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Abstract 

In the paper are presents the actual research findings obtained by evaluation 

and analysis of the reading of seventeen pupils with mild intellectual 

disability in the Nitra region. As a research tool was used text Shopping dog 

from Reading test for young school ages by Mikulajova and Varyova (2012). 

The most common mistakes occuring in the end of age graduates with mild 

intellectual disability learned at special primary schools were mistakes in the 

grammar, semantically distant and pseudo-class categories. The percentage of 

graduating graduates with mild intellectual disability in the test of 

comprehension reading text was 67%.  
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Anotácia 

V článku sú prezentované vlastné výskumné zistenia získané hodnotením a 

analýzou čítania sedemnástich žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia v Nitrianskom kraji. Ako výskumný nástroj bol použitý text 

Nakupovací pes zo Skúšky čítania pre mladší školský vek od autoriek 

Mikulajovej a Váryovej (2012). Medzi najčastejšie chyby vyskytujúce sa u 

končiacich absolventov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

vzdelávaných v špeciálnych základných školách patrili chyby v kategórií 

gramatická zmena, sémanticky vzdialené slovo a pseudoslovo. Percentuálna 

úspešnosť končiacich absolventov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

v skúške porozumenia čítanému textu bola 67%. 

 

Kľúčové slová 

čítacie zručnosti, žiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, skúška 

čítania, špeciálna základná škola 

 

Úvod do problematiky 

Schopnosť čítať je súčasťou funkčnej gramotnosti každého jednotlivca. Má 

veľký vplyv nielen na schopnosť získavať informácie, ale aj na schopnosť 

porozumieť im. Úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia tvorí základ ich budúceho vzdelávania. U týchto 
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žiakov dochádza podľa Hlebovej a kol. (2015) k nerovnomernému až 

podpriemernému vývinu čiastkových funkcií, spoje medzi analyzátormi sa 

vytvárajú ťažšie.  

Čítanie s porozumením spočíva v dešifrovaní textu pomocou vizuálnej 

diferenciácie figúry a pozadia. Tieto procesy musia prebehnúť v krátkom 

intervale, čo si vyžaduje krátkodobú pamäť, ktorá je však u žiakov s ľahkým 

mentálnym postihnutím narušená. Dochádza k zníženému porozumeniu 

obsahu čítaného textu, najmä z dôvodu krátkodobej pozornosti, zníženej 

schopnosti orientácie v texte, nedostatkov v oblasti abstraktného vnímania a 

predstavivosti. Pri porozumení čítaného textu, musí žiak spoznať a vyhľadať 

vo svojom slovníku každé z prečítaných slov, práve preto je veľmi potrebné u 

týchto žiakov rozvíjať slovnú zásobu. Pre nácvik čítania je dôležité aj vôľové 

úsilie žiaka, ktoré je znížené. U žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia môže pretrvávať fáza, kedy vnímajú viac celok ako detaily. Táto 

fáza sa prejavuje nedostatkami v oblasti vizuálnej percepcie. V oblasti 

auditívneho členenia sa vyskytuje sluchová nepozornosť, žiaci bývajú často 

nesústredení a ľahko ich rozptýlia okolité zvuky. V oblasti auditívnej 

diferenciácie sa u žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

vyskytuje nízka úroveň fonologického a fonematického uvedomovania. Žiaci 

majú problémy v oblasti správnej výslovnosti, čo odzrkadľuje nedostatočná 

sluchová diskriminácia a neobratnosť hovoridiel. V oblasti seriality 

zdôrazňujeme fakt, že je veľmi potrebná pri čítaní, pretože slová sa zakladajú 

na správnom poradí písmen, aby mohli byť správne prečítané. U žiakov s 

ľahkým stupňom mentálneho postihnutia zaznamenávame, že často 

nedodržujú postupnosť hlások a písmen (Bendová, Zikl, 2011; Pokorná, 

2010; Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2012; Zezulková, 2011; 

Sindelárová, 2008; Kerekrétiová, 2009; Bednářová, Šmardová, 2007; 

Jucovičová, Žáčková, 2011). 

Čítaním žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, úrovňou 

čiastkových kognitívnych funkcií a čitateľskou gramotnosťou sa zaoberala 

Ďorďovičová a kol. (2015).  Do ich výskumu sa zapojilo 46 žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia, ktorí boli edukovaní v podmienkach 

školskej integrácie na základnej škole. Výsledky poukázali, že pre cielenú 

stimuláciu čitateľskej kompetencie je nevyhnutné v procese edukácie 

zámerne rozvíjať práve čiastkové kognitívne funkcie.  

Hlebová a kol. (2015) výskumom zistili, že čítanie žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia, ktorí boli integrovaní v bežnej základnej škole, je na 

nižšej úrovni v edukačnom prostredí ako mimo edukačného prostredia, teda 

triedy. U žiakov sa vyskytovala vyššia chybovosť, nižšia úroveň reprodukcie 

a porozumenia textu.  

Šulovská a Hanuljaková (2017) realizovali výskum zameraný na hodnotenie 

čítania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaných v 

špeciálnych základných školách v Žilinskom kraji. Z uvedeného výskumu 

vyplynulo, že v prípade techniky čítania žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia, sa v piatich prípadoch objavilo dvojité čítanie. V 

oblasti porozumenia čítanému textu bola úspešnosť participantov 67%. V 

oblasti pochopenia významu čítaného textu bola úspešnosť participantov 
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33%. Najčastejšími chybami participantov boli chyby v kategóriách: 

gramatická zmena, pseudoslovo a sémanticky vzdialené slová.  

Cieľ výskumu 

Cieľom nášho výskumu bolo zhodnotiť čitateľské schopnosti končiacich 

absolventov, žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia edukovaných 

v podmienkach špeciálnych základných škôl v Nitrianskom kraji. 

Vychádzajúc z cieľa výskumu sme si vytýčili čiastkové ciele:  

 zhodnotiť techniku čítania končiacich absolventov špeciálnych 

základných škôl s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorú 

nám bude vyjadrovať počet správne prečítaných slov za istý časový 

úsek,  

 zistiť úroveň porozumenia čítanému textu u končiacich absolventov 

špeciálnych základných škôl s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia,  

 zaznamenať chyby pri čítaní a vykonať kvalitatívnu analýzu chýb.  

Výskumné otázky 

Vychádzajúc z výskumného problému a cieľov výskumu sme si stanovili 

nasledovné výskumné otázky:  

VO1: Aká je technika čítania končiacich absolventov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia vzdelávaných v špeciálnych základných školách?  

VO2: Aká je úroveň porozumenia čítanému textu končiacich absolventov s 

ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaných v špeciálnych 

základných školách?  

VO3: Aké chyby pri čítaní robia končiaci absolventi s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia vzdelávaní v špeciálnych základných školách?. 

 

Výskumné metódy 

Vzhľadom na to, že vo výskume sa zameriavame na analýzu čítania žiakov 9. 

ročníka špeciálnych základných škôl s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia, vybrali sme si metódu na hodnotenie čítania, ktorú zhotovili 

Mikulajová a Váryová (Mikulajová a kol., 2012) pod názvom Skúšky čítania 

pre mladší školský vek. Pre potreby nášho výskumu sme z tejto skúšky 

využili prvé dve časti, a to čítanie samotného textu „Nakupovací 

pes“ a skúšku porozumenia textu. Prostredníctvom tejto skúšky sme získali: 

 počet správne prečítaných slov za prvú a druhú minútu,  

 úroveň porozumenia čítanému textu,  

 záznam počtu chýb spojený s kvalitatívnou analýzou chýb.  

Ako ďalšiu metódu sme využili metódu neštruktúrovaného rozhovoru. Túto 

metódu sme využívali pri rozhovore s učiteľmi, ktorí nám podali základné 

informácie o jednotlivých participantoch.  

Ďalšou metódou zberu údajov bolo pozorovanie. S každým participantom 

sme skúšku čítania realizovali individuálne. Popri tom ako participant čítal 

text, sme si robili podrobné poznámky o jeho čítaní. Zaznamenávali sme si 

chyby pri čítaní a ich opravy, intonáciu a výslovnosť participanta. Taktiež 

sme zaznamenávali všetky nápaditosti v prejave participanta. Všetky 

poznámky sme využívali pri kvalitatívnom hodnotení techniky čítania a 
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analýze chýb. Ďalšiu metódu, ktorú sme využívali bola metóda priameho 

pozorovania. Keďže sme výskum realizovali s každým žiakom individuálne, 

mali sme možnosť pozorovať žiaka pri čítaní textu, všímať si intonáciu, 

pohyby pri čítaní, správne či nesprávne sedenie pri čítaní. 

 

Výskumná vzorka 

Vychádzajúc z cieľu výskumu boli do našej výskumnej vzorky vyberaní 

žiaci, ktorí spĺňali nasledovné kritériá:  

 končiaci absolvent navštevujúci 9. ročník špeciálnej základnej 

školy, vzdelávaný vo variante A,  

 žiak, ktorému je diagnostikovaný ľahký stupeň mentálneho 

postihnutia, 

 žiak vzdelávaný v špeciálnej základnej škole v Nitrianskom kraji.  

Na základe stanovených kritérií sme oslovili desať špeciálnych základných 

škôl v Nitrianskom kraji. S realizáciou výskumu súhlasili štyri špeciálne 

základné školy. V jednotlivých školách boli žiaci zastúpení v nasledujúcich 

počtoch:  

 Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39 v Zlatých Moravciach (3 

chlapci),  

 Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632 

v Topoľčanoch (2 dievčatá, 1 chlapec),   

 Špeciálna základná škola pri reedukačnom centre, Námestie kap. 

Nálepku 613 vo Vrábľoch (7 chlapcov),  

 Špeciálna základná škola a materská škola internátna, Z. Nejedlého 

41 v Leviciach (3 dievčatá, 1 chlapec). 

Našu výskumnú vzorku tvorili teda sedemnásti končiaci absolventi (12 

chlapcov, 5 dievčat), žiaci 9. ročníka špeciálnych základných škôl, 

vzdelávaní vo variante A, s priemernou známkou zo slovenského jazyka 2,12 

na polročnom vysvedčení. Výskum sme realizovali v mesiacoch február 

a marec 2018. 

 

Diskusia  
Analýza čítania žiakov priniesla odpovede na výskumné otázky, ktoré 

uvádzame v nasledujúcom texte. 

VO1: Aká je technika čítania končiacich absolventov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia vzdelávaných v špeciálnych základných školách?  

Vo výskume sme u štyroch participantov zaznamenali dvojité čítanie 

slabikovaním. Znamená to, že participant si sám pre seba prečítal slabiky 

potichu, a následne ich prečítal nahlas. Participanti techniku dvojitého čítania 

slabikovaním využívali pri náročnejších slovách. Často ju využívali najmä na 

začiatku čítania textu. U trinástich participantov sme zaznamenali globálnu 

techniku čítania, pri ktorej participant čítal celý text od začiatku nahlas.  

Stretli sme sa so špecifickými prejavmi participantov. U dvoch participantov 

zo sedemnástich sme zaznamenali, že si po celý čas čítania ukazovali prstom, 

kde sa v texte nachádzajú. U jedného participanta zo sedemnástich sme sa 

stretli s tým, že si počas celého čítania ukazoval perom, kde sa v texte 

nachádza. Dvaja z troch participantov sa v texte počas čítania stratili, avšak 

chybu si všimli a opravili sa.  
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Z daných zistení vyplýva, že prevládajúcou technikou čítania využívanou 

končiacimi absolventmi špeciálnych základných škôl je globálna technika 

čítania.  

VO2: Aká je úroveň porozumenia čítanému textu končiacich absolventov s 

ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaných v špeciálnych 

základných školách?  

Úspešnosť končiacich absolventov v skúške porozumenia čítanému textu sme 

získali spriemerovaním celkového skóre sedemnástich končiacich 

absolventov v skúške porozumenia čítanému textu. Celkové skóre, ktoré 

mohli končiaci absolventi získať v skúške porozumenia čítanému textu bolo 

6 zo 6 správnych odpovedí.  

Priemerné skóre v skúške porozumenia čítanému textu získané 

spriemerovaním celkového skóre všetkých sedemnástich končiacich 

absolventov bolo 4 zo 6. Percentuálna úspešnosť končiacich absolventov s 

ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v skúške porozumenia čítanému 

textu bola 67%.  

VO3: Aké chyby pri čítaní robia končiaci absolventi s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia vzdelávaní v špeciálnych základných školách?  

Na základe výskumných zistení sme dospeli k záveru, že medzi najčastejšie 

chyby vyskytujúce sa u končiacich absolventov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia vzdelávaných v špeciálnych základných školách, 

zaraďujeme chyby v kategórií gramatická zmena, sémanticky vzdialené slovo 

a pseudoslovo.  

Tieto chyby môžeme na základe kategórii deliť na ,,dobré chyby“ a ,,zlé 

chyby“. V kategórii gramatická zmena považujeme chyby za ,,dobré chyby“, 

chyby v kategórii sémanticky vzdialené slová a pseudoslová považujeme 

za ,,zlé chyby“.  

Pri ,,dobrých chybách“ môžeme hovoriť o tom, že najčastejšie nenarúšajú 

význam vety. ,,Zlé chyby“ nám menia význam viet, často spôsobujú 

problémy pri porozumení čítanému textu.  
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Graf 1 Frekvencia chýb na úrovni slova u všetkých participantov (N=17) 

 

Legenda: zelená farba - dobré chyby, červená farba - zlé chyby, modrá farba 

– typické chyby slabých čitateľov 

Z grafu 1 vyplýva, že väčšie zastúpenie na úrovni slova majú ,,zlé chyby“, v 

počte 73 chýb, čo predstavuje 49,32% z celkového počtu chýb na úrovni 

slova. ,,Dobré chyby“ sú zastúpené v počte 48 chýb, čo predstavuje 32,43% z 

celkového počtu chýb na úrovni slova. Najväčšie zastúpenie v počte chýb na 

úrovni slova tvoria gramatické zmeny (napr. vzalo – vzal, Dunaj – Dunaja, 

čokoládou - čokoládu), ktoré môžu byť spôsobené nepozornosťou 

participantov. Celkový počet chýb na úrovni slova je 148 chýb (100%).  

V kategórii gramatická zmena sme zaznamenali chyby, ktoré boli len 

drobnými odchýlkami od pôvodného slova. Najčastejšie išlo o rovnaký 

slovný druh, v inom páde alebo v inej osobe. Tieto chyby považujeme za 

chyby, ktoré mohli byť spôsobené nepozornosťou alebo rýchlym čítaním 

participantov. Uvádzame príklady chýb v kategórií gramatická zmena: 

žuvačky – žuvačku; čokoládu – čokoládou; chodil – chodí; zavolal - zavolala.  

V kategórii pseudoslovo sme zaznamenali chyby, ktoré vznikli nesprávnym 

prečítaním slova z textu. Ide o umelé slová, neexistujúci tvar, ktorý sa 

nenachádza v slovníku slovenského jazyka. Uvádzame príklady chýb v 

kategórii pseudoslovo: Mrkvičkovi – Mrkvičovi, Mrkvočovi, Mrkovičkovi; 

samoobsluhe – samobluhe, samopluhe, samoblesku; zahanbený – nahabený, 

zhabený; nežerie – nečere, nečierie; desaťkorunáčku – neraťkorunáčku, 

desaťkonáčku; siahol – sihol, snehol, snahol.  

V kategórii sémanticky vzdialené slovo sme zaznamenali chyby významovo 

vzdialené pôvodnému slovu, často s podobnou fonologickou štruktúrou. 

Uvádzame príklady chýb v kategórii sémanticky vzdialené slovo: odchytil – 

odchýlil;  M I D O – mydlo; videl – vedel.  
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Graf 2 Frekvencia chýb na úrovni vety u všetkých participantov (N=17) 

 
Legenda: zelená farba - dobré chyby, červená farba - zlé chyby 

Z grafu 2 vyplýva, že ,,dobré chyby“ majú na úrovni vety väčšie 

zastúpenie. ,,Dobré chyby“ sú zastúpené v počte 124 chýb, čo predstavuje 

55,85% z celkového počtu chýb na úrovni vety, ,,zlé chyby“ sú zastúpené v 

počte 98 chýb, čo predstavuje 44,14% z celkového počtu chýb na úrovni 

vety. Najväčšie zastúpenie majú chyby, ktoré nenarúšajú gramatickú 

správnosť vety. Celkový počet chýb na úrovni vety je 222 chýb (100%). 

Spriemerovaním celkového počtu chýb sedemnástich participantov sme 

získali priemerný počet chýb v texte ,,Nakupovací pes“. Priemerný počet 

chýb v texte je 8,7 chyby.  

V Tabuľke 1 uvádzame  komparáciu sumárnych výsledkov nášho výskumu 

(Nitriansky kraj) s výsledkami výskumu realizovaného Šulovskou, 

Hanuljakovou (2017) v Žilinskom kraji.  

 

Tabuľka 1 Komparácia čítania absolventov špeciálnych základných škôl 

v Nitrianskom a Žilinskom kraji 

 Nitriansky kraj  Žilinský kraj 

Priemerný čas prečítania 

textu v sekundách 
214  243,6  

Priemerný počet slov 

prečítaných za prvú 

minútu 

82,47 71,2 

Priemerný počet slov 

prečítaných za druhú 

minútu 

68,52 53,9 

Priemerný počet slov 

prečítaných za jednu  

minútu 

74,55 70 
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Zistili sme, že v oboch výskumoch je prevládajúcou technikou, využívanou 

končiacimi absolventmi špeciálnym základných škôl s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia, globálna technika čítania. Priemerný počet chýb v 

našom výskume je 8,7 chyby. Priemerný počet chýb vo výskume Šulovskej, 

Hanuljakovej (2017) bol 17,5 chyby. V oboch výskumoch získali žiaci v 

skúške porozumenia čítanému textu priemernú hodnotu 4 zo 6 bodov. 

Percentuálna úspešnosť v oboch prípadoch bola 67%. Uvedomujeme si, že 

vzhľadom k obmedzenej výskumnej vzorke a jedinečnosti žiakov nemožno 

výsledky zovšeobecňovať. Môžu však poslúžiť k ďalším výskumným 

riešeniam. 

 

Záver 
Článok bol venovaný problematike čítania končiacich absolventov 

špeciálnych základných škôl. Na analýzu čítania participantov sme použili 

výskumný nástroj - Skúšky čítania pre mladší školský vek od autoriek 

Mikulajovej a Váryovej z roku 2012. Na základe výsledkov získaných 

z analýzy záznamových hárkov výskumného nástroja sme mohli sumárne 

zhodnotiť úroveň čitateľských kompetencií žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia. 

Na základe získaných údajov sme dospeli k záveru, že končiaci absolventi 

špeciálnych základných škôl s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

zlyhávajú najmä v oblasti čítania s porozumením, ktoré je predpokladom ich 

ďalšieho budúceho vzdelávania. Z nášho pohľadu je veľmi dôležitá 

pravidelná diagnostika žiakov špeciálnych základných škôl, aby sme tak 

mohli predísť problémom v oblasti čítania a prísť na čo najlepšie spôsoby 

skorej nápravy čítania týchto žiakov. Nachádzame sa v dobe moderných 

technológií, v ktorej čoraz ťažšie motivovať žiakov knihou. Čo tak využiť pri 

práci so žiakmi elektronické čítačky kníh? Dnešný trh je presýtený širokou 

ponukou tabletov či mobilných telefónov, ktoré si deti pýtajú pri každej 

príležitosti, či už ako darček alebo ako pomôcku pri učení. Môžeme sa teda 

domnievať, že elektronické čítačky kníh, by mohli žiakov podnietiť a byť 

vhodnou motiváciou pre podporu čítania.  
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