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Abstrakt:  Autor  vo  svojom   príspevku,  na  základe  predbežných  výsledkov  prebiehajúcej 
výskumnej  úlohy  VÚDPaP,  oboznamuje  s niektorými  údajmi,  ktoré  naznačujú,  že 
porozumenie slovenskému textu u rómskych žiakov na ZŠ je výrazne slabšie ako u ostatných 
žiakov. Poukazuje na tú skutočnosť, že slabá úroveň vzdelánia Rómov u nás môže byť vo 
veľkej  miere  podmienená  aj  znalosťou  vyučujúceho  jazyka, v  našom prípade  slovenčiny. 
Vzorka  (N=109)  je  skôr  sondou  do  tejto  oblasti,  ale  poukazuje  na  rezervy  v edukácií 
rómskych žiakov. Autor ponúka aj niekoľko záverov do praxe.
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Problém

Čítanie  s porozumením,  alebo  porozumenie  čítanému  textu  je  jedným  z  predpokladov 
úspešného zvládnutia edukačného procesu. Platí to predovšetkým v našej školskej praxi, kde 
práve  text  a  prácu  s ním  možno  považovať  za  najvyužívanejší  informačný  kanál. 
Nedostatočné porozumenie textu u rómskych žiakov sa javí jako jeden z kľúčových faktorov, 
ktoré  majú  vplyv  na  slabšie  výkony  až  zlyhávania  v škole.  Následne  možno  v širších 
súvislostiach  predpokladať  aktívny  vzťah  s  nízkou vzdelanostnou  úrovňou  Rómov,  čoho 
dôsledkom je aj  ich vysoká  nezamestnanosť,  príp.  spôsob a kvalita  života  atď.  (Miklová, 
Adamovič,  Koubeková,  1973;  Farkašová,  Kretová  2005;  Špotáková  2005;  Horňák,  2005 
a ďalší).

Rómsky žiaci, ktorých sme sledovali v rámci výskumnej úlohy Špecifiká kognitívneho vývinu 
rómskych detí, sú vzdelávaní v slovenskom, nie v materinskom jazyku. Preto nás zaujímalo, 
ako rozumejú slovenskému textu a s akými chybami pri čítaní sa nedostatočné porozumenie 
textu spája. Na tomto mieste predkladáme niekoľko predbežných zistení z výskumu.

Vzorka, metodika

Vzorku tvorilo 109 rómskych žiakov 1. – 6. ročníkov bežných základných škôl vo veku 7,2 až 
12,2  roka  vyšetrených  počas  školského  roku  2007/08.  Kritériom  ich  výberu  bolo,  že 
pochádzali  z menej  podnetného  prostredia,  dovŕšili  piaty  rok  života  a žiaci,  ktorí  už 
navštevovali ZŠ, neopakovali ročník. Deti žili v osadách pri obciach Rakúsy, Čierny Balog, 
Jarovnice, Stráne pod Tatrami a Šumiac. 

Pre účely nášho sledovania sme žiakov rozdelili na mladších (1. – 3. ročník ZŠ) a starších (4. 
– 6. ročník ZŠ). Oprávňuje nás k tomu aj kvantitatívna analýza vývinu ich výkonov v čítaní, 
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kde práve medzi 3. a 4. ročníkom dochádza k istému pozitívnemu zlomu graf 1). Zastúpenie 
mladších  a starších  chlapcov  a  dievčat  v našej  výskumnej  vzorke  i v kontrolnej  skupine 
uvádzame v tabuľke 1. 

Graf 1: Vývin výkonu rómskych a nerómskych žiakov

Tabulka 1: Počet sledovaných žiakov

Skupina Pohlavie Mladší žiaci Starší žiaci Spolu

Rómski žiaci Chlapci 33 17     50

Dievčatá 33 26     59

Nerómski 
žiaci Chlapci   6   5     11

Dievčatá   3   3     6

Spolu 75 51 126
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Pretože rómske deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia možno pokladať za žiakov so 
špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami,  zvolili  sme  pre  porovnanie  s väčšinovou 
populáciou  malú  kontrolnú  skupinu  nerómskych  klientov  Detského  centra  VÚDPaP 
s problémami v škole (poruchy učenia alebo správania premietnuté do školského neúspechu), 
ktorí tiež patria do tejto kategórie. Deti v kontrolnej skupine, napriek malému počtu (N=17), 
navštevovali všetky z prvých šiestich ročníkov ZŠ.

Žiakom sme administrovali  niekoľko  skúšok kognitívnych  schopností,  medzi  nimi  aj  test 
čítania zameraný na porozumenie textu. Test vlastnej konštrukcie sa skladá zo štyroch úloh:

A. V prvej úlohe má žiak priradiť k obrázkom známych predmetov správne slovo, pričom 
vyberá z troch možností. (Napríklad pod obrázkom sliepky sú slová lienka, sviečka, sliepka, 
správne slovo treba označiť.)

B.  Žiak  vyberá  z piatich  možných  slov  jedno,  ktoré  sa  podľa  neho hodí  k poslednému – 
zvýraznenému – slovu na  konci  riadku.  Riešenie  vyžaduje  určitú  úroveň zovšeobecnenia. 
(Napríklad označiť jedno slovo z možností – saláma, mačka, cukor, maliny, pero... k pojmu 
zviera.)

C. V tretej  úlohe má žiak zo skupiny štyroch slov vyškrtnúť také,  ktoré k ostatným podľa 
neho nepatrí,  a na jeho miesto dopísať (alebo nadiktovať skúšajúcemu) iné slovo, ktoré si 
myslí, že sa k ostatným viac hodí. Dieťa tu nielen potrebuje zistiť spoločné znaky pojmov, ale 
aj samo hľadá vhodný výraz, ktorým nepatričný pojem nahradí. (Napríklad spomedzi slov 
brat, sestra, učiteľ, otec má vyškrtnúť slovo učiteľ a dopísať slovo matka.) 

D. V poslednej úlohe žiak číta súvislý text – rozprávku – a následne písomne odpovedá na 
položené  otázky  zamerané  na  obsah  prečítaného.  Vyšetrujúci  upozorní  dieťa,  aby  čítalo 
pozorne, a pamätalo si, čo číta, pretože bude odpovedať na otázky k textu.

Za správnu odpoveď (hodnotenú dvoma bodmi) sa považovala aj odpoveď, pri ktorej bolo 
zjavné,  že žiak význam slova pochopil,  aj  keď napríklad namiesto „matka“  napísal  „stará 
matka“,  „otec“,  „dedo“  ap.,  čo  mohlo  pravdivo  odrážať  skutočnosť  v jeho  rodine.  Ako 
správna sa hodnotila aj odpoveď, keď dieťa bolo zjavne „v obraze“, len použilo neadekvátne 
pojmy,  napríklad  namiesto  „napadol  ich“  napísalo  „zabíjal  rodinu“.  Jedným bodom  sme 
hodnotili  odpovede všeobecné,  ale  ešte akceptovateľné,  napr.  namiesto „rieka“ či  „oceán“ 
dieťa  napísalo  „voda“  a pod.  Bez  bodu  ostali  odpovede  nesprávne  vo  výbere  a  mimo 
kontextu.  Žiaci  čítali  potichu a  bez časového obmedzenia.  Získané údaje sme vyhodnotili 
kvantitatívne (porovnanie s kontrolnou skupinou pomocou U-testu) i kvalitatívne (odpovede 
rómskych detí).

Výsledky

Výrazný  rozdiel  prinieslo  už  porovnanie  sumárneho  hrubého  skóre  kontrolnej  a rómskej 
skupiny, a to rovnako v skupine mladších (1. – 3. ročník ZŠ) i starších (4. – 6. ročník ZŠ) 
žiakov (graf 2). Všimnúť si treba veľké rozptyly výsledkov rómskych detí. Zatiaľ čo niektoré 
z nich  dosiahli  výkony  porovnateľné  s „nerómami“,  mnohé  sa  im  ani  len  nepriblížili. 
Prekvapením  sú  výsledky  získané  v staršej  skupine,  kde  sme  očakávali,  že  sa  čitateľské 
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spôsobilosti rómskych žiakov predsa len viac priblížia spôsobilostiam väčšinovej populácie. 
Ony  však  dosahujú  sotva  úroveň  čitateľských  spôsobilostí  o tri  roky  mladších  žiakov 
z kontrolnej skupiny(tabuľka 2).

Graf 2: Rozdiely vo výkonov rómskych a nerómskych žiakov

Tabuľka 2: Rozdiely vo výkonoch rómskych a nerómskych žiakov

Skupina N min max AM SD pr. por. U p

Spolu
Róm 109   0 64 39,95 17,49   56,02

111,5 ,000
„neróm“   17 50 66 61,29   4,65 111,44

Mladší
Róm   66   0 60 31,44 17,02 33,74

  16,0 ,000
„neróm“     9 50 65 58,44   4,69 69,22

Starší
Róm   43 31 64 53,02   7,05 22,13

    5,5 0,000
„neróm“     8 62 66 64,50 1,41 46,81
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Plný  počet  bodov  dosiahnuteľný  v teste  čítania  bol  66.  Ak  za  kritérium  dostatočného 
porozumenia  textu  stanovíme  hodnotu  90-percentného  výkonu,  znamená  to  v našom teste 
získanie 60 a viac bodov. V rámci celej rómskej vzorky ho splnilo 5 detí (4,6 %), v kontrolnej 
skupine 12 (70,6 %). V staršej skupine splnili toto kritérium všetci nerómski žiaci,  ale iba 
štyria (9,3 %) zo 43 Rómov (graf 3).

Graf 3
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Napriek inštrukcii „prečítaj si potichu“, čítali rómski žiaci často nahlas. Pôsobilo to dojmom, 
že chcú examinátorovi ukázať, že „vedia čítať“, tzn. ovládajú techniku čítania (hoci aj bez 
dostatočného porozumenia). Častá bola agramatickosť a ortografické chyby. Napr.u mladších 
žiakov: slovo jablko čítané ako „ujko“, cukor ako „doktor“, chlapec ako „cholepech“, palác 
ako „páchla“, rukavica ako „rukavacha“ (všetko 3. ročník) a iné. Pri  zapisovaní odpovedí 
napr. slovo puding si diktuje nahlas, ale píše „dupní“ apod. (2. ročník): 

Je  zrejmé,  že  žiaci  nemajú  dostatočne  osvojenú  analytickú  metódu  čítania,  čo  spolu 
s neznalosťou jazyka  spôsobuje,  že dieťa skúša „čítať“  slová globálne,  ale  len na základe 
niekoľkých podobných hlások či skupín hlások (napr. jedlo – lietadlo). 

V štvrtej úlohe mali žiaci odpovedať na otázky k prečítanej rozprávke. Aj starší žiaci napriek 
tomu,  že  si  text  pozorne  prečítali,  odpovedali  niekedy  celkom  mimo  kontextu  a pointy. 
Príklady:  Otázka:  Kto  mal  troch  synov?  (Správna  odpoveď:  kováč.)  Odpovede  žiakov: 
„Ľubica“,  „matka“...  (5.  ročník)  .  Otázka:  Čo  urobil  zlý  nepriateľ?  (Správna  odpoveď: 
napadol  ich.)  Odpovede žiakov:  „doniesol  zvieraciu  kožušinu“,  „mal  meč“  ...  (6.  ročník). 
Otázka: Ako sa volala kráľova dcéra? (Správna odpoveď: Ľubica.) Odpovede žiakov: „Ju“, 
„Diana“,  „Kristína“,  príp.  „Lybuca“...  (5.  ročník).  Otázka:  Akou  zbraňou  vedel  bojovať 
prostredný  syn?  (Správna  odpoveď:  „lukom“.)  Odpovede  žiakov:  „Fero“,  „puškou“...  (5. 
ročník) a pod.

Diskusia

Rozdielnu  úroveň porozumenia  textu  medzi  rómskymi  žiakmi  a reprezentantmi  majoritnej 
populácie bolo (aj na základe uskutočneného predvýskumu) možné očakávať. Aby sme pri 
porovnávaní výskumných údajov čiastočne vyrovnali hendikep malých Rómov, použili sme 
ako kontrolnú skupinu deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Napriek tomu 
sa v lexikálnej oblasti  i v pragmatickej  rovine jazykového prejavu hendikep rómskych detí 
prejavil  naplno,  a to  aj  v pomerne  nenáročných  úlohách.  Vyplýva  to  zrejme  najmä  zo 
skutočnosti,  že  potreba  ovládaných  slov  v 1.  ročníku  ZŠ  je  dve  až  štyri  tisíc,  zatiaľ  čo 
šesťroční Rómovia ich ovládajú len dvesto až štyristo (Gavlák, 2005).

Predbežné  výsledky  naznačujú,  že  najväčší  problém  robí  rómskym  deťom  porozumenie 
súvislému textu (v našom prípade išlo o rozprávku). Žiaci pri odpovediach na otázky týkajúce 
sa prečítaného textu často hádali a improvizovali s vierou, že sa možno „trafia“.

Za  možné  príčiny  neúspešnosti  rómskych  žiakov  v nami  administrovanom  teste  čítania 
považujeme  v zhode  s M.  Špotákovou  (2005)  ich nižšiu  jazykovú  kompetenciu  (nielen 
v zmysle slabšieho zvládnutia slovenčiny, ale prípadne aj vo všeobecne chudobnejšom rozvoji 
jazyka). Hypoteticky sa dá uvažovať aj o kultúrnych rozdieloch.  Najdôležitejší vplyv malo 
pravdepodobne  preukázateľne  menej  podnetné  domáce  prostredie,  ktoré  bolo jedným 
z kritérií výberu vzorky. Svoju úlohu zohráva aj možný nepriaznivý vplyv komunity, v ktorej 
prevláda  výrazný  nezáujem  o  vzdelávanie.  Odklad  školskej  dochádzky  bez  zabezpečenia 
vhodného  edukačného  pôsobenia  tiež  nebude  riešením,  pretože  podnetnosť  prostredia, 
v ktorom deti žijú, sa nemení a získaný čas sa nevyužíva na získavanie potrebných zručností 
(vrátane jazykových), skôr naopak – napríklad na opateru mladších súrodencov. 
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Záver

Predovšetkým  v nižších  (1.-3.)  ročníkoch  ZŠ  majú  rómski  žiaci  nedostatočne  rozvinuté 
jazykové  kompetencie,  čítacie  zručnosti  a porozumenie  textu,  a  to  podľa  nášho  názoru 
predovšetkým dôsledkom nedostatočnej  znalosti  slovenského  jazyka.  Aj  na  základe  nami 
zistených skutočností možno konštatovať, že pri tvorbe učebníc nie je dostatočne zohľadnený 
ich  stupeň  kognitívneho   a sociálneho  vývinu,  kultúrna  a jazyková  odlišnosť,  čo  má  za 
následok obmedzené vzdelávacie možnosti Rómov.

Napriek  tomu,  že  technika  čítania  vo vyšších  (4.-6.)  ročníkoch ZŠ pôsobí  ako zvládnutá, 
úroveň porozumenia textu je nedostatočná. Získané údaje sú alarmujúce, pretože išlo o text 
rozprávky,  tzn.  nenáročný  text,  ktorý  mal  aj  určitý  dej,  pričom je  pravdepodobné,  že  sa 
s podobným  textom  už  stretli.  Hypoteticky  môžeme  predpokladať  úplné  zlyhanie  pri 
konfrontácií  s textom  náročným,  odborným,  ktorých  je  v učebniciach  druhého  stupňa 
prevažná väčšina. Táto skutočnosť môže byť jednou z príčin školskej neúspešnosti mladých 
Rómov. 

Je nevyhnutné akceptovať, že rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú žiakmi 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a naplno využiť potenciál individuálnych 
výchovno-vzdelávacích programov. Pri ich tvorbe možno využívať už vytvorené stimulačné 
programy (napr. autorov D. Kopasovej a I. Učňa – in Dočkal a kol., 2000), ako aj vhodné 
úpravy učebných osnov a plánov a situáciu riešiť už dnes.

Pochopiteľne,  vzhľadom  na  malú  a nie  celkom  reprezentatívnu  vzorku  možno  výsledky 
hodnotiť ako orientačné, ale sú možno výzvou pre ďalší výskum v tomto smere. Nie je našim 
zámerom  nadhodnocovať  úlohu  znalosti  jazyka  pri  vzdelávaní,  veď  otázka  vzdelávania 
Rómov je multiprofesná a treba k nej pristupovať komplexne,  ale ovládanie vyučovacieho 
jazyka treba chápať ako jednu zo základných podmienok. 
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