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Abstrakt:  

Sociálne, zdravotne a inak  znevýhodnené deti  majú veľmi často problém úspešne sa včleniť do 

vzdelávacieho procesu. Situácia je zložitejšia najmä vtedy, ak neabsolvovali predškolskú prípravu. 

Autorka vo svojom príspevku prináša skúsenosti z výskumnej práce školského psychológa u detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, pričom porovnáva niektoré výsledky testov použitých 

individuálne v troch skupinách detí predškolského veku: tie ktoré navštevovali predškolské 

zariadenie, tie ktoré neprešli žiadnou predškolskou prípravou a deti, ktoré absolvovali prípravný 

(nultý ročník). Získané výsledky je možné použiť na predikciu školskej úspešnosti, resp. formy 

stimulácie kognitívneho vývinu  uvedených detí. 

 

 

V mesiacoch január - apríľ 2008 sme v súvislosti so zisťovaním úrovne školskej zrelosti uskutočnili  

na jednej vybranej bratislavskej škole výskum detí zo sociálne  znevýhodneného  prostredia. 

Výskumu sa zúčastnili deti jednej z bratislavských základných škôl, zapísané do l. ročníka pre 

školský rok 2008/2009.   

Cieľ výskumu: porovnať výkony detí predškolského veku testovaných pred nástupom do základnej 

školy (skúmanie školskej zrelosti a intelektového potenciálu) s rôznou mierou prípravy na školu.  

 

Výskumná vzorka:  27 detí v predškolskom veku, z nich jedna skupina (9) absolvovala 

predškolskú prípravu v MŠ, ďalšia (9) absolvovala jeden polrok v nultom (prípravnom ročníku) a 

posledná skupina (9) nikdy nenavštevovala predškolské zariadenie ani neprešla žiadnou prípravou 

na školu. Testovanie prebehlo individuálne, v pracovni školského psychológa, v čase január - apríľ 

2008. 

 

Základné hypotézy  

1. Predpokladáme, že v teste školskej zrelosti (Göppingen) sa prejavia významné rozdiely vo 

výkonoch medzi skupinou detí, ktoré neabsolvovali predškolskú prípravu a tými, ktoré túto 

prípravu absolvovali v MŠ. 

2. Predpokladáme, že deti, ktoré navštevovali MŠ budú mať lepšie výsledky v teste školskej 

zrelosti ako deti , ktoré absolvovali prvý polrok v nultom ročníku 

3.  Predpokladáme, že medzi deťmi v daných troch skupinách budú  štatisticky významné 

rozdiely aj  vo výkonoch  kultúrne nezávislého neverbálneho testu SON-R 2 1/2-7.   

 

 

 



Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

2 

 

Použité psychodiagnostické pomôcky  

 

a) Göppingen - najznámejšia screeningová metóda zisťovania úrovne školskej zrelosti, používaná 

v pedagogicko-psychologických poradniach už takmer štyri desaťročia.  

Pozostáva z desiatich subtestov: 1. Postihovanie tvaru a schopnosť rozlišovania 2. Jemná motorika 

3. Postihovanie vzťahov veľkosti, množstva a poradia 4. Pozorovacia schopnosť 5. Kritické 

pozorovanie 6. Schopnosť koncentrácie 7. Schopnosť zapamätania 8. Chápanie názorných 

predmetov a situácií 9. Chápanie reči a obsahu  10. Náznak všeobecného vývinu. 

 

b) SON-R 2 1/2-7 - individuálny neverbálny test pozostávajúci zo 6 subtestov: 

1. Mozaiky 2. Kategórie 3. Skladačky 4. Analógie 5. Situácie 6. Vzory 

Subtesty majú väčšinou dve úrovne obtiažnosti úloh. Uvedená metodika je určená deťom 

predškolského veku a na začiatku školskej dochádzky a prostredníctvom nej je možné určiť úroveň  

kognitívnych schopností detí v predškolskom, resp. ranom školskom veku. Test je považovaný za 

kultúrne nezávislý* a použili sme ho najmä preto, že viac ako 80 % detí v našej vzorke bolo 

rómskeho pôvodu  (*Snijders, J.Th., Tellegen, P.J. & Laros, J.A. ,1989). 

 

Použité štatistické metódy 

 

Použili sme analýzu rozptylu (ANOVA), Welchov a Brown-Forsythe test, Tukeyho  HSD, 

Tamhaneho test. 

 

Výsledky:  

 

Tab. č. 1   Výsledky analýzy rozptylu – ANOVY  

Descriptives

9 57,11 7,441 2,480 51,39 62,83 50 73

9 75,44 15,200 5,067 63,76 87,13 54 101

9 67,00 9,862 3,287 59,42 74,58 56 89

27 66,52 13,279 2,556 61,27 71,77 50 101

9 36,11 11,407 3,802 27,34 44,88 16 55

9 52,78 9,821 3,274 45,23 60,33 31 63

9 48,00 11,391 3,797 39,24 56,76 31 61

27 45,63 12,674 2,439 40,62 50,64 16 63

neabsolvoval skolku

absolvoval skolku

nulty rocnik

Total

neabsolvoval skolku

absolvoval skolku

nulty rocnik

Total

iq

Gop- hrube skore

N Mean Std. Deviation Std. Error Low er Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 
 

Nakoľko robustné testy Welchov test aj Brown_Forsythe-ho test namerali rozdielnu signifikantnosť 

medzi skupinami, pre IQ aj pre GHS sme odmietli nulovú hypotézu o rovnosti priemerov a ďalej 

sme skúmali, ktoré porovnávané dvojice úrovní faktora (I a J)  majú alebo nemajú štatisticky 

významný rozdiel skupinových priemerov. Tu sme pre GHS použili Tukeyho HSD test, ktorého 

výsledky sú v tabuľke č. 2. 
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Tab. č. 2   Porovnanie výsledkov medzi skupinami v teste školskej zrelosti Göppingen 

 

Multiple Com parisons

Dependent Variable: Gop- hrube skore

Tukey HSD

-16,667* 5,137 ,009 -29,50 -3,84

-11,889 5,137 ,073 -24,72 ,94

16,667* 5,137 ,009 3,84 29,50

4,778 5,137 ,627 -8,05 17,61

11,889 5,137 ,073 -,94 24,72

-4,778 5,137 ,627 -17,61 8,05

(J) Skupina

absolvoval skolku

nulty rocnik

neabsolvoval skolku

nulty rocnik

neabsolvoval skolku

absolvoval skolku

(I) Skupina

neabsolvoval skolku

absolvoval skolku

nulty rocnik

Mean

Dif ference

(I-J) Std. Error Sig. Low er Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval

The mean dif ference is  s ignif icant at the .05 level.*. 

 
 

 

Podľa tejto tabuľky vidieť, že v prípade Göppingenovho testu podľa dosiahnutých hrubých skóre : 

   

 skupinové priemery neabsolvoval škôlku  – absolvoval škôlku - a vice versa  - sa štatisticky 

významne líšia, p hodnota (Sig) je 0,009 

 medzi skupinovými priemermi nultý ročník  – neabsolvoval škôlku – nie je štatisticky 

významný rozdiel, p hodnota (Sig) je 0,073  

 medzi skupinovými priemermi nultý ročník  – absolvoval škôlku – nie je štatisticky významný 

rozdiel, p hodnota (Sig) je 0,627. 

 

 

Pre IQ SON  sme použili Tamhaneho test, ktorý je určený pre prípady nerovnakého rozptylu úrovní 

faktorov, ktorého tabuľka je nasledujúca: 

 

Tab.č.3  Porovnanie výsledkov  IQ v teste SON -R  21/2 –7 medzi skupinami 

 

Multiple Com parisons

Dependent Variable: iq

Tamhane

-18,333* 5,641 ,022 -34,04 -2,63

-9,889 4,118 ,087 -20,96 1,18

18,333* 5,641 ,022 2,63 34,04

8,444 6,039 ,457 -7,96 24,85

9,889 4,118 ,087 -1,18 20,96

-8,444 6,039 ,457 -24,85 7,96

(J) Skupina

absolvoval skolku

nulty rocnik

neabsolvoval skolku

nulty rocnik

neabsolvoval skolku

absolvoval skolku

(I) Skupina

neabsolvoval skolku

absolvoval skolku

nulty rocnik

Mean

Dif ference

(I-J) Std. Error Sig. Low er Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval

The mean dif ference is  s ignif icant at the .05 level.*. 
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Z tejto tabuľky pozorujeme, že v súvislosti s IQ SON : 

 

 

 skupinové priemery neabsolvoval škôlku  – absolvoval škôlku - a vice versa  - sa štatisticky 

významne líšia, p hodnota (Sig) je 0,022 

 medzi skupinovými priemermi nultý ročník  – neabsolvoval škôlku – nie je štatisticky 

významný rozdiel, p hodnota (Sig) je 0,087 

 medzi skupinovými priemermi nultý ročník  – absolvoval škôlku – nie je štatisticky významný 

rozdiel, p hodnota (Sig) je 0,457.  

 

 

 

Graf  č. 1    test ŠZ GÖPPINGEN - porovnanie medzi skupinami 
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Graf  č. 2    IQ v teste  SON-R  2 1/2-7 - porovnanie medzi skupinami 
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Zhrnutie výsledkov a závery  

 

1. Hypotéza č. 1 sa potvrdila: rozdiel medzi deťmi, ktoré neabsolvovali predškolskú prípravu 

a tými, ktoré túto prípravu absolvovali v MŠ, je štatisticky významný. 

2. Hypotéza č. 2 sa tiež potvrdila: deti, ktoré navštevovali MŠ, mali lepšie výsledky v teste školskej 

zrelosti ako deti, ktoré absolvovali prvý polrok v nultom ročníku, nakoľko išlo o deti s odkladom 

školskej dochádzky. 

3. Medzi deťmi v daných troch skupinách boli štatisticky významné rozdiely aj  vo výkonoch 

v neverbálnom teste SON-R 2 1/2-7. 

 

 

Diskusia a závery  

Rómske deti a iné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia často podávajú testové výkony v 

hraničnom pásme alebo v pásme mentálnej retardácie. Aj v našom  výskume sa žiaľ potvrdilo, že 

výsledky IQ podobne ako úroveň školskej zrelosti,  boli v našej vzorke  celkovo značne pod 

priemerom danej populácie. Ak za kritérium úspešnosti ich fungovania mimo testovú situáciu 

vezmeme školskú úspešnosť a nie úspešnosť adaptácie na prirodzené prostredie týchto detí, 

môžeme prirodzene dospieť k diagnóze mentálna retardácia. Je samozrejmé, že získané výsledky sa 

nedajú celkom zovšeobecniť pre málopočetnú vzorku. Sú však konkrétnym príkladom výkonov detí 
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zo sociálne hlboko znevýhodneného prostredia. Výsledky budú mať aj dôležitý praktický prínos, 

nakoľko tieto deti sa od septembra 2008 stanú žiakmi prvého ročníka ZŠ a daná  informácia môže 

pomôcť učiteľom, ktorí si budú môcť postaviť reálne učebné ciele v jednotlivých učebných 

predmetoch pre každého príslušného žiaka. 

Dôležitou úlohou spoločnosti pri podpore vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

však musí byť vytvorenie podmienok pre to, aby sa aj tieto deti mohli vzdelávať spolu s ostatnými 

deťmi v školách poskytujúcich štandardné vzdelanie. Vzdelávanie sociálne znevýhodnených detí v 

štandardných základných školách by malo prebiehať na základe kvalitnej diagnostiky skutočných 

kognitívnych predpokladov dieťaťa, diferenciálnej diagnostiky medzi mentálnou retardáciou a 

nízkym výkonom v psychologických testoch, ktorý je spôsobený sociálnym znevýhodnením a 

kultúrnou odlišnosťou. Škola by mala byť profesionálne, personálne aj materiálne pripravená 

vzdelávať aj deti so špeciálnymi edukačnými potrebami, ku ktorým patria tiež deti s odlišným 

etnickým pôvodom a kultúrnym zázemím, i deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.    

Napriek tomu, že v poslednej dobe sa na VUDPaP v Bratislave publikovalo viacero štúdií, ktoré sa 

zaoberali sociálne znevýhodnenými deťmi  (Dočkal, V., Farkašová, E., Kundrátová, B., Špotáková, 

M. (2005), Dočkal,V., Kopčanová, D., Farkašová, E.(2007), Kopčanová, D., Farkašová, E. (2003), 

Kopčanová, D., Farkašová, E., Dočkal,V. (2007) ) a v rámci  projektu Phare boli vypracované 

špecifické metodiky  pre  diagnostiku rómskych žiakov (RR skríning, Test školskej spôsobilosti) 

pedagogicko-psychologická prax stále  požaduje  vypracovanie ďalších primeraných, vhodných 

diagnostických nástrojov, ktoré umožnia odkryť skutočný potenciál a spôsobilosť rómskych detí pre 

štúdium na základnej škole. 
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