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Prelingválne sluchové postihnutie je 
veľmi ťažké zmyslové postihnutie, ktoré 
primárne spôsobuje spomalenie až retar-
dáciu rečového vývinu. Sekundárne môže 
negatívne intervenovať do celého psychic-
kého vývinu. Ťažko sluchovo postihnuté 
deti sa svojim vrodeným intelektovým 
potenciálom a priebehom kognitívneho 
vývinu zásadne nelíšia od ostatnej popu-
lácie, no utváranie ich štruktúry poznania, 
prejavy správania a celkovo sociálno-
emocionálny a osobnostný vývin vykazu-
jú špecifické znaky a tempo. Rozvoj vro-
dených dispozícii je priamo závislý od 
kvality podnetov a stimulácie z prostredia. 
Zaostávanie v kognitívnom vývine má se-
lektívny charakter a najvýraznejšie sa 
prejavuje v oblasti verbálneho intelektu 
(rečové a pojmové myslenie), divergent-
ného myslenia, schopnosti hodnotenia 
a abstrakcie (Gaži 1979). 

Ťažké sluchové postihnutie negatívne 
intervenuje aj do oblasti matematických 
schopností, či ich pojmeme ako relatívne 
samostatnú štruktúru symbolicko-komuni-
kačných funkcií, tak ako ich vymedzil 
Košč (1972), alebo ako súčasť kognitív-
nych procesov v rámci všeobecných ro-

zumových schopností aktivujúcich sa 
v školskom období pn vyučovaní mate-
manky. 

Výskumné sme sa problematikou ma-
tematických schopností ťažko sluchovo 
postihnutých deti zaoberali intenzívne 
v 90tych rokoch (Zborteková 1983,1985, 
1990, 1995), a to jednak z dôvodu tímo-
vého rozpracovania teórie symbolických 
funkcii pod vedením L. Košča a jednak pre 
potreby v tom čase realizovanej celoštát-
nej obsahovej prestavby vyučovania ma-
tematiky na základných školách pre slu-
chovo postihnutých (SP). Komplexné 
a dlhodobé psychologické sledovania vý-
vinu matematických schopností, podobne 
ako paralelne prebiehajúce pedagogické 
mapovanie úrovne vedomostí (Gaži 1984/ 
/85) nepotvrdili zásadný pozitívny prínos 
vyučovania množinovej matematiky, ale 
upozornili na viaceré nedostatky v rozvoji 
matematických spôsobilostí SP detí. 

Napnek mnohým progresívnym zmenám 
vo vzdelávaní SP sa domnievame, že mno-
hé naše zistenia nestratili, žiaľ, na aktuál-
nosti a stimulácia dispozícií SP detí je stá-
le aktuálna. Prí kvantitatívnom vyhodno-
tení získaných údajov sme na vzorke bratí-
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slavských a prešovských nepočujúcich ži-
akov 5.-7. ročníka (N=103), u ktorých sme 
predpokladali vybudované základy mate-
matických predstáv a osvojenie základných 
matematických operácii, zaznamenali vý-
razné nedostatky. Ako je z grafu a z ta-
buľky č. 1 zrejmé, úroveň matematických 
spôsobilosti diagnostikovaná Koščovou 

metódou Kalkúlia a vyjadrená matematic-
kým kvocientom (Mat Q), významne zao-
stávala za úrovňou neverbálnych intelek-
tových schopností (Ravenové PM) Hod-
noty všeobecných rozumových schopností 
sa pohybovali v pásme priemeru a úroveň 
Mat Q spadala do pásma defektu, ktorá je 
stanovená Mat Q nižším ako 75. 

Priemerne hodnoty IQ a MatQ 

5. roč. 6. roč. 7. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 
Bratislava Prešov 

Bratislava Prešov 

5. ročník 6 ročník 7. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 

IQ 101,81 96,5 98,35 90 101,12 97,19 

Mat Q 52,8 47,25 68,55 47,25 71,2 55,06 

V 2. etape sledovania u žiakov 7.-9. roč- sun v matematických schopnostiach u žiakov 
níka sme zaznamenali pozitívny vývinový po- 8.-9. ročníkov (graf a obrázok č. 2). 
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Graf č. I a tabuľka č. 1: Priemerne hodnoty IQ a MatQ v teste Ravenove PM 
a Kalkulia III, 1. etapa výskumu, N = 103. 



Graf č. 2 a tabuľka č. 2: Priemerne hodnoty IQ a MatQ v teste Ravenove PM 
a Kalkulia III, 2. etapa výskumu, N = 140. 

Priemerne hodnoty IQ a MatQ 

7 rod 8 rod 9. rod 7 rod 8 rod 9 rod 7 rod 8 rod. 9 rod 

Bratislava Preiov Praha 

Bratislava Preiov Praha 

7. rodník 8 rodník 9. rodník 7 rodník 8 rodník 9. rodník 7. rodník 8 rodník 9. rodník 

IQ 95,5 97 98,35 96,5 108,7 109,3 108,3 108,66 115,7 

Mat Q 64.4 75,14 68,55 69 86,65 90,4 82 85,7 94,5 

Kvalitatívnou analýzou získaných výko-
nov a stratégií nesení, ktoré sledované detí 
používali, sme dospeli k zisteniu, že SP 
detí vykazujú najčastejšie nasledovné ne-
dostatky, ktoré majú tendenciu pretrvávať 
aj na druhom stupni ZŠ: 
• zámena operačných znakov sčítania, 

odčítania, násobenia, delenia a operácií, 
ktoré symbolizujú; 

• nedostatočné zafixované číselné spoje-
nia; 

• nejasností v chápaní významu pozície 
číslic vo viacciferných číslach; 

• závislosť na konkrétnych názorných 
pomôckach a predstavách; 

• neadekvátne matematické predstavy; 
• uľpievanie na najjednoduchších stratégi-

ách nesenia (prepočítavanie po jednom, 
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počítanie na prstoch, uprednostňovania 
sčitovania pred násobením ap ); 

• neistota pn samostatnej voľbe matema-
tickej operácie; 

• nízka schopnosť samostatnej kontroly 
správnosti nešenia; 

• stereotypná a mechanická aplikácia 
naučených postupov; 

• neschopnosť využiť nami ponúkaných 
postupov uľahčujúcich počítanie; 

• nesúlad procesov analýzy a syntézy; 
• nedostatočná úroveň zovšeobecňovania 

abstrakcie. 
Ak niektoré z týchto prejavov dlhodobo 

pretrvávajú, pn intelekte v pásme normy 
môže vzniknúť podozrenie na vývinovú 
poruchu učenia - dyskalkúliu Pokiaľ je 
nám známe, psychologická a am špeciál-
nopedagogická diagnostika nedisponuje 
spoľahlivou diferenciálno diagnostickou 
metódou vhodnou pre sluchovo postihnutú 
populáciu, ktorá by jasne stanovila túto di-
agnózu. Spoľahlivo potvrdiť sa dá až pn 
dlhodobejšej cielenej stimulačnej práci 
s dieťaťom, v prípade že niektoré symptó-
my ostávajú na intervenciu rezistentné 
(bližšie Zborteková 1983, 1990). 

Na kardinálnu otázku, v čom tkvie prí-
čina nízkej úspešnosti mnohých sluchovo 
postihnutých detí v matematike a v ich 
kognitívnom vývine, či v obsahu a metó-
dach vyučovania alebo v učiteľovi ako 
sprostredkujúcom činiteľovi celého pro-
cesu, si netrúfame dať jednoznačnú od-
poveď. V každom prípade sa ale domnie-
vame, a potvrdili nám to i viacerí peda-
gógovia, že SP dieťa s dobrým intelektom 
bez ďalšej pridruženej poruchy by malo 

byť schopné dosiahnuť vyššiu úroveň 
matematicko-logického myslenia. V tomto 
príspevku chceme upozorniť na niektoré 
všeobecne známe, avšak nie vždy doce-
nené súvislosti. 

Mnohi učitelia majú tendenciu ťažkosti 
nepočujúcich detí v matematike spájať 
s nedostatočným rečovým vývinom, mož-
no i preto, že najväčšie problémy spôso-
buje SP deťom práve nešenie slovných 
úloh. Je to zrejme len špička ľadovca ce-
lého problému V našom sledovaní sme si 
všimli, že verbálne zdatné SP deti nemu-
sia mať automaticky dobré výsledky 
v logickom a matematickom usudzovaní. 
Vzájomné vzťahy myslenia a reči nie je 
možné chápať mechanicky, teda ako pna-
mu závislosť myslenia od reči a z toho vy-
plývajúcu dedukciu, že ak budeme stimu-
lovať pnmáme reč, zároveň sa automatic-
ky zvyšuje úroveň a kvalita myslenia. 
Zvlášť v našich podmienkach, kde sa pn 
vzdelávaní SP deti ešte stále preferuje 
budovanie poznatkov prostredníctvom 
gramatickej výstavby reči Bežná skúse-
nosť nás presviedča, že tento vysoko ná-
ročný a namáhavý prístup nielen pre uči-
teľa, ale najmä pre dieťa, nepnnáša oča-
kávaný efekt úmemý vynaloženej náma-
he. Vzťah myslenia a reči exaktnejšie vy-
medzujú Piaget a Inhelderová (1970), keď 
konštatujú, že jazyk (reč) n ie je konštitu-
tívnym elementom logického myslenia. 
Stimuluje skôr všeobecné intelektové ak-
tivity a facilituje sociálnu mobilitu. Ak 
vychádzame zo všeobecne známej Piage-
tovej teórie o vývinových štádiách myšli-
enkovej činnosti, tak podstatnú úlohu 
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v procese utvárania štrukturálnych operá-
cii myslenia zohráva práve mimorečová 
praktická skúsenosť jedinca. Pn vývine 
matematického myslenia za základnú pod-
mienku zmysluplnej manipulácie s čislami 
a matematickými symbolmi považuje Pia-
get (1966) osvojenie si pnncipov: 
a) kvantifikácie vzťahov (relácie - väčší, 

menši, rovnaký) 
b) klasifikácie (schopnosť tnediť predme-

ty podľa určitých znakov a kľúčov) 
c) konzervácie (zachovanie množstva pn 

zmene formy jeho prezentácie). 
Tieto princípy sa formujú v štádiu kon-

krétnych operácii u 5 -7ročných detí 
v hrovej manipulácii s predmetmi a na 
základe rečovej skúsenosti. Deti staršie-
ho predškolského veku dokážu abstraho-
vať farbu, veľkosť, formu predmetov, zo-
všeobecňovať ich funkciu, klasifikovať 
predmety i bez toho, že by to dokázali 
slovne pomenovať. Sú schopné abstraho-
vať číselné vzťahy od pnestorových kon-
figurácii , dokážu manipulovať s jed-
notkami merania. I. Weiglová (1973) vý-
skumné potvrdila efektívnosť operácii tn-
edenia, porovnávania a pnraďovania rea-
lizovaných formou hry v predškolskom 
veku na úspešnosť v školskej matematike 
a rozvoj matematicko-logického myslenia. 
V našich sledovaniach sa ukázalo, že viac 
ako polovica 9-12ročných a tretina 13-
15ročných nepočujúcich detí nemala tie-
to princípy dostatočne osvojené. Rozano-
vová (1984) uvádza, že nepočujúce deti 
sa práve v období predškolského veku 
začínajú v úrovni rozvoja myslenia význa-
mnejšie líšiť od počujúcich rovesníkov. 

Predlžuje sa fáza konkrétno-názomého 
myslenia, oneskoruje sa chápanie príčin-
no-následných vzťahov, utváranie pojmov 
a ich kategorizácia. Pojmové a logické 
myslenie sa u nepočujúcich buduje poma-
ly, nerovnomerne a charakterizujú ho 
veľké mterindividuálne rozdiely. 

Zastávame názor, že v období predškol-
ského veku, ale i prvé roky po zaškolení 
by nepočujúce deti mali mať oveľa viac 
príležitostí v konkrétnej praktickej činnos-
ti z rôznorodým matenálom formou hry 
získavať skúsenosti s tnedenim, kategon-
záciou a kvantifikáciou vzťahov, na ktoré 
by následne naväzovali zovšeobecnené 
poznatky prezentované v rámci vyučova-
nia. Nedostatočná rečová skúsenosť musí 
byť kompenzovaná praktickou skúsenos-
ťou získanou v samostatnej činnosti. Zra-
kové podnety vo forme obrázkov či nákre-
sov nestačia na utvorenie si adekvátnej 
predstavy, resp. intenonzáciu - zvnútorne-
nie abstraktných poznatkov. Nepočujúce 
dieťa potrebuje najprv v konkrétnej činnos-
ti s materiálom a neskôr so symbolmi 
v aktívnej myšlienkovej činnosti pracovať 
s problémom. Ešte i dnes sa na vyučovaní 
aktivita dieťaťa chápe predovšetkým ako 
prepisovanie a memorovanie hotových zo-
všeobecnených poznatkov, ktoré sa dieťa 
síce naučí, ale ostávajú nepochopené, 
v poznatkovom systéme izolované, dieťa 
nechápe dobre ich význam a nevie ich 
v praktickom živote využiť. Vzdelávanie 
ako pnjímanie a reprodukcia zovšeobecne-
ných poznatkov preťažuje pamäť dieťaťa, 
fixuje jeho pasivitu a nekritické myslenie. 
Riešenie vidíme v samostatnej aktívnej 



myšlienkovej činnosti, ktorá pomôže ne-
počujúcemu dieťaťu osvojiť si zmysluplné 
učivo trvalo. Výhodou matematiky je, že 
pomocou jasne definovanej symboliky 
v príkladoch, cvičeniach, hlavolamoch 
umožni SP dieťaťu dospieť k pochopeniu 
formálno-logických a pričinno-následných 
vzťahov a aj týmto spôsobom rozvíjať svo-
je kritické abstraktné myslenie. Potrebuje 
na to však oveľa viac času ako zdravé die-
ťa a pomoc učiteľa, ktorý podporí jeho zve-
davosť, fantáziu, ale i trpezlivosť a samo-
statnosť a upozorni ho na vzájomné vzťa-
hy, súvislosti a praktické dôsledky. Rozví-
janie abstraktného a logického myslenia 
nelingvistickými prostriedkami výskumné 
overil aj Furth(1973). 

Nosnosť našich tvrdení potvrdil nezávisle 
od nás tím učiteľov matematiky zo ZŠI pre 
SP v Bratislave (pozri následujúci článok 
Oľgy Minářové). Osobne sme mali mož-
nosť sa presvedčiť, že ak sa volia aktivač-
né metódy a postupy, nepočujúce dieťa 
rýchlejšie a efektívnejšie rozvíja svoje 
schopnosti. O tom, že nepočujúce deti do-
kážu samostatne nešiť náročnejšie nume-
ncké príklady a slovné úlohy, svedčia 
úspešne zvládnuté pnjímacie pohovory na 
stredné školy pre počujúcich a víťazné 
miesta v celorepublikových matemanckých 
olympiádach sluchovo postihnutých. 
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