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Abstract 

In recent years, the issue of migration in Europe has been resonating in the 

public and, in addition to the political and economic impact, we have started 

to realize the need to address this issue also in the field of education. 

Children from other countries who come without elementary knowledge of 

the Slovak language are becoming a part of the education system in Slovakia. 

They are integrated into common teaching and it is extremely challenging for 
teachers to work with such children. In Slovakia we have a concept of 

education that regulates the education of foreigners in the Slovak schools. 

However, there are missing better targeted measures relating this topic in the 

context of linguistic and cultural diversity and, consequently, more specific 

methodological recommendations for pre-primary and primary education in 

the field of phonological skills training. Especially, the development of 

phonological skills plays an important role in the successful acquisition of the 

ability to read and write in the Slovak language. Considering the constant 

increase in the number of children coming from other countries and having 

problems in the acquisition of reading and writing literacy in the Slovak 

language, we consider their development to be crucial. The aim of this paper 
is to present the results of the systematic phonemic awareness training of D. 

B. Elkonin through a case study carried out on the child of Hungarian 

nationality. The aim of the training in question was to develop the child´s 

language skills in the Slovak language to the level required for an enrollment 

of pupils in the first year of primary school in Slovakia. The paper represents 

a solution output of the project VEGA 1/0637/16 named as follows: 

Development of a diagnostic tool for the evaluation of pre-school children 

phonemic awareness. 
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Anotácia 

Migrácia je významnou súčasťou dejín Európy. V posledných rokoch si 

okrem politického, ekonomického a hospodárskeho dosahu  začíname 

uvedomovať potrebu venovať sa tejto téme aj v oblasti školstva. Súčasťou 

vzdelávacieho systému na Slovensku sa stávajú deti z iných krajín, ktoré 

prichádzajú bez elementárnych znalostí slovenského jazyka. Sú integrované 

do bežného vyučovania a pre učiteľov pracovať s takýmito deťmi je 

mimoriadne náročné. Na Slovensku disponujeme koncepciou vzdelávania, 

ktorá upravuje vzdelávanie cudzincov v slovenských školách. Absentuje však 
adresnejšie uchopenie tejto problematiky v kontexte jazykovej a kultúrnej 

rôznorodosti a následne konkrétnejších metodických odporúčaní pre 

predprimárne a primárne vzdelávanie pre oblasť tréningu fonologických 

schopností. Práve rozvoj fonologických schopností zohráva významnú úlohu 

v úspešnom osvojení si schopnosti čítať a písať v slovenskom jazyku. 

Vzhľadom k neustálemu pribúdaniu detí, ktoré prichádzajú z iných krajín a 

majú problémy v oblasti nadobúdania čitateľskej a pisateľskej gramotnosti v 

slovenskom jazyku, považujeme ich rozvíjanie za kľúčové. Cieľom 

predkladaného príspevku je prezentovať prostredníctvom prípadovej štúdie 

výsledky systematického tréningu fonologického uvedomovania od D. B. 

Eľkonina u dieťaťa maďarskej národnosti. Cieľom predmetného tréningu 
bolo rozvinúť jeho jazykové kompetencie v slovenskom jazyku na úroveň, 

ktorá je požadovaná pri zápise žiaka do 1. ročníka ZŠ na Slovensku. 

Príspevok je výstupom riešenia projektu VEGA 1/0637/16 s názvom Vývoj 

diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania 

u detí v predškolskom veku.         

 

Kľúčové slová 

vzdelávanie cudzincov na Slovensku, fonologické uvedomovanie, 

fonologické schopnosti, fonematické uvedomovanie, tréning jazykových 

schopností D. B. Eľkonina, dieťa s rodným jazykom maďarským 

 

Úvod 

Prechod detí z jednej krajiny do krajiny s úplne odlišným štátnym jazykom v 

ktoromkoľvek čase, no zvlášť v období predprimárneho vzdelávania, je 
kritickým obdobím a vyžaduje si špeciálnu pozornosť a špeciálnu 

intervenciu. Nejde len o diverzitu jazyka ako takého, ale v kontexte riešenej 

témy, najmä o oblasť fonematického uvedomovania v predprimárnom 

vzdelávaní. Pre vývoj reči je obdobie predškolského veku dieťaťa, na ktoré je 

zacielený i náš príspevok, jednou z výnimočných fáz v jeho živote a to i 

z hľadiska vývinu fonologického uvedomovania. Podľa Lipnickej (2009) má 

pozitívny vplyv na rozvoj reči a komunikačných zručností dieťaťa 

vzdelávanie v materskej škole, hoci je tento ovplyvňovaný individuálnymi 

rozdielmi v rečovom vývoji dieťaťa a schopnosťou učiteliek materských škôl 

ich jazykovú a komunikačnú stránku rozvíjať. Nakoľko deti cudzincov majú 

ako prvotný rečový jazykový vzor iný, ako slovenský, postupným prechodom 

do materskej školy ich rečový vývoj napreduje podľa individuálnych daností.  
 

 



 

306 

1 Výskumné zistenia špecifík jazykového vývoja detí  

Pri prechode dieťaťa z rodnej krajiny do krajiny s úplne odlišným štátnym 

jazykom nejde len o diverzitu jazyka ako takého, ale v kontexte riešenej 

témy, najmä o oblasť fonologického uvedomovania v oblasti predprimárneho 

vzdelávania. Pre hlbšie pochopenie komplikovanosti tejto problematiky 

uvádzame niekoľko zahraničných štúdií zaoberajúcich sa rečovým vnímaním 

detí z hľadiska fonologického uvedomovania a rozvoja ich fonologických 

schopností, ktoré sú významným faktom vo vývoji rečového vnímania detí. 

Podľa Smolíka a Siedlovej Málkovej (2014)  je rečové vnímanie jedným z 
najzaujímavejších objavov vo vývoji citlivosti detí voči hláskam. Autori sa 

opierajú o výsledky štúdie Werkerovej a Tessa, ktorá bola publikovaná v 

roku 1984 a vykazuje, že anglicky hovoriace deti vo veku šiestich rokov mali 

vyššiu schopnosť rozoznať rečové zvuky medzi dvoma hláskami v pre ne 

cudzom - indiánskom jazyku. Naproti tomu väčšina anglicky hovoriacich 

dospelých touto schopnosťou vôbec nedisponovala. Podľa štúdie Jusczyka a 

Hohneovej z roku 1994, si zasa osemmesačné deti dokážu zapamätať 

zvukovú podobu jednotiek reči, i keď sú prezentované v plynulom rečovom 

prejave (Hohne, E. A., Jusczyk, P. W., 1994). Existuje mnoho zdrojov, ktoré 

dokazujú, že deti prichádzajúce do predprimárneho vzdelávania si dokážu 

osvojovať vôdzky pre segmentáciu slov cudzieho jazyka.  
 

2 Efektívnosť vplyvu tréningu fonologického uvedomovania 

V nami realizovanom výskume zameranom na efektívnosť vplyvu tréningu 

fonologického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina na úroveň slovenských 

jazykových schopností dieťaťa s rodným jazykom maďarským v prostredí 

slovenskej materskej školy, sme využili viac zdrojov získavania dát 

kvantitatívneho a kvalitatívneho charakteru. Práve tento prístup je 

charakteristický pre metódu prípadovej štúdie.  

 

2.1 Metodologické východiská 

V prípadovej štúdii zozbierame množstvo dát od jedného dieťaťa, ktoré 
následne dáme do širších súvislostí. Ide v nej predovšetkým o hodnotenie 

programu alebo intervencie na základe určitých hodnotových kritérií (Hendl, 

2008). V rámci toho použijeme test ako výskumnú metódu, na kvantitatívne 

posúdenie úrovne závislých premenných so slovným zadávaním úloh 

(Gavora, 2010). Použijeme Test prediktorov gramotnosti - test fonematického 

uvedomovania (Mikulajová, 2012). Doplnkovou výskumnou metódou 

prípadovej štúdie prispievajúcu k triangulácii dát použijeme rozhovor-

interview, ktorým si doplníme údaje o žiakovi. Interview nám umožňuje 

zachytiť nielen fakty, ale i hlbšie preniknúť do motívov a postojov 

respondentov. Možno pri ňom sledovať aj vonkajšie reakcie respondenta a 

podľa nich usmerňovať ďalší priebeh interview (Chráska, 2007). Použijeme 

aj matematicko-štatistické metódy a získané výsledky budeme následne 
konfrontovať so stanovenými výskumnými otázkami a hypotézami (Gavora, 

2010).  
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2.2 Formulácia problému 

Pre prípadovú štúdiu sme formulovali výskumný problém, ktorý spočíval v 

hľadaní odpovede na otázku: Prejaví sa vplyv tréningu fonologického 

uvedomovania podľa D. B. Eľkonina na úroveň prediktorov gramotnosti 

slovenského jazyka u  dieťaťa s rodným jazykom maďarským? Hlavný cieľ 

prípadovej štúdie spočíva v overovaní efektívnosti tréningu fonologického 

uvedomovania na skvalitnenie úrovne jazykovej kompetencie slovenčiny 

(porozumenia cudziemu jazyku - slovenčine) u žiaka s rodným jazykom 

maďarským v prostredí slovenskej materskej školy. Aplikácia tréningu 
vychádza z analýzy vzájomného vzťahu závislých premenných ako 

prediktorov gramotnosti (delenie slov na slabiky, vyčleňovanie prvej hlásky v 

slovách, syntéza slov z hlások), v dôsledku čoho je zameraný na rozvíjanie 

týchto čiastkových jazykových funkcií.  

 

2.3 Metodika výskumu 

Výskum sa realizoval v podmienkach slovenskej materskej školy v 

Trnavskom samosprávnom kraji. Vzhľadom na cieľ výskumu bolo výberom 

určené dieťa predškolského veku, ktoré spĺňalo určené kritériá – žiak bol bez 

znalosti slovenského jazyka s rodným jazykom iným ako slovenským, v 

našom prípade maďarčinou a bol zaradený do materskej školy s vyučovacím 
jazykom slovenským. Z dôvodu plánovanej dlhodobej spolupráce (8 

mesiacov) bolo pre nás dôležité zamerať sa na dieťa, ktorého rodičia chcú na 

území Slovenskej republiky zotrvať dlhšie ako 2 roky. Následne sme 

prostredníctvom testovej batérie so zámerným dobre zváženým výberom 

žiaka pre prípadovú štúdiu realizovali vstupné merania. V ďalšej fáze 

realizácie výskumnej metódy – prípadovej štúdie sme vybrali materskú školu, 

ktorá súhlasila so spoluprácou (aplikáciou tréningu fonologického 

uvedomovania 1x týždenne v trvaní 45 minút), preto sme po dohode so 

zákonným zástupcom do testovania zapojili žiaka, chlapca Maxa vo veku 6 

rokov, pričom u neho prebiehal prvý rok školskej dochádzky v predškolskom 

zariadení na území Slovenskej republiky. 
 

 3 Aplikácia tréningu fonologických schopností  podľa D. B. Eľkonina 

Cieľom tréningov fonologického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina bolo v 

maximálnej možnej miere podporiť rozvoj prediktorov gramotnosti v 

slovenčine ako predpoklad pre zvládnutie učiva v predmetoch primárneho 

vzdelávania slovenskej základnej školy. Východiskom bolo zisťovanie 

aktuálne dosiahnutej úrovne slovenského jazyka. Naším zámerom bolo 

dosiahnuť aplikovaním tréningov fonematického uvedomovania podľa D. B. 

Eľkonina stimuláciu nedostatočne rozvinutých prediktorov gramotnosti v 

slovenskom jazyku, ktoré dieťaťu s iným rodným jazykom spôsobujú 

nedostatky s identifikáciou slovenských slov a ich porozumeniu. Posilnením 

fonologického uvedomovania slov v slovenskom jazyku následne podporiť 
budúcu čitateľskú kompetenciu detí s rodným jazykom iným ako 

slovenským, v tomto prípade maďarským, v primárnom vzdelávaní 

slovenských škôl. Tréning bol realizovaný na pôde slovenskej materskej 

školy prostredníctvom na seba nadväzujúcich stretnutí s dieťaťom s rodným 

jazykom maďarčinou, ktorý tvoril prípadovú štúdiu. Na stretnutiach sme 
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postupovali podľa navrhnutého obsahu tréningov tréningového programu. 

Proces realizácie tréningov sa začal v októbri 2018, keď sme realizovali 

vstupné meranie vybraných premenných podľa Testu prediktorov 

gramotnosti zameraného na 3 oblasti, Delenie slov na slabiky, kde má dieťa 

vytlieskať slová: leto, ráno, somár, palec, koleno. Ďalšou oblasťou je 

Vyčleňovanie prvej hlásky v slovách: nos, ľad, mačka, voda, hodiny a 

poslednou skúmanou oblasťou je Syntéza slov z hlások, kde dieťa dešifruje 

slová: myš, zem, ryža, zuby, perina. Na základe zistených údajov sme 

stanovili aktuálnu úroveň týchto premenných, v ktorých prejavovalo dieťa 
nedostatky. V októbri 2018 sme začali realizovať jednotlivé stretnutia v 

časovej dotácii 1-krát týždenne v rozsahu 1 vyučovacej hodiny (45 minút). 

Forma práce počas stretnutia bola individuálna. Dieťa pracovalo podľa našich 

pokynov s overenou metodikou podľa D. B. Eľkonina a metodickými 

pomôckami (tabuľkami, znakmi, kartičkami, šlabikárom) odporúčanou pre 

oblasť predprimárneho vzdelávania v Slovenskej republike. Úlohy 

postupujúce podľa spomínanej metodiky prostredníctvom Šlabikára boli 

zamerané na stimuláciu jazykového vzdelávania v jeho predgrafémovej 

etape, a to prostredníctvom cvičení stimulujúcich fonematické 

uvedomovanie. Stretnutia prebiehali vo vyhradenej miestnosti na pôde 

materskej školy, ktorú dieťa navštevovalo. Tréningový program sme 
realizovali v čase od 1. 10. 2018 do 29.04. 2019 v rozsahu 30 stretnutí v 

podobe realizovaných cvičení metodiky pre tréning fonologického 

uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, predgrafémová a grafémová etapa od 

Mikulajovej, Tokárovej, Sümegiovej (2014), do ktorých sme zakomponovali 

aj vlastné námety. 

 

3.1 Prípadová štúdia: Max 

Chlapec v predškolskom veku bez znalosti slovenského jazyka, s rodným 

jazykom maďarčinou. Začiatok tréningov: 10. október 2018  Predpokladaný 

koniec: 29. apríl 2019. Chlapec bez akejkoľvek znalosti slovenského jazyka v 

prípravnej triede predprimárneho vzdelávania čakajúci na zápis do prvého 
ročníka. Rodina vznikla pred dvanástimi rokmi, keď sa rodičia rozhodli vziať 

sa, odísť z Maďarska a podnikať na Slovensku. Matka rozpráva aj slovensky, 

no otec slovensky vôbec nerozumie. Na Slovensku sa im narodil Max, no 

vychovávaný bol v Maďarsku starými rodičmi. Rodičia žijú v byte v centre 

mesta. Max sa v máji 2017 vrátil a nastúpil do materskej školy, v ktorej s 

nikým nekomunikoval, vôbec nerozprával a bol plačlivý. Pri prvom stretnutí 

s triednou učiteľkou Maxa, sme ju požiadali o interview, ktoré by malo 

vypovedať o jeho osobnej anamnéze, spôsobe školskej integrácie a s ňou 

spojenom edukačnom procese a odbornej starostlivosti pre žiaka. Z interview 

sme sa dozvedeli, že Max mal na začiatku výskumu  5 rokov a prišiel z 

Maďarska. Pochádza z úplnej rodiny. Žije v domácnosti s matkou, otcom. 

Obidvaja rodičia sú zamestnaní a majú dosiahnuté stredoškolské vzdelanie. 
Max navštevuje triedu predškolákov v materskej škole s vyučovacím 

jazykom slovenským a práve mu plynie rok, kedy bude absolvovať testy 

školskej zrelosti a zápis do prvého ročníka základnej školy. V triede 

nekomunikuje, je veľmi citlivý a plačlivý. Pri aktivitách zistili, že Max nie je 

pohybovo zdatný, ale je šikovný v skladaní Lega a má priemernú 
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grafomotoriku. Hoci ani s deťmi vôbec nekomunikuje, je veľmi kamarátsky. 

Následne sme požiadali o interview rodičov Maxa. Otec v slovenskom a ani 

inom ako maďarskom jazyku nekomunikuje. Matka komunikuje základnými 

slovenskými frázami, no slovenčine rozumie. Podľa matky doma s Maxom 

hovorí slovensky, maďarsky a učí ho anglické slová. Otec s ním komunikuje 

výhradne v maďarskom jazyku. Max je podľa matky lenivý a jeho nevôľa 

komunikovať v slovenskom jazyku je iba jeho lenivosť a je presvedčená, že 

by ho mala motivovať nejakým trestom. Dohoda s matkou: žiadne tresty a v 

domácom prostredí budú komunikovať nasledovne: matka iba v slovenskom 
jazyku a otec v jazyku maďarskom, pričom angličtinu úplne vynechajú. 

Dôvod (na odporúčanie psychologičky): pokúsime sa u Maxa vyvolať návyk, 

aby premostil pri pohľade na učiteľku na slovenský jazyk a komunikoval 

obdobne ako v komunikuje s matkou. Otec odmietal akúkoľvek 

komunikáciu, nakoľko vie iba maďarsky a jemu, podľa slov manželky - on 

nemá čo povedať. Súhlasí s názorom manželky, že Max je iba lenivý, čo 

zapríčinila výchova starých rodičov v Maďarsku. S Maxom sme sa prvé dva 

týždne stretávali individuálne najskôr dva razy v týždni na polhodinu. Pri 

prvom stretnutí sme mu priniesli plyšové hračky a čakali na jeho reakcie. 

Celé stretnutie prebiehalo bez jediného slova, no Maxa zaujala veľká panda, 

plyšová hračka. Pri druhom sedení na Maxa čakala panda v životnej veľkosti, 
čomu sa veľmi potešil, ľahol si na ňu a relaxoval. Pri treťom stretnutí nás 

Max viedol priamo do miestnosti s pandou. Tam sme sa, pri tom ako 

relaxoval, pokúsili ukázať plyšové zviera psa a vyslovili „pes“, potom sme 

ukázali na pandu a vyslovili „panda“. Max reagoval očným kontaktom a 

úsmevom, no nevyslovil nič. Pri štvrtom stretnutí sme opakovali to isté, čo 

pri stretnutí treťom, no tu nastal zlom – Max vyslovil hlásku „p“. Pred piatym 

stretnutím sme uskutočnili stretnutie s matkou v Maxovej prítomnosti, 

pričom bola v miestnosti aj psychologička a špeciálny pedagóg. Matka sa 

snažila Maxa motivovať, aby so mnou i s učiteľkami v škôlke komunikoval. 

Max sa usmieval, pričom prikývol, keď ho matka vyzývala ku 

komunikatívnosti. Piate stretnutie bolo kľúčové, Max sa snažil po nás 
opakovať úplne všetky slová, ktoré sme mu predostreli: „pes“, „peň“, „pec“ a 

následne ich vedel i ukázať na obrázkoch. Ďalšie stretnutia sme už viedli 

podľa metodiky Tréningu jazykových schopností podľa Eľkonina – 

predgrafémová etapa. Max slová opakoval, často nepresne, no  následne 

preukázal, že im aj rozumie, pretože ich v správnom poradí ukázal na 

obrázkoch. S Maxom sme podľa metodiky prešli Slabičnou štruktúrou slova, 

kde pri jednotlivých aktivitách pochopil, že slová delíme na slabiky, čo sme 

prepájali s jeho citom pre rytmus a zapájali rytmické orffové nástroje 

(špeciálna sada rytmických perkusií pre deti, zostavená podľa Orffovho 

hudobného inštrumentára). Nasledovala etapa Hláskovej štruktúry slova, čo 

je komplikovanejší prechod od slabík k hláskam (fonémam) a prebudovať 

slabikovú štruktúru v sluchovom vnímaní Maxa a v jeho reči na umelú 
hláskovú bol zložitý proces, preto sme museli aplikovať aj nami vyvinuté 

individuálne aktivity typické pre jeho záujmy. Napríklad príbehy ladené do 

prostredia s pandou, keďže sa rád pohybuje a skáče, tak pri slabičnej 

štruktúre slova sme využívali rôzne orffové nástroje a pri hláskovej štruktúre 

slova sme využívali skoky a kroky do okienkovej štruktúry nakreslenej na 
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podlahe, poprípade na podlahu vlepenej. Max sa zúčastnil všetkých 30 

stretnutí stimulačného programu fonologických schopností v slovenskom 

jazyku. Pri realizácii jednotlivých úloh si vyžadoval individuálny prístup so 

špecifickými spôsobmi vysvetlenie zadania úloh najmä vtedy, ak to bola 

nová úloha, so slovami, ktoré nepoznal a predtým nerealizoval; avšak pomoc 

potreboval aj pri zmene pravidiel v už známej úlohe. Maxovo tempo práce sa 

postupne, po absolvovaní ďalších stretnutí a s pribúdajúcimi slovenskými 

výrazmi, začalo zlepšovať. Jeho pracovné výkony boli často ovplyvňované 

jeho nesústredenou pozornosťou a úvodnou neznalosťou daných slovenských 
slov a teda našou úlohou bolo neustále aktivizovať jeho pozornosť. Max s 

nami realizoval všetky zadané úlohy. Úlohy boli, mimo úloh vysvetľujúcich 

prostredníctvom obrázkov a maňušiek slovenské výrazy daných slov, 

zamerané na stimuláciu zistených deficitných oblastí po 1. meraní. Na 

stimuláciu slabičnej štruktúry slova realizoval spolu 4 úlohy, na hláskovú 

štruktúru slova 12 úloh, popri ktorých absolvoval 4 úlohy motivačné 

(úvodné) a 10 úloh cielených na porozumenie slovám v slovenskom jazyku, s 

ktorými sme následne pracovali. Podľa metodiky by sme mali končiť tretiu 

etapu Samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky, no z objektívnych, vyššie 

uvedených dôvodov to nebolo možné takto časovo dodržať, nakoľko Max 

potrebuje individuálny prístup a individuálne tempo. Negatíva: Prvý mesiac 
odmietal komunikáciu s kýmkoľvek okrem nás a matky. Pozitíva: Max na 

našich lekciách komunikoval v slovenskom jazyku a bol snaživý. Získal 

dostatok sebavedomia v pre neho novom – slovenskom jazyku a úspešne 

zvládol zápis do prvého ročníka základnej školy. 

 

3.2 Interpretácia výsledkov intervencie  

Pomocou stimulačného programu fonologického uvedomovania sa Maxovi 

postupne menila úroveň závislej premennej, čo dokumentujeme nižšie, kde 

sú zobrazené počty chýb pri jednotlivých úlohách. V priebehu realizácie 

tréningov stimulujúcich fonologické uvedomovanie sa u Maxa zvýšila 

úspešnosť v jednotlivých oblastiach Testu prediktorov gramotnosti: 
a) v oblasti delenia slov na slabiky (leto, ráno, somár, palec, koleno) – z 20 % 

úspešnosti sa zvýšil na  80% úspešnosti v danej oblasti. Získal 4 body z 5. Pri 

delení slov na slabiky zlyhal v slove „palec“; 

b) v oblasti vyčleňovania prvej hlásky v slovách (nos, ľad, mačka, voda, 

hodiny) – sa úspešnosť zvýšila z 20 % na 60%. Získal 3 body z 5. Pri 

vyčleňovaní prvej hlásky ju nedokázal identifikovať v slovách „ľad“ a 

„hodiny“ ; 

c) v oblasti syntéza slov z hlások (/m/-/y/-/š/, /z/-/e/-/m/, /r/-/y/-/ž/-/a/, /z/-/u/-

/b/-/y/, /p/-/e/-/r/-/i/-/n/-/a/) – výrazné zmeny neboli zaznamenané, no zo 

vstupných 0% získal vo výstupnom teste 20% úspešnosti. Vo výstupnom 

meraní vytvoril syntézou hlások z 5 slov iba slovo „myš“. Získal 1 bod z 5. 

Celkovo sa Maxova úspešnosť vo všetkých 3 oblastiach Testu prediktorov 
gramotnosti významne zvýšila a to z 13,33% na 53,33%. 
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Tabuľka 1: Charakteristika výskumných dát. 1 

  Testové oblasti Testové 

slová/hlásky 

Vstupné 

dáta 

Výstupné dáta 

1. Oblasti delenia slov 

na slabiky  

leto, ráno, 

somár, palec, 

koleno 

20 % 

Získal 1 

bod z 5, 
v slove 

„leto“ 

80% 

Získal 4 body z 5. 

Pri delení slov na 
slabiky zlyhal v 

slove „palec“ 

2. Oblasti vyčleňovania 
prvej hlásky v 

slovách  

nos, ľad, 
mačka, voda, 

hodiny 

 20% 
Získal 1 

bod z 5, 

v slove 

„nos“ 

60% 
Získal 3 body z 5. 

Pri vyčleňovaní 

prvej hlásky ju 

nedokázal 

identifikovať v 

slovách „ľad“ a 

„hodiny“ 

3. Oblasti syntéza slov 

z hlások  

(/m/-/y/-/š/, 

/z/-/e/-/m/, 

/r/-/y/-/ž/-/a/, 

/z/-/u/-/b/-/y/, 

/p/-/e/-/r/-/i/-

/n/-/a/ 

0 % 20% 

vytvoril syntézou 

hlások z 5 slov iba 

slovo „myš“. 

Získal 1 bod z 5. 

  SPOLU  13,33% 53,33% 

 

4 Závery a zistenia 

V príspevku sme sa zaoberali stanoveným výskumným problémom, ktorý 

spočíval v hľadaní odpovede na otázku: Prejaví sa efektívnosť vplyvu 

tréningu fonologického uvedomovania na úroveň jazykových schopností 

dieťaťa s rodným jazykom maďarským edukovaných v prostredí slovenskej 
materskej školy? Pri overovaní efektívnosti vplyvu tréningu fonologického 

uvedomovania na úroveň jazykových schopností dieťaťa s rodným jazykom 

maďarčinou v prostredí slovenskej materskej školy sme vo výskume 

postupovali podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu (od 

októbra 2018 – apríla 2019), využili sme metódu prípadovej štúdie v kontexte 

triangulácie (interview, testová batéria, pozorovanie). Príspevok skúmal 

vplyv rozvoja fonematického uvedomovania na rečové vnímanie dieťaťa z 

Maďarska, ktoré nastúpilo do materskej školy bez znalosti slovenského 

jazyka a jeho rodným jazykom je maďarčina. Aplikovali sme u neho tréning 

fonologického uvedomovania a aktivity prispôsobovali jeho individuálnym 

potrebám a to nie len z hľadiska  cudzojazyčných fonetických kontrastov, ale 

i z hľadiska jeho záujmov. Vplyv a následný rozvoj týchto schopností bol u 
neho uskutočňovaný v období predprimárneho vzdelávania individuálnou 

                                                
1 Test prediktorov gramotnosti - Záznamový hárok testu fonematického uvedomovania 
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aplikáciou overenej metodiky formou prípadovej štúdie. Našim výskumom 

sme preukázali skutočnosť, že po aplikácii tréningu fonematického 

uvedomovania dieťa v slovenskom jazyku napreduje a jeho fonologické 

schopnosti sa pozitívne stupňujú. Všetky aktivity aplikujeme s individuálnym 

prístupom k dieťaťu. Výstupnými dátami Testu prediktorov gramotnosti sme 

preukázali schopnosť chlapca s rodným jazykom maďarčinou, že 

systematickým prístupom, po odborných konzultáciách a empatickom 

aplikovaní úloh na rozvoj fonematického uvedomovania, zvládlo 

predgrafémovú etapu vo fázach slabičnej štruktúry slova a hláskovej 
štruktúry slova v slovenskom jazyku. Max je dôkazom, že po našej 

intervencii tréningom fonematického uvedomovania, rozumie slovenským 

výrazom, v slovenčine začína rozprávať, rozoznáva slovenské hlásky a 

slabiky a preukázal pripravenosť na zápis do prvého ročníka slovenskej 

základnej školy. 

Momentálne pracujeme na ďalších štyroch prípadových štúdiách detí 

cudzincov pochádzajúcich z Anglicka, Kórei, Maďarska a Holandska. 
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