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Jednou z možností ako skvalitniť a zlepšiť vzdelávanie rómskych detí je prispôsobiť proces 

vzdelávania kultúrne podmieneným odlišnostiam ich kognitívneho vývinu. Viacerí autori sa 

zhodujú v tom, že kultúra a prostredie významne ovplyvňujú nielen individuálnu štruktúru 

inteligencie, a to tým, že niektoré schopnosti sú spoločnosťou podporované a rozvíjané viac 

než iné (Krejčířová, 2001), ale aj ďalšie charakteristiky mentálnych procesov ako je rýchlosť, 

orientácia na výkon, sociálny a praktický význam komunikácie a rozhodovacie procesy 

(Sternberg, 2001; Neisser a kol., 1996). U rómskej populácii sa zatiaľ predpokladajú 

odlišnosti hlavne vo vývine abstraktných myšlienkových operácií (Říčan, 1998), v percepcii a 

kognitívnych stratégiách (Ferjenčík, 1997). Zistenia medzikulturálnych psychológov ale 

odmietajú predstavy o kvalitatívnych rozdieloch v inteligencii, ak tieto rozdiely existujú, sú 

ovplyvnené spôsobom, akým kultúry využívajú inteligenciu svojich príslušníkov. Väčšina 

štúdií naznačuje, že všetky pozorované výbery populácie majú kapacity pre rôzne poznávacie 

procesy, ktoré sú súčasťou inteligencie, dokážu teda kategorizovať, formovať pojmy, 

zovšeobecňovať, operovať s abstrakciami, pamätať si a logicky usudzovať. Kultúra 

ovplyvňuje hlavne úroveň týchto procesov, a preto sa konkrétne poznávacie prejavy  môžu 

medzi kultúrami líšiť (Ruisel, 2004). 

Vzhľadom na to, že v našej odbornej literatúre chýbal systematický výskum  zameraný na 

sledovanie kultúrne podmienených odlišností kognitívneho vývinu rómskych detí, t.j. detí 

pochádzajúcich nielen z kultúrne odlišného, ale  zároveň málopodnetného prostredia, rozhodli 

sme sa túto situáciu mierne pozmeniť. V rokoch 2004 – 05 sme začali longitudinálny výskum 

zameraný na sledovanie vývinu kognitívnych schopností a niektorých mimointelektových 

faktorov u rómskych detí. Z intelektových schopností sme sledovali verbálne uvažovanie, 

kvantitatívne uvažovanie, abstraktno-vizuálne uvažovanie a myšlienkové operácie. 

Z mimointelektových faktorov vývin pamäťových schopností, reči a tvorivosti (Farkašová, 

2006,  Kundrátová,  2006).  

V tomto príspevku sa budeme bližšie zaoberať vývinom abstraktno-vizuálneho  uvažovania, 

pretože priestorová inteligencia a špecifické priestorové schopnosti, ktoré sú súčasťou 

priestorovej inteligencie, zohrávajú zásadnú úlohu a uplatnenie v prírodných vedách, 

fyzikálnych vedách, matematike a matematickej topológii (Gardner, 1999). Z pedagogickej 

praxe a empirických postrehov učiteľov je zrejmé, že práve v týchto predmetoch rómske deti 

zlyhávajú. Vývin priestorovej inteligencie a jej špecifických priestorových schopností, ako aj 

ich prípadná kultúrna podmienenosť, je v odbornej literatúre zmapovaná len veľmi okrajovo. 

Vývinom priestorového chápania u detí sa zaoberal hlavne Piaget (1997), ktorý ho považoval 

za nedeliteľnú súčasť celkového portrétu logického rastu. Logicko-matematická a priestorová 

inteligencia dieťaťa vznikajú podľa neho na základe aktívneho pôsobenia dieťaťa na svet. 

Piaget tieto schopnosti rozdelil na „figuratívne“ a „operatívne“. Figuratívne schopnosti 

konfiguráciu nejakého predmetu uchovávajú (napr. formou mentálnej predstavy), pri 

operatívnom poznávaní ide predovšetkým o transformáciu tejto konfigurácie a aktívnu 

operáciu. Podľa Gardnera (1999) ide skôr o odlíšenie medzi relatívne statickými a relatívne 

dynamickými formami priestorových schopností. 
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Cieľ výskumu 

 longitudinálne sledovanie vývinu kognitívnych schopností, spôsobov spracovania 

informácii (sekvenčné a simultánne) a čitateľskej gramotnosti rómskych detí, 

 analýza  kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien vo vývine verbálneho uvažovania, 

abstraktno-vizuálneho uvažovania a myšlienkových operácií, 

 analýza vzťahov vývinu jednotlivých kognitívnych schopností a čítania s procesmi 

psychického spracovania informácií. 

 

 

Použité metódy 

 

Po analýze výkonov detí v jednotlivých kognitívnych schopnostiach ako aj analýze vhodnosti 

použitia jednotlivých subtestov, sme pôvodnú testovú batériu mierne pozmenili. Úplne sme 

vypustili pamäťové subtesty, pretože sa nám javí, že odlišnosť a kolísavosť vo vývine 

mnestických vizuálnych schopností je viac ovplyvnená absenciou stratégií a motivačných 

faktorov ako aj požiadavkami domáceho prostredia, ktoré  stratégie a motiváciu pri používaní 

pamäťových postupov nestimulujú. Pre nevhodnosť aritmetických úloh v bežne používaných 

inteligenčných testoch, ktoré vyžadujú veľmi dobrú znalosť testovacieho jazyka (slovenčiny) 

sme sa rozhodli kvantitatívne schopnosti rómskych detí ďalej nesledovať. Sledovanie 

rečového vývinu sme nahradili sledovaním čitateľskej gramotnosti a porozumenia prečítaného 

textu vo vzdelávacom jazyku (slovenčina). Druhá testová batéria obsahovala nasledovné 

úlohy: 

 verbálne uvažovanie sme sledovali subtestom Absurdnosti zo IV. Revízie Stanford-

Binetovej inteligenčnej škály a obrázkovým testom Kategórie SON –E autorov P. J. 

Tellegena a J. A. Larosa, 

 abstraktno-vizuálne uvažovanie sme sledovali subtestami Analýza vzorov 

a Matice zo IV. Revízie Stanford-Binetovej inteligenčnej škály, 

 úroveň myslenia sme sledovali vybranými úlohami zo subtestov Zachovanie 

množstva tekutiny, Zachovanie počtu a Jednoduché priraďovanie z Piagetového 

testu kognitívnych operácií TEKO, 

 úroveň čítania vlastným autorským testom, 

 sekvenčný spôsob spracovania informácií subtestom Pohyby rúk z Kaufmanového 

ABC testu, 

 simultánny spôsob spracovania informáciií subtestom Fotosérie z Kaufmanového 

ABC testu. 

 

 

Výskumná vzorka 

 

Opakovaný výskum sme realizovali od júna 2007 do marca 2008 v 6 základných školách 

východoslovenského (Jarovnice, Rakúsy, Stráne pod Tatrami), stredoslovenského (Čierny 

Balog, Šumiac) a západoslovenského regiónu (Plavecký Štvrtok). Vzhľadom na časté 

chýbanie detí v škole a našu snahu z pôvodnej vzorky vyšetriť čo najviac detí, terénny 

výskum sa nám predĺžil, čo sa prejavilo v mierne odlišných časových odstupoch medzi 

jednotlivými meraniami. Zároveň to ovplyvnilo priemerný vek detí v jednotlivých vekových 

kategóriách, ktoré sme vytvorili pri prvom testovaní (tab. 1). Z pôvodnej vzorky 160 detí vo 

veku 5-10 rokov pri prvom meraní, sa nám podarilo individuálne vyšetriť 130 rómskych detí 

vo veku 7-12 rokov pri druhom meraní. Z pôvodnej vzorky bolo 13 detí t.j. 8,1% preradených 

do špeciálnych škôl. 
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Tabuľka 1: Priemerný vek a počty detí v jednotlivých vekových kategóriách 

 

p.č. 
veková 

kategória pri 
1.meraní 

N 
1.meranie 

priemerný 
vek 

N 
2.meranie 

priemerný 
vek 

1 do 6 r. 14 5,6 14 8,22 

2 6,01 - 7,00 56 6,66 43 9,36 

3 7,01 - 8,00 44 7,37 32 9,85 

4 8,01 - 9,00 33 8,62 30 11,01 

5 nad 9 r. 13 9,25 11 11,62 

 

 

Výsledky z prvého merania 

 

 Výsledky prvého vyšetrenia môžeme interpretovať ako prierezový longitudinálny 

výskum. Pri prvom vyšetrení sme zaznamenali odlišný priebeh vývinu 

špecifických schopností abstraktno-vizuálneho uvažovania rómskych detí 

v závislosti od veku.  

 Zatiaľ čo v schopnostiach vizuálneho analyticko-syntetického uvažovania 

(Analýza vzorov) sme vekom zaznamenali vzostupnú tendenciu, veková vývinová 

krivka schopnosti neverbálneho uvažovania a vyvodzovania vzťahov medzi 

objektmi (Matice) má opačnú zostupnú tendenciu. Sledovanie vývinových zmien 

v závislosti od rokov školskej dochádzky mal v obidvoch sledovaných 

schopnostiach rovnakú tendenciu ako pri vývinových zmenách ovplyvnených 

vekom. 

 

 

Výsledky z druhého merania 

 

Analýza vzorov  

 schopnosti, ktoré sleduje subtest Analýza vzorov by sme podľa Gardnera (1999) 

mohli považovať za  relatívne statickú formu priestorových schopností, ktorá úzko 

súvisí s úrovňou percepčných schopností dieťaťa (identifikácia, analýza a syntéza 

vizuálnych objektov) 

 ako vidno z tabuľky  2 a grafu  1, zaznamenali sme významný nárast hrubého skóre 

vo všetkých vekových kategóriách. Vývinové zmeny nárastu hrubého skóre 

v longitudinálnom výskume mali podobnú vzostupnú vývinovú tendenciu ako pri 

prvom meraní, ktoré možno považovať za prierezový longitudinálny výskum 

 nárast hrubého skóre pozitívne koreloval s vekom (Pearsonov koeficient r =,470**, 

p<0,01) a takisto bol ovplyvnený regiónom, z ktorého dieťa pochádzalo. Výkony 

rómskych detí zo západoslovenského regiónu boli významne lepšie ako výkony detí 

z východoslovenského a stredoslovenského regiónu 

 najväčší nárast hrubého skóre sme zaznamenali u tých detí, ktoré pred povinnou 

školskou dochádzkou nenavštevovali materskú školu 

 ako vidno z tabuľky 2 a grafu 2, nárast výkonnosti v hrubom skóre bol dostatočný na 

to, aby sa prejavil aj v zmenách a náraste váženého skóre (teda v porovnaní so 

štandardnými normami Stanford-Binetovej inteligenčnej škály, bohužiaľ nie 

slovenskými normami). Významné zmeny sme zaznamenali v druhej a tretej vekovej 
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kategórii, u detí z prvej vekovej kategórie, t.j. u tých detí, ktoré pri prvom meraní 

navštevovali materskú školu bola zmena nevýznamná  

 nárast váženého skóre opätovne pozitívne koreloval s vekom (Pearsonov koeficient r 

= ,200*, p<0,05) a podobne ako v pri hrubom skóre bol ovplyvnený regiónom 

v prospech detí zo západoslovenského regiónu     

 zistili pozitívne zmeny v kvalite percepčných schopností a ich vývine, pretože 

v celom súbore rómskych detí sme zaznamenali významný pokles reverzných chýb 

pri riešení úloh tohto typu. 

 

 

Matice 

 

 schopnosti, ktoré sleduje subtest Matice, by sme podľa Piageta (1997) mohli 

považovať za. operatívnej schopnosti, resp. za dynamickú formu priestorových 

schopností podľa Gardnera (1999). Riešenie úloh tohto typu vyžaduje nielen vizuálnu 

identifikáciu objektu, ale hlavne  vyvodzovanie riešenia na základe pochopenia 

dynamických zmien  medzi objektmi. 

 ako vidno z tabuľky 3 grafu 3, významný nárast hrubého skóre sme zaznamenali 

takmer vo všetkých vekových kategóriách, okrem najstaršej vekovej kategórie, kde 

došlo k poklesu vo výkonnosti 

 nárast hrubého skóre s vekom významne nekoreloval (Pearsonov koeficient r = ,163), 

zmeny v hrubom skóre boli viac ovplyvnené pohlavím a regiónom, kde najväčší nárast 

v hrubom skóre sme zaznamenali u dievčat zo západoslovenského regiónu. Fakt, či 

rómske dieťa navštevovalo alebo nenavštevovalo predškolskú prípravu, nie je 

diferencujúci, pretože aj u detí, ktoré navštevovali MŠ alebo nultý ročník aj u tých, 

ktoré neabsolvovali tento typ prípravy, sme zaznamenali významný nárast v hrubom 

skóre, snáď okrem detí, ktoré chodili aj do MŠ a hneď nato aj do nultého ročníka.  

 ako vidno z tabuľky 3 a grafu 4, nárast hrubého skóre bol relatívny v porovnaní so 

štandardnými normami. Vývinová krivka má podobne ako pri prierezovom 

longitudinálnom výskume zostupnú tendenciu. K významným poklesom vo váženom 

skóre došlo vo všetkých vekových kategóriach okrem najmladších detí, ktoré pri 

prvom meraní navštevovali materskú školu. 

 zmeny vo váženom skóre významne negatívne korelovali s vekom (Pearsonov 

koeficient r = -,400**, p<0,01) a takisto boli ovplyvnené krajom a pohlavím, kde k 

najväčšiemu poklesu vo váženom skóre došlo u chlapcov zo západoslovenského 

regiónu. Podobne ako pri zmenách v hrubom skóre aj vo váženom skóre fakt, či dieťa 

navštevovalo alebo nenavštevovalo predškolskú prípravu, nebol dostatočne 

diferencujúci, poklesy vo váženom skóre boli štatisticky významné u všetkých detí. 

 

 

Záver 

 

Longitudinálny výskum nám v podstate potvrdil prvé závery, ktoré sme nadobudli pri 

analýze prierezového longitudinálneho výkumu. Jednotlivé špecifické schopnosti 

abstraktno-vizuálneho uvažovania ako súčasti priestorovej inteligencie sa u rómskych detí 

vyvíjajú v odlišných tendenciách. Zatiaľ čo sa u týchto detí vekom zlepšuje úroveň 

zrakovej percepcie, vizuálnej analýzy a syntézy, neverbálne usudzovanie sa ani vplyvom 

veku samotného ani vplyvom školskej dochádzky vôbec nemení, resp.  jeho úroveň klesá. 

Rómske deti zostávajú stále na úrovni jednoduchých operácií typu „nachádzanie 
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identických konkrétnych objektov“ a ani vo vyšších vekových kategóriách nie sú schopné 

pracovať s abstraktnými symbolmi a vnímať a pochopiť dynamické zmeny medzi týmto 

typom objektov. Z tohto pohľadu sa zlyhávanie rómskych detí v prírodovedných 

predmetoch vo vyšších ročníkoch javí ako logické a podnecuje nás k viacerým úvahám 

nielen o kvalitatívnych zmenách v učebných osnovách, ale aj o kvalitatívne odlišnom 

prepojení predškolskej prípravy a nultých ročníkov s obsahovou náplňou jednotlivých 

školských predmetov, kde by sa podstatne väčšia pozornosť venovala stimulácii týchto 

schopností hravou a hlavne názornou formou. 

Domnievame sa, že niektoré výsledky nášho výskumu by mohli podnietiť diskusiu o tom, 

či sú neverbálne testy typu Matíc (napr. Ravenove progresívne matice) naozaj vhodnou 

diagnostickou metódou pre rómske deti z málopodnetného prostredia. 

 

 

Tabuľka 2  Analýza vzorov – vývinové zmeny v hrubom a váženom skóre 

 

 

vek. 
kat.   

AM SD t p 

1 

HS 1.meranie 10,642 2,205 -3,714 ,003 

HS 2.meranie 17,000 5,844     

VS 1.meranie 81,428 6,858 -,335 ,743 

VS 2.meranie 82,928 14,112     

2 

HS 1.meranie 11,046 3,169 -12,321 ,000 

HS 2.meranie 20,484 5,662     

VS 1.meranie 75,860 10,340 -5,749 ,000 

VS 2.meranie 86,558 13,191     

3 

HS 1.meranie 14,937 4,918 -9,473 ,000 

HS 2.meranie 22,182 7,613     

VS 1.meranie 81,125 14,295 -4,744 ,000 

VS 2.meranie 89,906 17,308     

4 

HS 1.meranie 19,433 5,021 -4,566 ,000 

HS 2.meranie 24,600 5,549     

VS 1.meranie 86,466 13,571 -,493 ,625 

VS 2.meranie 87,833 12,387     

5 

HS 1.meranie 20,090 6,789 -4,967 ,001 

HS 2.meranie 27,818 8,219     

VS 1.meranie 85,454 18,112 -2,131 ,059 

VS 2.meranie 93,454 18,018     
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      Tabuľka 3    Matice – vývinové zmeny v hrubom a váženom skóre 

 

vek. 
kat.   

AM SD t p 

1 

HS 1.meranie 2,285 2,127 -2,908 ,012 

HS 2.meranie 5,149 3,348     

VS 1.meranie 106 10,288 2,001 ,067 

VS 2.meranie 99,642 8,545     

2 

HS 1.meranie 3,023 1,422 -2,324 ,025 

HS 2.meranie 3,976 2,641     

VS 1.meranie 102,418 6,626 10,276 ,000 

VS 2.meranie 86,93 9,711     

3 

HS 1.meranie 2,906 1,956 -3,878 ,001 

HS 2.meranie 4,75 2,396     

VS 1.meranie 97,687 8,129 5,957 ,000 

VS 2.meranie 87,218 7,661     

4 

HS 1.meranie 3,366 1,65 -4,069 ,000 

HS 2.meranie 5,100 2,202     

VS 1.meranie 89,666 8,104 4,135 ,000 

VS 2.meranie 83,166 6,012     

5 

HS 1.meranie 4,818 2,442 ,282 ,783 

HS 2.meranie 4,636 1,804     

VS 1.meranie 90,545 9,511 3,734 ,004 

VS 2.meranie 80,909 6,759    
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Graf 2 

Analýza vzorov - vývinové zmeny vo váženom skóre
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Matice - vývinové zmeny v hrubom skóre
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Graf 4 

Matice - vývinové zmeny vo váženom skóre
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