postihnutých žiakov by sa mal venovať 

väčší priestor na individuálnu prácu so žiakmi pri rozvoji ich komunikačných, 

čitateľských a pisateľských zručností. Pri štúdiu a porovnávaní Rámcových učebných 

plánov pre základnú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím s Rámcovými 
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učebnými plánmi pre základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou a s Rámcovými učebnými plánmi pre základnú školu pre žiakov so 

zrakovým postihnutím sme zistili, že v rámci ISCED1 a ISCED2 majú žiaci so 

sluchovým postihnutím o 14 vyučovacích hodín menej ako žiaci s narušenou 

komunikačnou schopnosťou a o 23 vyučovacích hodín menej ako žiaci so zrakovým 

postihnutím.   

 

   

Tabuľka 1: Porovnanie počtu hodín v Rámcových učebných plánoch ISCED1 pre žiakov bežnej školy, v 

Rámcových učebných plánoch ISCED1 pre žiakov so sluchovým postihnutím, v Rámcových učebných 

plánoch ISCED1 pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a v Rámcových učebných plánoch 

ISCED1 pre žiakov so zrakovým postihnutím 

 

Pravdou je, že:    

1) Sluchové postihnutie sa podľa klasifikácie WHO pokladá za druhé najťažšie 

postihnutie (po mentálnom postihnutí a pred zrakovým postihnutím). 

2) Logickým sekundárnym dôsledkom sluchového postihnutia je obmedzenie 

prirodzeného vývinu reči a narušená komunikačná schopnosť sluchovo postihnutých 

osôb, ktorá pretrváva často až do dospelosti. 

3) V dôsledku narušeného vývinu reči a narušených komunikačných schopností  

sluchovo postihnuté deti nastupujú do základnej školy vo veku šiestich – siedmich 

rokov so znalosťou cca desiatich slov. Následkom toho sa len veľmi ťažko môže 
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u nich rozvinúť čítanie s porozumením a len veľmi ťažko môžu dosahovať rovnakú 

vzdelanostnú úroveň ako ich počujúci rovesníci. A to aj v takom prípade, ak 

prevyšujú v neverbálnych zručnostiach svojich počujúcich rovesníkov. 

4) Z dôvodu nepostačujúcej úrovne komunikačných a čitateľských zručností a z dôvodu 

nepostačujúcej úrovni osvojenia si kompetencií  majú sluchovo postihnutí následne 

problémy  pri spoločenskom a pracovnom uplatnení sa. 

 

Tabuľka 2: Porovnanie počtu hodín v Rámcových učebných plánoch ISCED2 pre žiakov bežnej školy, v 

Rámcových učebných plánoch ISCED2 pre žiakov so sluchovým postihnutím, v Rámcových učebných 

plánoch ISCED2 pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a v Rámcových učebných plánoch 

ISCED2 pre žiakov so zrakovým postihnutím 

 

 Preto si myslíme, že žiaci zo sluchovým postihnutím potrebujú na rozvoj 

komunikačných a čitateľských zručností viac hodín, ako žiaci s narušenou 

komunikačnou schopnosťou. V záujme skvalitnenia kompetencií  v čítaní a písaní 
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sluchovo postihnutých žiakov navrhujeme, aby  sa navýšil počet hodín práve na 

individuálnu prácu so žiakmi pri rozvoji týchto kompetencií: Individuálna logopedická 

intervencia, Rozvoj komunikačných, čitateľských a pisateľských zručností, ...  

  

 Riešenie slovných úloh na hodinách matematiky 

 Ako sme spomínali v úvode, matematika ako každý odborný predmet využíva aj 

vlastný jazyk a vlastnú gramatiku. Matematický jazyk a matematickú gramatiku sa 

môžu žiaci naučiť len na hodinách matematiky, a to predovšetkým aktívnym prístupom 

pri  riešení úloh a cvičení. Pre správne uchopovanie textu matematickej úlohy postupne, 

systematicky a pravidelne riešime nasledovné matematické slovné úlohy :   

 upravené bežné slovné úlohy na úlohy obsahujúce v jednej vete jednu 

informáciu; 

 slovné úlohy s názornou pomocou; 

 signálne slovné úlohy;   

 antisignálne slovné úlohy; 

 tipovacie slovné úlohy;  

 úlohy so stĺpcovými alebo kruhovými grafmi; 

 slovné úlohy z učebníc matematiky pre bežné školy.  

 

Vzor signálnej úlohy:   

Čokoláda stojí je 3-krát viac ako tyčinka. Tyčinka stojí 30 centov. Koľko eur stojí 

čokoláda? Žiaci priamo v úlohe dostávajú signál, čo majú robiť. Informácia  „3 – krát 

viac“ vedie priamo k násobeniu.  

 

Vzor antisignálnej úlohy:   

Čokoládka stojí  3-krát viac ako tyčinka. Čokoládka stojí 90 centov. Koľko stojí 

tyčinka? Informácia „3-krát viac“ vedie opäť priamo k násobeniu, žiak musí  
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porozumieť textu, aby úlohu správne vyriešil.  Aj v deviatom ročníku u dobrých žiakov 

sa nám, žiaľ bežne stáva, že text neuchopí žiak správne. 

 

Vzor tipovacej úlohy:  

Kniha je 5-krát drahšia ako zošit.  Kniha a zošit spolu stoja  24 eur. Koľko stojí 

kniha a koľko zošit?   

 Tip 1 Tip 2 ... Tip 

Zošit 2 3  6 

Kniha      5 – krát drahšia ako  10 15  18 

Spolu 12 -  málo 18 - málo  24 

 

Úlohu riešime tipovaním pomocou tabuľky. Tento spôsob riešenia nám pomáha pri 

správnom uchopovaní textu úlohy, pri odhadoch výsledkov, odhadoch tipov, ... a pre 

slabších žiakov je to často cesta  k úspešnému riešeniu matematických úloh a možnosť 

zmysluplného precvičovania násobenia, sčítavania, ... . Bežne sa stretávame s 

nasledovným spôsobom riešenia:    

 Tip 1 Tip 2 Tip 3 ... ... 

Zošit 5 4 3   

Kniha      5 – krát drahšia ako  15 12 9   

Spolu 20-málo 16-málo 12-málo   

alebo:  

 Tip 1 Tip 2 Tip 3 ... ... 

Zošit 10 20 30   

Kniha      5 – krát drahšia ako  50 100 150   

Spolu 60-veľa 120-veľa 180-veľa   

alebo:  

 Tip 1   ... ... 

Zošit 24     

Kniha      5 – krát drahšia ako  72     

Spolu 98     
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Na hodinách matematiky často využívame okrem e - learingových webových 

stránok vlastné interaktívne pracovné listy v Exceli.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Pracovný list z matematiky pre žiakov 7. - 9. ročníka v rámci enviromentálnej  výchovy.  

Používanie interaktívnych pracovných materiálov pri vzdelávaní sluchovo 

postihnutých žiakov má na základe našich skúseností nasledovné výhody:    

 žiaci sú motivovaní rýchlou spätnou odpoveďou o správnosti riešenia, 

možnosťou postupovať pri riešení úloh vlastným tempom;    

 učiteľ má priestor na individuálnu prácu so žiakmi a môže pracovať s nimi 

na rozvoji čítania s porozumením; 

 žiaci radi pracujú v dvojiciach, pomáhajú si, vysvetľujú a zdôvodňujú svoje 

riešenia v posunkovej reči; 

a nevýhody:  

- v prípade výberu odpovedí z daných možností žiaci cvičenia neriešia, ale len 

vyberajú na základe  spätnej reakcie programu.  
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 Záver 

Súhlasíme s názorom, že pri riešení numerických úloh nie sú veľké rozdiely v 

úspešnosti medzi intaktnou populáciou a sluchovo postihnutými žiakmi. Výrazné 

rozdiely v úspešnosti nastávajú pri riešení slovných úloh, pri aplikácii matematiky do 

praktického života. K riešeniu slovných úloh sluchovo postihnutí žiaci sú nútení 

pristupovať pri samostatnej práci plne formálne, nakoľko majú problémy pri pochopení 

textu. Riešenie nevidíme v neustálom tlmočení písaného textu do posunkového jazyka, 

ale v osvojení si jazyka.  
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ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 

Z POHĽADU PSYCHOLOGICKÉHO VÝSKUMU 

Katarína Zborteková, PhDr. 

 

Abstrakt: Príspevok poukazuje na to, že školská integrácia zdravotne znevýhodnených 

detí je  významný antidiskriminačný faktor – dieťa nie je vytrhnuté z rodinného 

prostredia a sociálnej komunity. Upozorňuje na fakt, že táto alternatíva vzdelávania nie 

je jednoznačne akceptovaná najmä sluchovo postihnutými pedagógmi a odborníkmi, 

ktorí upozorňujú na narušenie integrity a identity osobnosti dieťaťa. V  príspevku sú 

prezentované výsledky výskumu zameraného na sledovanie zmien v kognitívnom 

a sociálno-emocionálnom vývine individuálne integrovaných nepočujúcich žiakov. Vo 

výskume sa potvrdilo, že v oblasti kognitívnych schopností dochádza k pozitívnym 

vývinovým zmenám, skvalitneniu rečových spôsobilostí. Pomalšie tempo bolo 

zaznamenané v oblasti numerického, abstraktno-logického a kauzálneho uvažovania 

a sociálneho úsudku. Integrácia sluchovo postihnutých žiakov, by mala byť vždy 

posudzovaná individuálne kompetentnými odborníkmi. 

 

Kľúčové slová: integrácia, nepočujúci žiak,  

 

Hluchota a jej dôsledky 

Narušenie sluchového vnímania rôzneho rozsahu a etiológie je limitujúcim faktorom 

v komunikácii i v sociálnom kontakte. Ťažké prelingválne sluchové postihnutie 

znamená riziko pre celkový psychický vývin dieťaťa. Primárne komplikuje proces 

osvojenia si reči – dôležitého zdroja informácií a prostriedku sociálnej interakcie. 

Emocionálna a kognitívna deprivácia v ranom vývinovom období sekundárne 

podmieňuje funkčnosť a kvalitu psychických procesov (Vágnerová, 2004, Uhrová, 

1984, Zborteková, 2000). Kognitívny vývin nepočujúcich detí má svoj špecifický 

charakter a tempo, predovšetkým v oblasti verbálnej inteligencie, divergentného 

a hodnotiaceho myslenia a schopnosti abstrakcie (Gaži,1979). Napriek viacerým 

školským reformám a náročnej práci učiteľov, nepočujúce deti väčšinou končia 

špeciálne školy s perspektívou obmedzeného počtu robotníckych povolaní. Hovorený 

rečový prejav nepočujúcich býva ťažšie zrozumiteľný, hrdelný, agramatický, po 

obsahovej stránke chudobnejší, preto u nezainteresovaných vzniká falošný dojem o ich 

mentálnej zaostalosti. 
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Školská integrácia 

Spoločné vzdelávanie zdravých a zdravotne znevýhodnených detí je všeobecne 

považované za významný antidiskriminačný faktor. U nepočujúcich je zároveň vnímané 

ako dôležitý prostriedok na redukciu sekundárnych dôsledkov sluchového postihnutia. 

Dieťa nie je predčasne vytrhnuté z rodiny a zo sociálnej komunity do internátneho 

školského zariadenia. Emocionálna saturácia v prirodzenom prostredí a predpokladaná 

vyššia podnetnosť bežnej školy sú predpokladom pre plnšie rozvinutie intelektového 

a osobnostného potenciálu a tým aj vyššej kvality života a úspešného začlenenia do 

majoritnej spoločnosti. Táto vzdelávacia alternatíva nie je však jednoznačne 

akceptovaná niektorými odborníkmi, najmä dospelými sluchovo postihnutými 

pedagógmi. Považujú školskú integráciu nepočujúcich detí za nevhodnú, dokonca až 

škodlivú. Poukazujú na vysokú náročnosť, sociálnu izoláciu nepočujúcich v počujúcom 

prostredí a vyjadrujú  obavy z narušenia integrity a identity osobnosti dieťaťa.   

 

Cieľ výskumu 

Longitudinálne sledovanie zmien v kognitívnom a sociálno-emocionálnom vývine 

individuálne integrovane vzdelávaných nepočujúcich žiakov. 

 

Výskumná vzorka 

Výskum sme realizovali u  prelingválne  ťažko sluchovo postihnutých detí 

a adolescentov vzdelávaných v bežných  základných a stredných školách v Bratislave, 

Nitre a v Lučenci. Z pôvodnej 30 člennej experimentálnej skupiny integrovaných 

žiakov sa nám podarilo od základnej  po strednú školu odsledovať 19 probandov, 

ostatných sme priebežne dopĺňali. Do výskumnej vzorky sme zahrnuli  tých, ktorých sa 

nám  podarilo sledovať aspoň v dvoch vekových obdobiach.   Údaje o počte 

sledovaných detí v jednotlivých vekových obdobiach sú uvedené v tabuľke 1. 
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Skupina  Vek v rokoch Počet 

1. 7,0 – 11,0 25 

2. 11,1 -15,0 27 

3. 15,1 – 21,0 29 

Spolu  81 

 Tabuľka 1: Základné charakteristiky výskumného súboru 

 

Metodiky 

Úroveň kognitívnych procesov sme diagnostikovali Wechslerovými inteligenčnými  

WISC – III, WAIS. Hodnotili sme  aj verbálnu  časť testu, nakoľko integrované 

sluchovo postihnuté deti sa dorozumievajú a sú u nás vzdelávané v bežných školách 

hovorenou rečou. Použité metódy sú skonštruované na rovnakom princípe, no nemajú 

zhodné všetky subtesty. Pri porovnávaní  výsledkov  uvádzame iba hodnoty 

v spoločných subtestoch v nasledujúcom poradí: Vedomosti, Podobnosti, Aritmetika, 

Slovník, Chápanie - porozumenie, Doplňovanie obrázkov, Kódy- symboly, 

Usporiadanie obrázkov, Kocky  Skladačky. Na diagnostiku sociálno-emocionálnych 

charakteristík sme zvolili Test farebného sémantického diferenciálu, niektoré úlohy 

z Projektívneho  interview, Kresbu stromu a Kresbu seba v skupine. 

Štandardizované testy sme neupravovali, inštrukcie k jednotlivým  úlohám sme 

zjednodušili a formulovali tak , aby boli jednoznačné a ľahko zrozumiteľné sluchovo 

postihnutým deťom. Úroveň ich porozumenia  sme si opakovane overovali.  

 

Výsledky  - kognitívne charakteristiky 

Verbálne intelektové schopnosti 

V najmladšej vekovej skupine (žiaci I. stupňa ZŠ), sme zaznamenali úroveň rečových 

spôsobilostí na  hranici dolného pásma priemeru  IQV - 86,08 (graf 1). To znamená, že 

rečové spôsobilosti sú oslabené, ale nebránia vo vzdelávaní prostredníctvom hovorenej 
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reči. Túto úroveň vnímame ako dobrý základ, ktorý  umožní integrovane vzdelávaným 

sluchovo postihnutým deťom dorozumieť sa s počujúcimi.  V komparácii  s rovnako 

postihnutými žiakmi vzdelávanými v školách pre sluchovo postihnutých, u väčšiny z 

nich nie je možné ani pri ukončení povinnej školskej dochádzky  verbálnu inteligenciu 

dostupnými štandardnými metódami odmerať, môžeme uvedenú hodnotu  považovať za 

nadpriemernú. Priemerné hodnoty  druhej vekovej skupiny (II. stupeň ZŠ) sú síce 

o niečo vyššie, rozdiel však nie je štatisticky významný. Toto obdobie je pre sluchovo 

postihnuté deti náročné. Musia si zvyknúť na rečový prejav viacerých vyučujúcich, 

ktorí už nepoznajú tak dobre ich zvláštnosti a potreby  ako  učiteľ na I. stupni ZŠ. Učivo 

je obsahovo náročnejšie, zahŕňa mnoho nových slov a  abstraktných pojmov. S ich 

pochopením majú nepočujúci  najväčšie problémy. 
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Graf 1: Porovnanie priemerných hodnôt verbálneho IQ, performačného IQ a celkového IQ sluchovo 

postihnutých žiakov podľa veku 

 

Oneskorený vývin reči úzko súvisí s predĺženou fázou konkrétno-názorného uvažovania 

a oneskoreným nástupom abstrakcie. Výrazný posun vo vývine reči sme zaznamenali 

po 15. roku v súvislosti  s prechodom na strednú školu, kedy sa namerané skupinové 

hodnoty významne zvýšili a dosiahli stredné pásmo priemeru. Rozdiely v hodnotách 

verbálneho IQ boli štatisticky významné práve iba medzi 1. a 3. vekovou skupinou, ako 

to dokumentuje tabuľka 2. 
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  Premenné           Vek. skupina     Počet        Mean      Std. dev. p /sign 

IQV 1.   7,0 - 11,0 25 86,08 17,10 0,010 
3.  15,1 – 21,0 29 102,70 13,62 

IQP 1.   7,0 - 11,0 25 119,96 13,93 0,104 
3.  15,1 – 21,0 29 112,00 16,15 

IQC 1.   7,0 - 11,0 25 101,46 12,37 0,213 
3.  15,1 – 21,0 29 107,20 11,02 

Tabuľka 2: Porovnanie priemerných hodnôt verbálneho, performačného a celkového IQ medzi 1. a 3. 

vekovou skupinou sluchovo postihnutých žiakov.  

 

Rozvoj reči - schopnosti rozumieť jej písanej a hovorenej forme a disponovať 

primeranou slovnou zásobou je u sluchovo postihnutých  vecou celoživotného snaženia. 

Ďalší výrazný  posun  pokrok je možné očakávať u tých nepočujúcich, ktorí budú  

pokračovať v štúdiu na vysokej škole. O jednotlivých funkciách verbálnej inteligencie 

sa zmienime pri analýze profilov Wechslerových škál. 

 

Neverbálne intelektové schopnosti 

Pri určitom zjednodušení môžeme povedať, že základný rozdiel v štruktúre 

kognitívnych schopností medzi počujúcimi a nepočujúcimi deťmi je v prevahe verbálnej 

zložky u počujúcich a neverbálnej u sluchovo postihnutých. (bližšie Zborteková, 2007). 

Tento jav je prítomný aj v mladšej vekovej skupine integrovaných detí, ako je možné si 

všimnúť na grafoch 1 a 2. Disproporcia medzi verbálnymi a praktickými schopnosťami 

sa oveľa výraznejšie prejavuje a pretrváva u segregovane vzdelávaných sluchovo 

postihnutých detí (Zborteková, 2000). V priebehu vývinu integrovane vzdelávaných detí 

dochádza k postupnému stieraniu týchto rozdielov. Pri priemerných skupinových 

hodnotách sa síce nepotvrdili významné rozdiely medzi jednotlivými vekovými 

skupinami, no naznačený trend sa nám dlhodobo potvrdzuje i v našej poradenskej praxi. 

Evidentnejší je pri analýze zmien profilov v jednotlivých subtestoch. Tento jav si 

vysvetľujeme ako všeobecnú tendenciu   zachovania rovnováhy, čo potvrdzujú aj 

relatívne stabilné hodnoty celkového IQ, napriek výkyvom v jednotlivých vekových 

obdobiach (graf 1). 

Priemerné skupinové hodnoty IQ poskytujú  pomerne málo diferencovaný 

obraz vzhľadom na vnútornú nesúrodosť sluchovo postihnutej populácie a malé 
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výskumné súbory. O niečo citlivejšia je analýza profilov váženého skóre. Individuálne 

namerané hodnoty IQ  sa  celkovo pohybovali v rozpätí od  60 po 140.   

Porovnanie  skupinových profilov v subtestoch Wechslerových škál 
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Graf 2 : Priemerné hodnoty váženého skóre v profiloch jednotlivých subtestov Wechslerových škál – 

porovnanie troch vekových skupín sluchovo postihnutých žiakov  

 

Na grafe 2 je jasne vidieť výrazný rozdiel medzi výkonmi vo verbálnych 

a neverbálnych subtestoch v najmladšej vekovej skupine. Najnižšie hodnoty dosahujú 

deti v schopnosti porozumenia reality v sociálnom kontexte - subtest Chápanie. Vysoko 

skórujú v úlohách zameraných na zrakovú percepciu a diferenciáciu, zrakovo-motorickú 

koordináciu a priestorovú predstavivosť. Súvisí to s neustálym trénovaním týchto 

funkcií z dôvodu orientácie sa vo svete bez zvukov predovšetkým pomocou zraku. 

Krivka profilu druhej vekovej skupiny vo verbálnych subtestoch má podobný priebeh 

ako u mladších detí, k významnému posunu v tomto období dochádza iba v  úrovni 

všeobecných vedomostí         (p <0,042). Pri performačných subtestoch pozorujeme 

významný pokles v subteste Symboly – kódy. K zásadnejším zmenám dochádza až 

v období po ukončení základnej školskej dochádzky, teda pri porovnaní 1. a 3. vekovej 

skupiny. Signifikantné sú rozdiely v úrovni vedomostí,  v rozvoji pojmového rečového 

myslenia, v sociálnom úsudku a schopnosti reálnejšie vnímať okolitý svet  a primerane 
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naň reagovať - konkrétne v subtestoch Vedomosti (p <0,000), Podobnosti (p <0,011) a 

Chápanie (p <0,000) - tabuľka 3.  

Výrazné zmeny vo verbálnych funkciách – slovnej zásobe, úrovni všeobecných 

vedomostí, pojmovom rečovom uvažovaní i vyjadrovacích schopnostiach -  práve 

v období po 15. roku života si vysvetľujeme vývinovým skokom po dlhšom období 

latencie, striedanie ktorých je pre vývin sluchovo postihnutých charakteristický. Tento 

progres sa nedotýka numerického a abstraktno-logického myslenia. V subteste 

Aritmetika výkonnosť zotrváva na štandardnej podpriemernej úrovni vo všetkých 

vekových skupinách. Výkony v performačných úlohách majú s narastajúcim vekom 

mierne klesajúcu tendenciu, najvýraznejšie v Symboloch a Usporiadaní obrázkov. 

Domnievame sa, že  zvyšujúcou  sa náročnosťou učiva vo vyšších ročníkoch, je 

maximálne  zaťažovaná koncentrácia pozornosti, (nutnosť odzerania ), čo sa môže 

prejaviť zvýšenou unaviteľnosťou a poklesom výkonnosti v časovo limitovaných 

úlohách. Pokles výkonu v subteste Usporiadanie obrázkov môže súvisieť jednak 

s nedostatočnou sociálnou anticipáciou a tiež s pomalším rozvojom kauzálneho 

uvažovania nepočujúcich. V priestorovej predstavivosti, vizuálnej diferenciácii, 

zrakovo-motorickej koordinácii, v koncepčnom uvažovaní nedochádza k výkyvom a 

naďalej ostávajú nadpriemerne rozvinuté.  

Obdobie dospievania môže byť pre nepočujúcich problematickejšie v tom smere, že sú 

nútení okrem náročného vzdelávania akceptovať svoju odlišnosť, čo komplikuje 

neprimeraný sociálny status a nedostatočné sociálne potvrdenie vlastnej hodnoty zo 

strany počujúcich rovesníkov. Charakteristiky uvedené v tabuľke 2 zodpovedajú 

vekovým špecifikám a typu postihnutia.  Pri celkovom zhodnotení individuálnych 

profilov sme významné odchýlky od normy (nad 50%) zaznamenali iba v 6 prípadoch, 

čo je 24% súboru.  

 

Záver 

Naše longitudinálne sledovanie integrovane vzdelávaných sluchovo postihnutých 

žiakov v troch vekových etapách potvrdilo, že v štruktúre ich kognitívnych schopností  

dochádza k pozitívnym vývinovým zmenám. Signifikantný je predovšetkým rozvoj 
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rečových spôsobilostí, ktorý je najprudší v období po 15. roku života. Zdokonaľuje sa 

najmä  sémantická a expresívna zložka reči. V priebehu vývinu sa vyrovnáva  vysoká 

diskrepancia  medzi verbálnymi a neverbálnymi schopnosťami Nie všetky funkcie sa 

rozvíjajú rovnomerne. Pomalšie tempo vývinu sme zaznamenali v oblasti numerického, 

 abstraktno-logického a kauzálneho uvažovania a v rozvoji sociálneho úsudku. Hoci sú 

naše zistenia v súlade so zisteniami zahraničných odborníkov ( Coyner,1993, Welsh et 

al. 2001), ktorí rovnako potvrdzujú pozitívny dosah integrovaného vzdelávania na  

úroveň akademických spôsobilostí sluchovo postihnutých žiakov, uvedomujeme si, že 

nemôžeme jednoznačne tento vplyv potvrdiť. Kognitívny vývin nepočujúcich detí  je 

determinovaný viacerými vonkajšími i vnútornými faktormi, a my nevieme presne 

špecifikovať mieru ich pôsobenia. Medzi najvýznamnejšie patrí ani nie tak stupeň 

a rozsah poškodenia ( opakovane sa ukázalo, že deti s ťažšou vadou majú lepšie 

rozvinuté rečové myslenie, i keď po formálnej stránke môže byť ich verbálny prejav 

horšie zrozumiteľný), ako skôr genetické vybavenie, intelektové a osobnostné 

predpoklady a samozrejme kvalita rodinnej a školskej stimulácie. V každom prípade 

integrované vzdelávanie sluchovo postihnutých vnímame ako jednu z možných foriem 

vzdelávania, ktorej vhodnosť  by mala byť vždy posudzovaná individuálne 

kompetentným odborníkom.  
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CESTA K ÚSPEŠNÉMU OSVOJENIU SLOVNEJ ZÁSOBY NEPOČUJÚCICH 

Mgr. Daniela Borovská, Mgr. Zuzana Švantnerová, Mgr. Silvia Dömenyová 

 

 Abstrakt: Ide o tri podobné  príspevky sluchovo postihnutých pedagogičiek, ktoré sa podelili 

o informácie zo svojho života v období rannej a školskej starostlivosti. Zhodne poukazujú 

 na fakt, že napriek sluchovému postihnutiu s nimi rodičia v rannom veku komunikovali orálne, 

boli nútené odzerať a od útleho detstva čítali obrázkové knižky. V škole sa stretli so všetkými 

druhmi komunikácie. Mali šťastie, že ich rodičia s nimi pracovali a hovorili každú voľnú chvíľu 

a o všetkom čo ich obklopovalo. Poukazujú na to, že kvalitu ich vzdelávania ovplyvnilo aj 

používanie vhodných kompenzačných pomôcok a predovšetkým včasný nácvik hovorenej reči. 

 

Kľúčové slová: sluchovo postihnutý učiteľ, slovná zásoba nepočujúcich.  

 

         Všetky sme vyrastali v počujúcich rodinách a navštevovali sme špeciálne základné  

školy pre sluchovo postihnutých. Silvia navštevovala základnú školu v Bratislave na 

Hrdličkovej ulici, Daniela navštevovala základnú školu v Bratislave na Drotárskej ulici 

a  Zuzka špeciálnu základnú školu v Lučenci.  

           Každá z týchto škôl využívala vo výchovno-vzdelávacom procese rôzne formy 

komunikácie ako totálnu komunikáciu, orálnu metódu aj posunkový jazyk. Na 

základnej škole na Hrdličkovej sa viac využívala metóda totálnej komunikácie, ktorá 

predstavovala otvorený vzťah ku všetkým metódam, prístupom a záležalo len na 

konkrétnom jedincovi, ktorú metódu  vzhľadom na jedinca a situáciu pedagóg použije.  

            Na základnej škole Drotárska a základnej škole v Lučenci sa viac využívala 

orálna metóda. V týchto prípadoch sa viac rozvíjala najmä hovorená reč. Nebol v 

popredí  posunkový jazyk. Žiaci boli nútení  tak využívať hovorenú reč a odzeranie 

hovoreného z pier.  

            Zhodli sme sa na tom, že hore uvedené metódy, ktoré sa využívali na školách, 

ktoré sme navštevovali nám vo veľkej miere pomáhali rozvíjať slovnú zásobu i keď 

používali rozdielne  metódy vzdelávania. 

            Myslíme si, že úspechom k  rozvoju slovnej zásoby je najmä kvalita 

starostlivosti -  v rannom a  predškolskom období. Kvalitu vzdelávania vo veľkej miere 

ovplyvňuje používanie vhodných kompenzačných pomôcok, vhodný výber metód 

prispôsobený na stupeň postihnutia a individualitu dieťaťa. Dôležitú úlohu zohráva aj 

rodinné prostredie -  angažovanosť rodičov.  Dôležitý je včasný nácvik  hovorenej reči.     
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Daniela:  

Ako bolo uvedené, pochádzam z počujúcej rodiny. So sluchovo postihnutými 

osobami som do obdobia mojich 4–5 rokov nebola v kontakte. Prvý môj kontakt s 

nepočujúcimi bol s mojou mladšou sestrou, ktorá je o 3 roky mladšia. Sluchová porucha 

bola u mňa zistená pomerne neskoro, asi vo veku 2,5 roka. Nenavštevovala som žiadne 

predškolské zariadenie, nakoľko sme žili v meste Košice a  tam nebolo žiadne vhodné 

zariadenie takéhoto druhu. Učila som sa doma a navštevovala som logopédiu tak asi 1-2 

krát mesačne. Najprv som sa  učila odzerať z pier a neskôr poznávať obsah slov a 

ukazovať slová na obrázkoch.  

Slovná zásoba sa dennou výučbou stále rozširovala a  za rok som poznala 

význam všetkých vecí, ktoré ma obklopovali. Tak som postupne priraďovala názvy slov 

k obrázkom. Neskôr som už pod obrázky priraďovala zo slov vety. Napríklad: na 

obrázku bola opica a držala v ruke banán. Ja som prikladala pod obrázok samostatné 

slová. „Opica papá banán.“  

 Ako 5-ročná som už vedela čítať zo šlabikára bez toho, aby som poznala 

písmená. Denne sme s mamou prezerali obrázkové knižky, leporelá. Osvojovala som si 

jedno slovko po druhom. Bola to vytrvalá práca.  

Potom ako 7-ročná som začala navštevovať prípravný ročník na základnej škole 

na Drotárskej ulici v Bratislave.  Doma som bola zapájaná do diania rodiny. Rodičia mi 

pomáhali porozumieť i ťažším slovám, spočiatku aj za použitia posunkov, ktoré sme si 

sami vymýšľali, aby sme si uľahčili komunikáciu. Zvedavosť poznávať stále nové bola 

mojou motiváciou. Mala som veľa dobrých kníh.   

            Každodennou prípravou na vyučovanie som sa ďalej zdokonaľovala v slovnej 

zásobe. Štúdiom na gymnáziu, ktoré bolo integrované, som bola nútená s počujúcimi 

spolužiakmi napredovať. Písanie slohových prác viedlo k napredovaniu v správnej 

štylizácii. Prispelo k tomu tiež povinné čítanie svetovej a domácej literatúry.  

            Na vysokej škole som bola nútená vypracúvať veľa seminárnych prác na rôzne 

odborné témy, rôzne referáty a venovať sa tiež výskumom. Táto práca veľkým 

spôsobom prispela k môjmu rozvoju a značnému rozšíreniu a obohacovaniu slovnej 

zásoby. Bola som nútená  pracovať s odbornou literatúrou a  hlavne rozumieť témam. 

Takto sa bez môjho vedomia rozširovala aj moja slovná zásoba a môj obzor.  Pri štúdiu 

som si poznamenávala nové slová, ktorých význam som nepoznala a vyhľadala ich 

v slovníku cudzích slov. Systém vysokoškolského vzdelávania, celý systém učenia bol 
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náročný najmä v tom, že išlo o obrovské kvantum rôznych textov. Bolo potrebné ich 

prečítať a hlavne porozumieť im. Štúdium na vysokej škole ma posunulo veľmi dopredu 

a značne rozšírilo slovnú zásobu. Naučila som sa systematicky pracovať, zlepšili sa mi 

vyjadrovacie schopnosti, rozšíril sa mi všeobecný prehľad, ktorý som si odniesla do 

života, do praxe. Štúdium ma doviedlo k samostatnosti, trpezlivosti, zodpovednosti k  

plneniu povinností. Naučila som sa prekonávať problémy a  nevzdávať sa v prípade 

neúspechov.  

             Prispievala tiež každodenná komunikácia s mojou rodinou, ktorá prebiehala  

verbálne. Posunkový jazyk som používala len v komunikácii so sestrou, ktorá je 

sluchovo postihnutá a  sluchovo postihnutými spolužiakmi.  

            Musím poďakovať najviac mojim rodičom, bývalým obetavým, trpezlivým 

učiteľom na základnej škole, gymnáziu a vysokej škole.       

Osobne si myslím, že u nepočujúcich detí je veľmi dôležité vzbudzovať záujem           

o čítanie a hlavne čítanie s porozumením. I keď je známe, že nepočujúci nemajú vôľu - 

chcieť čítať, je podstatné doviesť ich k tomu, aby veľa čítali. Len čítanie kníh môže vo 

veľkej miere ovplyvniť tvorbu slovnej zásoby. 

            Už druhý školský rok vykonávam prax pedagogického asistenta na tejto škole. 

Myslím si, že nepočujúcim deťom môže veľmi pomôcť pri osvojení a rozvíjaní slovnej 

zásoby osvojenie si posunkového jazyka. Tento jazyk je im blízky a len keď 

porozumejú slovu alebo textu je možno očakávať, že vzbudí ich záujem.  

 

Zuzana: 

            Narodila som sa ako počujúce dieťa, už ako jeden a  pol ročná stratila sluch 

z nezistených príčin (vtedy som často bola chorá). So sluchovým  postihnutím v mojej 

rodine sa nestretli prvý krát, mojej starej mamy brat bol tiež  nepočujúci a vzdelával sa 

v škole, vtedy v Jelšave a potom v Kremnici. Mňa viedli orálnou metódou, lenže ako 

dieťa som bola živé,  neposedné a predovšetkým veľmi zvedavé, všetko som chcela 

vedieť, čo je to a ako sa to volá. Potrebovala som všetko vedieť, aj knihy som chcela 

čítať, najprv to boli  obrázky a jednoduché slová. Mala som veľmi milú tetušku, ktorá 

bola so mnou  celý čas. Trávila som ňou prázdniny- hravou formou, spievali sme 

riekanky, tlieskali sme, robili sme všetko možné ako zdravé dieťa. Neskôr som 

dostávala knižky, aj učiteľka ma prinútila , aby som si sama kupovala, vtedy som mala 

iba 9 rokov. Ešte som nerozumela, prečo si mám kupovať knihy a hneď ich čítať, keď 
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učiteľka radila, (a tak som to skúsila aj ja a začala som čítať rozprávky.) Ale v tomto 

období som viac uprednostňovala komiksy, boli to obrázky a k tomu bubliny. Vďaka 

tým komiksom som ďalej čítala, to sa aj odzrkadlilo. Časom mi  komiksy už nestačili, 

tak som  postupne čítavala rozprávky, potom časopisy - kamarát aj noviny a tak 

postupne. Až v 8. triede som zahliadla v stánku taký pútavý časopis - volal sa 

International expres, to bol môj najobľúbenejší časopis. Boli tam aj cudzie slová a pod 

pojmom boli stručné vysvetlenia, čo je to napríklad, čo je to skleróza, alebo 

workoholizmus. Len doteraz ma však mrzí, že som sa naučila strašne veľa cudzích slov, 

mala som kvantum cudzích informácií, ale neskôr som pochopila, že som mala sa viac 

venovať správnej štylistike a opisu. Neznášala som v škole sloh, pretože som nemohla 

vidieť červené more v mojich slohových prácach. Doteraz ľutujem, že som  nemala 

možnosť sa lepšie venovať slovenčine, pretože som stále presvedčená, že na to mám, 

jedine, čo potrebujem je mať slovenčinára. Maminka ma neustále nabádala, učila, čo  je 

správne, ale s maminou som strávila iba víkendy, to je pre dieťa strašne málo, pomáhali 

mi aj otec a brat, neustále ma opravovali. 

           Vďaka patrí mojej mamičke, bola veľmi trpezlivá pri čítaní, neustále ma 

nabádala k čítaniu. Dbala aj na hlasové čítanie, aby rečová stimulácia lepšie 

napredovala a lepšie som rozprávala. 

            Som vďačná učiteľom na Základnej škole, ktorú som navštevovala v Lučenci, že 

sa rozhodli preradiť ma do integrovanej strednej školy, vďačím aj pedagogickému zboru  

na  pedagogickej akadémii v Lučenci. Boli strašne milí, húževnatí a ústretoví  aj prísni, 

nebrali ohľad na nás, učili sme sa ako ostatní spolužiaci. Keď sme mali problém 

s učivom, tak nám ochotne vysvetľovali a pomáhali. Naučila som sa plynule a rýchlo 

rozprávať, čím sa mi rozvíjala slovná zásoba, používala som odborné slová z  oblasti 

pedagogiky a psychológie, a pomohlo mi to pri štúdiu na vysokej škole. Pretože už na 

externé štúdium na vysokej škole mi nerobil problémy sa naučiť, poznala som pojmy , 

ktoré som nadobudla počas stredných škôl, ale nechcem tvrdiť že všetky predmety boli 

ľahké, boli aj ťažké predmety , ktoré si už vyžadovali vysvetlenie. Chcem podotknúť, že 

externé štúdium pre sluchovo postihnutých je náročné hlavne, keď majú aj zamestnanie 

aj štúdium, je to najhoršie hlavne na psychiku a sústredenosť a taktiež voľné aktivity 

boli minimálne. 
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Silvia:  

         Moja mamička so mnou od malička komunikovala hovorenou rečou, posunkový 

jazyk neovládala, nemala sa ho kde sa naučiť. Ale malo to veľké plus, že teraz výborne 

odzerám aj z boku. Čítali sme obrázkové  knižky, postupne aj s textom. Veľmi veľa sme 

písali denníky,  diktáty, slohove práce a vďaka tomu sa rozšírila, obohatila slovná 

zásoba, následne porozumenie obsahu prečítaného textu. 

         Myslím si, že je to vďaka prácam našich niektorých bývalých učiteliek, ktoré boli 

na nás prísne, ráznejšie, vedeli motivovať k učeniu a obľúbiť si celkový kolektív 

v triedach, samozrejme aj našim obetavým, láskavým mamičkám. 

        Pri nástupe do materskej školy v Bratislave na začiatku som veľmi nechcela chodiť 

do školy, ale potom po týždni som nevedela vynachváliť zážitky z celého týždňa. Pri 

príprave na vyučovanie doma sme sa učili hravou formou 4 až 6 hodín. Mala som dobrú 

výdrž, dennodenný dril pri neustálom opakovaní slov. 

       Keď prišla moja nová vychovávateľka, ktorá sa venovala pantomíme a zároveň 

ovládala posunkový jazyk, vtedy som zistila, že existuje iná forma komunikácie, a to 

ma napĺňalo - všestranný rozvoj a predovšetkým obohatenie duchu a kultúry.  

       Rada som pozerala televíziu, v tom čase neboli skryté titulky, tak mi všetko 

tlmočila maminka.  

        Na základnej škole som sa rada učila slovenský jazyk, veľmi rada písala slohové 

práce, diktáty. Slovnú zásobu som si rozvíjala tým, že som čítala knihy, lúštila tajničky, 

hádanky. Ako som spomínala bavila ma slovenčina, najmä literatúra, gramatika, ktorá 

bola povinný predmet.  

        Po skončení strednej školy v odbore odevná priemyslovka v Kremnici som 

nenadobudla pracovné uplatnenie. Keďže už odmalička som mala pozitívny vzťah 

k deťom, maminka ma presvedčila, aby som skúsila ísť na vysokú školu. Vtedy som 

vyhľadala dr. Tarcsiovú, aby ma zorientovala v tejto problematike. Poctivo som sa 

pripravovala na štúdium, mala som množstvo študijných a knižných materiálov, musela 

som sa strašne veľa učiť nové cudzie slovíčka. Každé slovo som vyhľadala v slovníku. 

Bez slovníka cudzích slov, slovníka slovenského pravopisu a výkladového slovníka by 

som neurobila ani krok. Pri štúdiu na vysokej škole som mala osobné asistentky, 

pomáhali mi aj mimo štúdia. Navštevovala som aj pastoračné centrum, kde som sa 

dozvedela veľa zaujímavých informácií, mala som možnosť aj využívať vynikajúcu 
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knižnicu. Štúdium na vysokej škole zodpovedal veľký krok, stala som sa 

samostatnejšou, zlepšili sa mi vyjadrovacie schopnosti. 

 

A na záver: 

         Je  možné len potvrdiť to, čo už bolo  povedané v úvode, že  úspešný  rozvoj 

slovnej zásoby závisí vo veľkej miere od starostlivosti o jedinca v rannom 

a predškolskom období. Kvalitu vzdelávania vo veľkej miere  ovplyvňuje aj  používanie 

vhodných kompenzačných pomôcok, vhodný výber metód prispôsobený podľa stupňa 

postihnutia a individuality dieťaťa. Dôležitú úlohu zohráva aj rodinné prostredie - 

angažovanosť rodičov. Dôležitý je včasný nácvik  hovorenej reči.     

            

 

Kontaktné údaje: 

Mgr. Daniela Borovská, Mgr. Zuzana Švantnerová, Mgr. Silvia Dömenyová 

Spojená škola internátna 

Hrdličkova 17 

833 20 Bratislava 
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POČIATKY VÝVINU KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ 

SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ 

PhDr. Ľubica KROČANOVÁ 

     

Abstrakt: Príspevok prináša  informácie o problémoch novonarodených detí s rizikovým 

vývinom. Poukazuje sa na to, že matky rizikových alebo problémových detí ťažko prekonávajú 

frustráciu z nezvládnutia roly matky. U sluchovo postihnutých detí sa komunikačná 

nedostatočnosť prejavuje problematickými sociálnymi prejavmi.  

 

Kľúčové slová: novonarodené deti s rizikovým vývinom.  

 

Úvod 

Novonarodené dieťa s rizikovým vývinom prináša do včasného komunikačného vzťahu 

s matkou špecifické aspekty. Takéto dieťa si pre slabú adjustačnú spôsobilosť vyžaduje 

zvýšenú a náročnejšiu starostlivosť zo strany svojho okolia. Matka preto pociťuje 

opateru o novorodenca, ktorý sa problémovo vyvíja často ako záťaž, následkom čoho sa 

môže postupne narúšať stabilita a harmónia vzťahu medzi ňou a dieťaťom. Ide o tzv. 

poruchy rytmu medzi matkou a dieťaťom. V praxi to znamená, že tieto deti bývajú 

nepokojné a ťažko sa u nich navodzuje akákoľvek pravidelnosť v rámci bežnej dennej 

starostlivosti. Obvykle sa medzi nimi a ich matkami začína formovať problematická až 

deficitná emocionálna a senzomotorická väzba. U matky, ktorá nie je dostatočne 

adjustovaná na danú situáciu a schopná porozumieť signálom svojho dieťaťa,  ktorá 

nedokáže primerane reagovať na jeho potreby a rešpektovať ich, môžeme veľmi skoro 

pozorovať utváranie maladaptívnych vzorov ich vzájomnej interakcie. Matka 

nepodporujúca signály smerujúce od dieťaťa, spravidla nie je schopná vytvárať 

empatickú interakciu s dieťaťom, v dôsledku čoho ono sociálne živorí. Už v ranej fáze 

vývinu bývajú preto u dieťaťa pozorovateľné retardačné znaky v motorickom vývine, 

v senzomotorických aktivitách či v sociálnych prejavoch. Tieto môžeme 

charakterizovať ako povrchné a príliš stereotypné so zníženou variabilitou prejavov. 

U niektorých novorodencov môžu vyúsťovať až k aktívnemu odmietaniu interakčných 

situácií a k tzv. fenoménu „emocionálneho – sociálneho stiahnutia“ s vyhýbaním sa 

očnému kontaktu, s nezáujmom o vokálny dialóg aj o spontánne iniciovanie sociálneho 

kontaktu (Papoušek, Papoušková, l980). Spomínané prejavy dieťaťa majú 
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nezanedbateľný vplyv na správanie matky. Podľa D.Boomovej (l994) sú matky 

rizikových a postihnutých novorodencov vystavené značnému psychickému 

a sociálnemu tlaku. Autorka na základe pozorovaní uvádza, že reagujú menej ústretovo 

oproti matkám zdravých detí, ktoré naopak hodnotí ako silne vizuálne aj fyzicky 

zaangažované. Zaznamenala u nich postupný nárast efektívnej stimulácie dieťaťa aj 

responzívnosti voči pozitívnym sociálnym prejavom dieťaťa. Responzívnosť matky 

veľmi významne súvisí so stupňom komunikačného vývinu dieťaťa.                                        

Matky rizikových alebo problémových detí ťažko prekonávajú frustráciu súvisiacu 

s pocitom nezvládnutia materskej roly. Narušenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom 

môže byť spôsobené širokou paletou príčin. Väčšinou súvisí s aktuálnym stavom 

rizikového novorodenca, ktorý do určitej miery podlieha zmenám v dôsledku zrenia 

a vývinu. Je však dlhodobo rizikovým faktorom z hľadiska vývinu sociálnej  a 

komunikačnej interakcie matka - dieťa. 

 

Špecifiká sluchovo postihnutých detí v ranom komunikačnom vzťahu s matkou 

Deti narodené so sluchovým postihnutím zaraďujeme do skupiny detí so špecifickým 

komunikačným vývinom. Prítomnosť sluchovej vady negatívne intervenuje do ich 

interakčných vzťahov s matkou. Vplyv sluchovej nedostatočnosti dieťaťa na 

komunikáciu  s matkou sa prejavuje problematickými sociálnymi charakteristikami  

(zvýšená plačlivosť, slabá odozva na podnety z prostredia, znížená prispôsobivosť, 

stereotypné, povrchné reakcie, zriedkavý výskyt pozitívneho sociálneho správania – 

úsmevy, pohľady). V komunikačnej situácii nie je dieťa so stratou sluchu schopné 

reagovať tak ako sa od neho očakáva. Obvykle v 6. až 8.mesiaci veku dieťaťa si rodičia 

začínajú uvedomovať nápadnosť jeho neadekvátnych reakcií na sluchové podnety.  

V tomto období vývinu vyhasína u dieťaťa, ktoré má sluchové postihnutie, spontánne 

džavotanie. Pod vplyvom zistenia sluchového postihnutia  často klesá prísun 

akustických podnetov smerujúcich k dieťaťu od matky a ono sa dostáva do stavu 

stimulačnej podvýživy už v ranom veku (Nováková, l995). Na prejavy nezáujmu zo 

strany matky reagujú sluchovo postihnuté deti veľmi citlivo už vo veku 6. až 9. 

mesiacov. L.S.Koester a V.Trimm (l99l) zistili u nich častý výskyt prejavov rezignácie, 

neprimeranej kompenzácie a neúčelných motorických reakcií (monotónne pohyby rúk, 
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cmúľanie prstov, húpanie sa, a i. ). Praxou je však overené a potvrdené, že práve 

včasným stimulovaním zvyškov sluchu dieťaťa môžeme dosiahnuť výrazné zlepšenie 

jeho sluchového vnímania, vzhľadom na to, že zrenie sluchového orgánu prebieha až do 

12.mesiaca života dieťaťa, pričom plasticita sluchového systému sa znižuje až po 18. 

mesiaci jeho veku.  

V interakčnej situácii má pre dieťa so sluchovým hendikepom kľúčový význam očný 

kontakt. Keď dieťa uprie zrak na matku, obyčajne sa matka s dieťaťom pozerajú na seba 

navzájom, pretože matky bývajú veľmi responzívne na pohľady dieťaťa. Sú matky, 

ktoré sa snažia kompenzovať nedostatočnú schopnosť sluchovej percepcie svojho 

dieťaťa vysielaním zvýšeného množstva vizuálnych podnetov formou prehnanej  

mimiky tváre, kývaním hlavou, výraznou gestikuláciou, a pod. Niektoré matky si 

naopak neuvedomujú potrebu vizuálnosti v komunikácii so svojím dieťaťom 

postihnutým stratou sluchu. V očnom kontakte s matkou však majú práve tieto deti 

dlhšie a stálejšie pohľady v porovnaní so zdravými (de Leuwe, 1990). U počujúcich detí 

býva  zase vyššia frekvencia  krátkotrvajúcich a menej intenzívnych pohľadov. Matky 

detí so sluchovým postihnutím sú vzhľadom na matky detí z bežnej populácie nútené 

venovať v komunikačných situáciách viac času usmerňovaniu a koordinovaniu 

správania aj činností svojho dieťaťa (Koester, Trimm, 1991).   

 

Komunikačná dyáda počujúca matka - nepočujúce dieťa  

Počujúce matky sa javia ako direktívnejšie a značne zasahujúce. V komunikácii dieťa 

príliš vedú a vystupujú simultánne vizuálno – akustickým spôsobom. Na zaujatie 

dieťaťa a na získanie jeho pozornosti najčastejšie využívajú dotyky, hru s rukami, 

vokalizáciu, spev či imitáciu výrazu tváre dieťaťa. Komunikačné dyády počujúcich 

matiek a ich sluchovo postihnutých detí sú nezriedka poznačené výraznou asymetriou, 

asynchróniou a zvýšenou závislosťou dieťaťa na materinskom usmerňovaní počas 

komunikácie. Táto sa tak stáva menej efektívnou. Niekedy môže byť matkina 

direktívnosť v komunikácii so sluchovo  postihnutým dieťaťom považovaná za dôkaz 

jej emocionálneho zaujatia a responzívnosti. Počujúce matky usmerňujú pozornosť 

dieťaťa s narušeným sluchom zvyčajne vizuálne aj verbálne. Dieťa však od nich dostáva 

iba časť informácie, a preto môže reagovať nevhodne alebo oneskorene, čo privádza 
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počujúce matky k ešte väčšej direktívnosti. V komunikačnom vzťahu  s matkou, ktorá 

počuje, sa musí sluchovo postihnuté dieťa naučiť sledovať náhle a nepredvídateľné 

zmeny, ktoré sa udejú, čo je preň náročné. Preto im je v komunikácii bližšie 

a prirodzenejšie prispôsobenie než iniciatíva.  

 

Komunikačná dyáda nepočujúca matka – nepočujúce dieťa  

Sluchovo postihnuté matky svoje rovnako postihnuté dieťa skôr pozorujú, sústreďujú sa 

na podnety smerujúce od neho, reagujú na ne a súčasne mu poskytujú priestor pre 

iniciatívu a voľnosť, na základe čoho môže vzniknúť vzájomne kvalitnejšia 

komunikácia. Matky, ktoré majú sluchový hendikep sa v komunikácii spoliehajú na 

vizuálne modality, používajú viac vizuálnych prostriedkov a majú tendenciu 

komunikovať v sekvencii  pohľad na objekt – pohľad na dieťa. Väčšinou využívajú 

posunkovú reč aj zvýraznené posunkovanie (klopkanie, mávanie, a pod.). Často 

posunkujú spontánne, uvedomujúc si schopnosť periférneho videnia svojho sluchovo 

postihnutého dieťaťa. Iné poznatky tvrdia, že si matky pred začatím posunkovania 

najprv získajú pozornosť dieťaťa alebo umiestňujú ruky do jeho vizuálneho poľa. Tieto 

matky sa ukazujú podľa Jamiesona (1995) v komunikačných situáciách ako aktívnejšie 

s častejším pozitívnym výrazom tváre. Deti týchto matiek sa prejavili ako reaktívnejšie.  

 

Zhrnutie a záver 

V komunikácii s matkou sa deti so sluchovým postihnutím javia už od narodenia 

výrazne pasívnejšie. Ich komunikačná produktivita je evidentne slabšia v porovnaní 

s intaktnými rovesníkmi. Pasivitu týchto detí, ktorá zostáva dominantnou a zjavnejšie sa 

nemení ani s vekom si podľa F.G. Nienhuysa a J.Tikotina (1983) môžeme vysvetliť ich 

značným znevýhodnením v dôsledku zníženej možnosti simultánne vnímať samotný 

komunikačný proces a prostredie, v ktorom prebieha, súčasne s rečovým prejavom 

osoby komunikujúcej s nimi. 

V predjazykovom období komunikujú deti so stratou sluchu prevažne vizuálne. Ak 

majú už vo veku 2 rokov možnosť komunikovať orálne súčasne s používaním 

posunkového jazyka, dostávajú príležitosť k spontánnemu rečovému vývinu 
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s kontinuitou od prelingválneho štádia až k jazykovej komunikácii. Ak  dieťa 

komunikuje až do predškolského veku len pomocou odzerania (ide väčšinou o deti 

žijúce v počujúcom prostredí), dochádza vo vývine ich komunikačnej kompetencie 

k vážnym problémom. Sluchovo postihnuté dieťa,  ktoré má veľa skúseností 

s neporozumením, si môže vytvoriť tzv. stratégiu predstierania, že porozumelo 

(prikývnutie, úsmev).  

Otázka voľby komunikačného kanála býva kritickým momentom v živote sluchovo 

postihnutého dieťaťa a jeho matky, ktorá zohráva pri tomto výbere ťažiskovú úlohu. 

Spravidla je to totiž ona, ktorá dieťa najlepšie pozná, keďže sa oň stará. V procese 

rozhodovania o tejto otázke sa odrážajú postoje matky k postihnutému dieťaťu, ale tiež 

úroveň jej informovanosti. Rozdielne bývajú aj reakcie matky v závislosti od toho, či je 

sama počujúca alebo nie. Rovnako postihnutá matka je totiž schopná poskytnúť dieťaťu 

okamžite komunikačný systém. U počujúcej matky je možné chápať práve faktor 

včasného osvojenia si posunkového jazyka ako prejav zvládnutia záťažovej situácie 

spojenej s narodením sluchovo postihnutého dieťaťa.   Matka tak získava konkrétny 

a dosiahnuteľný cieľ, prostredníctvom ktorého je schopná za pomerne krátke časové 

obdobie zvládnuť základy komunikácie s dieťaťom a vytvoriť mu tak stimulačne bohaté 

prostredie pre kognitívny vývin a vývin reči, ktoré sú pre dieťa so sluchovým 

hendikepom nevyhnutné. 

   

Súhrnne môžeme konštatovať, že komunikácia matky s dieťaťom postihnutým stratou 

sluchu majú svoje osobitosti, nakoľko tieto deti poskytujú menej dešifrovateľných 

komunikačných signálov. Sú tiež komunikačne pasívnejšie oproti bežnej detskej 

populácii. Zo strany matky je preto náročné vytvoriť si s nimi úspešnú komunikačnú 

situáciu. Typické sú časté interakčné problémy medzi nimi, čo vedie k následnému 

obmedzovaniu ich vzájomnej komunikácie. V prípade, že matka má ťažkosti 

s akceptáciou svojho dieťaťa a prijíma ho ako záťaž, komunikácia sa stáva ešte 

náročnejšou. Ak je matka vnímavá voči podnetom dieťaťa a akceptuje jeho spôsob 

komunikácie, dochádza postupne k celkovému vývinovému napredovaniu dieťaťa, ktoré 

má poruchu sluchu. Úspešná komunikácia medzi matkou a dieťaťom by mala vždy 

vychádzať zo vzájomnej senzitívnosti voči potrebám oboch. Vtedy sa utvorí medzi nimi 
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harmonické spojenie so vzájomným kontaktom vysokej emocionálnej intenzity. Tento 

proces sa môže narušiť v situácii, keď do komunikačného vzťahu vstupuje problémová 

matka či rizikové dieťa. Pre každé dieťa sú však včasné interakcie základným 

predpokladom k formovaniu neskoršej sociálnej, jazykovej aj kognitívnej kompetencie.  

Nakoľko ide o problematiku, ktorej bola v minulosti venovaná skôr okrajová pozornosť, 

považujeme ju stále len za čiastočne objasnenú. Súčasné poznatky aj praktické 

skúsenosti naznačujú, že komunikačný proces medzi matkou a dieťaťom si bude 

vyžadovať do budúcnosti ďalšiu teoretickú rozpracovanosť aj intenzívne výskumné 

úsilie.  
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