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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou vplyvu kognitívneho stimulačného programu na dosiahnutú úroveň 

čiastkových kognitívnych funkcií v oblasti auditívnej percepcie u žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím 

edukovaných v podmienkach školskej integrácie na základnej škole v Prešovskom samosprávnom kraji. Do 

testovania bolo zapojených 5 žiakov (2 dievčatá, 3 chlapci) v 4. ročníku na dvoch základných školách 

v Prešovskom samosprávnom kraji. Na zisťovanie výkonu žiakov v auditívnej percepcii bol použitý výskumný 

nástroj T-254 deficity čiastkových funkcií. K sledovaným závislým premenným patria: auditívne členenie 

(diferenciácia figúry a pozadia), auditívna diferenciácia, auditívna pamäť. Nezávislú premennú predstavuje 

kognitívny stimulačný program (overený v praxi). Analýzou získaných údajov sa potvrdil štatisticky významný 

rozdiel v premennej auditívna diferenciácia v prospech výstupného merania, keďže nameraná p-hodnota 

(p=0,0095) bola nižšia ako α=0,05. Z uvedeného zistenia možno predpokladať, že cielenou stimuláciou 

čiastkových funkcií v kognitívnych procesoch dosahujú žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím pozitívne zmeny, 

ktoré sa následne môžu odraziť na samotnej efektívnosti zvládania školských zručností a školskej úspešnosti 

v edukačnom procese. 

Kľúčové slová: Žiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Auditívna percepcia. Čiastkové kognitívne 

funkcie. Kognitívna stimulácia. Školská integrácia. 

 

Abstract: This paper deals with the analysis of the impact of cognitive stimulation program to achieve the level 

of partial cognitive functions in auditory perception of pupils with mild intellectual disabilities educated in 

school integration in elementary school in Prešov region. In testing were involved5 students (2 girls, 3 boys) in 

4th grade at two elementary schools in Prešov region. To identify pupils' performance in auditory perception we 

used a research tool called T-254 deficits of partial functions. Monitored dependent variables were: auditory 

classification, auditory differentiation and auditory memory. The independent variable is a cognitive stimulating 

program (verified in practice). Through the analysis of the collected data, we confirmed the statistically 

significant difference in variable auditory differentiation in favor of output measurement, because measured p-

value (p = 0.0095) was less than α=0.05. As noted above, that stimulation of partial functions in cognitive 

processes achieve pupils with mild intellectual disabilities positive changes, which can subsequently be reflected 

in the educational effectiveness of coping skills and school success in the educational process. 

Keywords: Pupil with mild intellectual disabilities. Auditory perception. Partial cognitive function. Cognitive 

stimulation. School integration. 
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Teoretické východiská 

V predkladanom príspevku riešime aktuálny problém plnohodnotnej a funkčnej 

školskej integrácie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím do základných škôl. Svoju 

pozornosť zužujeme na problematiku stimulácie čiastkových kognitívnych funkcií. V procese 

školskej integrácie je nevyhnutné, aby učiteľ rozvíjal kľúčové kompetencie u žiakov s ľahkým 

mentálnym postihnutím čo najcielenejšie s ohľadom na aktuálny vývinový stav ich 

kognitívnych procesov (mal by poznať zákonitosti psychického vývinu žiaka, vzájomné 

súvislosti a korelačné vzťahy medzi kognitívnymi funkciami, mal by rešpektovať 

individuálne tempo vývinu žiaka). Nemôže očakávať, že vývin čiastkových kognitívnych 

funkcií bude rovnomerný u každého žiaka, resp. že budú rovnomerne rozvinuté všetky 

čiastkové kognitívne funkcie, ktoré do značnej miery predurčujú aj úroveň školských 

zručností žiakov (Blachman 1991; Siegel 2003; Leeber 2006; Sindelarová 2007; Hlebová 

2009; Pokorná 2010; Zezulková 2011; Doidge 2012; Liptáková 2012; Krejčová 2013; 

Žovinec 2014). Cieľom príspevku je analyzovať vplyv kognitívneho stimulačného programu 

na dosiahnutú úroveň čiastkových kognitívnych funkcií v oblasti auditívnej percepcie 

u žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím v 4. ročníku v podmienkach školskej integrácie 

a poukázať na potrebu ich cielenej stimulácie v edukačnom procese ako predpokladu 

úspešného nadobúdania kľúčových kompetencií a školskej úspešnosti. 

Dispozície k rozvoju kognitívnych funkcií sú geneticky podmienené, ale ako uvádza 

Vágnerová (2002), dedičné sú iba predpoklady, ďalší rozvoj týchto funkcií už závisí na 

spôsobe, akým je žiak stimulovaný, t. j. na kvalite, frekvencii a primeranosti podnetov. 

Kognitívne (poznávacie) procesy, prostredníctvom ktorých sa žiak učí, premýšľa 

a poznáva svet, sa u žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím v dôsledku funkčného oslabenia 

centrálnej nervovej sústavy vyvíjajú nerovnomerne, ale hlavne obmedzene. Avšak ako uvádza 

Krejčová (2013), súčasné neurovedecké bádania dokazujú, že rovnako ako čiastkové 

charakteristiky centrálnej nervovej sústavy môžu ovplyvniť spôsob učenia žiakov s ľahkým 

mentálnym postihnutím, tak aj edukačné procesy formujú aktivitu a činnosť centrálnej 

nervovej sústavy. Feuerstein (2002; 2008) zdôrazňuje, že kognitívne funkcie ako štruktúry 

mozgu sú ovplyvňované intervenciou, t. j. sú spôsobilé modifikovať a meniť sa. Povinnosťou 

učiteľa je teda veriť v možnosť rozvoja žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím, premýšľať 

o konkrétnych prejavoch jednotlivých kognitívnych procesov, ktoré následne u žiaka trénuje, 

posilňuje a rozvíja.  
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Vzhľadom na skutočnosť, že náš príspevok sa zužuje na oblasť auditívnej percepcie, 

objasníme v nasledujúcej časti jednotlivé špecifiká kognitívnych procesov v tejto oblasti 

u žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Sindelarová (2008) opisuje vnímanie ako jeden 

z troch hlavných pilierov kognície, ku ktorému pripája aj pozornosť a pamäť, pričom 

zdôrazňuje, že tieto základné procesy sú neustále prepojené, a tak vytvárajú aktívny 

kognitívny systém.
4
 Petráš (In: Valenta a kol. 2012) uvádza, že vnímanie je z pohľadu vývinu 

na primárnej úrovni, a tak tvorí základnú funkciu pre optimálny vývin ďalších funkcií, ktoré 

Piaget, Inhelderová (1997) pokladajú za zdroj a predpoklad neskorších myšlienkových 

operácií. Pozornosť a pamäť patria medzi tie kognitívne procesy, v ktorých majú žiaci 

s ľahkým mentálnym postihnutím obmedzenia, ktoré je možné prostredníctvom edukácie 

a špeciálnych cvičení úspešne prekonávať (Valenta, Michalík, Lečbych a kol. 2012). 

Auditívna percepcia (sluchové vnímanie) sa vyvíja už v prenatálnom období, keď plod 

vníma zvukové podnety z vonkajšieho a vnútorného prostredia, ktoré sú vtedy modifikované 

amniovou tekutinou (od 5. mesiaca). Auditívna percepcia úzko súvisí s rozvojom reči, a teda 

zohráva významnú úlohu pri psychickom vývine dieťaťa. U žiaka s ľahkým mentálnym 

postihnutím dochádza k pomalému utváraniu podmienených spojov a dynamického 

stereotypu, čo vedie k nedostatočnému a oneskorenému rozlišovaniu foném a následne 

k oneskorenému dozrievaniu fonematického sluchu, sluchovej analýzy a syntézy, čo vedie 

k oneskorenému utváraniu reči a následné k oneskoreniu psychického vývinu dieťaťa či 

predlženej fyziologickej dyslálie (Petráš, In: Valenta, Michalík, Lečbych a kol. 2012; Valenta 

a kol. 2012). Prejavuje sa to tým, že tieto deti dlho neodlišujú zvuky ľudskej reči v dôsledku 

oslabenej schopnosti a nedostatočnej fixácie podmienených spojov v oblasti sluchového 

analyzátora (sluchová percepcia, pamäť a diferenciácia). Príčinou nie je porucha sluchu ako 

taká, ale proces spracovávania zachytených slov, ktorý prebieha špecifickým spôsobom 

a pomalším tempom (Zezulková 2011). Tieto špecifiká sú zapríčinené nezrelosťou ľavej 

mozgovej hemisféry vrátane problému koordinácie jednotlivých čiastkových kognitívnych 

funkcií či v dôsledku nedostatočnej stimulácie zo strany prostredia. Nedostatkom je aj čas, 

ktorý je potrebný na vnímanie, čo úzko súvisí s vyššie popísanou pozornosťou žiaka s ľahkým 

mentálnym postihnutím (Petráš, In: Valenta, Michalík, Lečbych a kol. 2012; Valenta a kol. 

2012). Postupným vývinom dozrieva auditívna percepcia do obdobia, keď garantuje 

optimálne podmienky pre rozvoj napr. čitateľskej kompetencie prostredníctvom čiastkových 

                                                           
4
 Autorka Pokorná (2010) názorne zobrazila vývin vnímania podľa Affolterovej (2010) a vytvorila schému 

prepojenia teoretických predpokladov vývinovej a kognitívnej psychológie (In: Sindelarová 2008). 
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kognitívnych funkcií mozgu,
5
 ktorými sú auditívna členenie (diferenciácia figúry a pozadia) 

a auditívna difereciácia reči (fonologická analýza), auditívna pamäť (Zezulková 2011). 

1. Auditívne členenie (diferenciácia figúry a pozadia) – umožňuje zamerať pozornosť 

a vyčleniť dané zvuky z pozadia. U žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím sa prejavuje 

sluchová nepozornosť ako sústredenie sa (na hlas učiteľa), pričom sa často rozptýlia inými 

zvukmi. Deficity v tejto oblasti možno považovať za jeden z prediktorov odrážajúci sa 

v nedostatkoch v čitateľskej kompetencii, napr. v oblasti spôsobu čítania hláskovaním 

(p=0,000), dvojitým čítaním (p = 0,000), domýšľaním slov (p = 0,002), prípadne ako chyby 

v technike čítania v oblasti zámena tvarovo podobných písmen (p = 0,013), vynechávania 

písmen (p=0,000) a slabík (p = 0,000).
6
 

2. Auditívna diferenciácia – ako schopnosť analyzovať komplexnú zostavu hlások. Žiak 

s ľahkým mentálnym postihnutím disponuje nízkou úrovňou fonologického uvedomovania 

(sluchová analýza) a fonematického uvedomovania (rozlíšenie podobne znejúcej hlásky), ku 

ktorému dospieva oproti norme oneskorene.
7
 Pre správnu výslovnosť musí žiak odlíšiť 

jednotlivé hlásky, t. j. sykavky, mäkké a tvrdé spoluhlásky, znelé a neznelé spoluhlásky, 

krátke a dlhé samohlásky. Zriedkakedy sa u žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím 

vyskytuje bezchybná výslovnosť, v čom sa okrem nedostatočnej sluchovej diskriminácie 

podieľa aj motorická neobratnosť hovoridiel. Stanovich (1986, In: Lechta 2002) pokladá za 

prediktor čítania fonologické uvedomovanie,
8
 ktoré spočíva v uvedomovaní si akustickej 

formy hovorenej reči a schopnosti vyčleniť sluchom slová vo vetách, slabiky v slovách a na 

vyššej úrovni aj hlásky v slovách, t. j. ich poradie, počet a pod. Oslabenie v auditívnej 

diferenciácii možno pokladať za prediktor nedostatkov v čitateľskej kompetencii v oblasti 

spôsob čítania hláskovaním (p = 0,038), dvojitého čítania (p = 0,001), domýšľania slov (p = 

0,001), zámena tvarovo podobných písmen (p = 0,036), vynechávania písmen (p = 0,008) 

a slabík (p = 0,001).  

                                                           
5
 Čiastkové funkcie v kognitívnej oblasti definuje Sindelarová (2007, s. 8) ako „základné  schopnosti, ktoré 

umožňujú diferenciáciu a rozvoj vyšších psychických funkcií, ako sú reč a myslenie. V ďalšom vývine sú 

predpokladom, o ktorý sa opiera zručnosť čítania, písania a aj primeraného správania.“ 
6
 Výsledky výskumu (N = 45) sú súčasťou dizertačnej práce pod názvom Kognitívny stimulácia čitateľskej 

kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v podmienkach školskej integrácie (Ďorďovičová 

2015). 
7
 U intaktných detí schopnosť fonematickej diferenciácie dozrieva medzi 4. – 6. rokom veku dieťaťa (Bendová, 

Zikl 2011). 
8
 Vývin fonologického uvedomovania a metódy rozvíjania fonologického uvedomovania podáva podrobne 

Lechta (2002). Pokorná (2010) zdôrazňuje dlhodobé longitudinálne výskumy Libermana, Shankweilera (1989), 

ktorí ukázali, že rozvoj zručnosti fonologického spracovávania uľahčuje nácvik čítania. Z uvedeného možno teda 

konštatovať, že žiaci s nedostatočným fonologickým spracovávaním majú sťažený nácvik čítania. 
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3. Auditívna pamäť – umožňuje zachytiť, spracovať a uchovať informácie prichádzajúce 

sluchovou cestou. U žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím dochádza k tomu, že slovo 

alebo vetu, ktorú učiteľ vysloví, vo väčšine prípadov neudržia v krátkodobej (pracovnej) 

pamäti. Nedostatky v tejto oblasti možno považovať za prediktor nedostatkov v čitateľskej 

kompetencii odrážajúci sa v spôsobe čítania hláskovaním (p = 0,001), dvojitom čítaní (p = 

0,002) či v samotnom porozumení čítaného textu (p = 0,000). 

Odvolávajúc sa na viacerých autorov (Arbitman, Haywood 1980;  Feurstein 1980; 

Učeň, Pavlovskin, Boja, 1980; Kopasová 1984; Peat, Wilgosh, Mulcahy 1987; Mádrová 

1988; Buckley 1993; Mesárošová a kol. 1997, In: Leeber 2006; Kovalčíková (ed.) 2010; 

Zezulková 2011; Hlebová 2012; Krejčová 2013; Žovinec 2014), ktorí potvrdzujú pozitívny 

vplyv kognitívnej stimulácie v edukačnom procese, kladieme v tomto kontexte výskumnú 

otázku: Aká je efektívnosť zostaveného kognitívneho stimulačného programu na vybrané 

premenné (auditívne členenie, auditívna diferenciácia, auditívna pamäť) vo výberovom 

súbore žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím edukovaných v školskej integrácii v 4. ročníku 

základnej školy? 

Metodika výskumu 

Cieľom realizovaného výskumu bolo overiť efektívnosť zostaveného kognitívneho 

stimulačného programu ako doplnku školského kurikula určeného na rozvíjanie vybraných 

premenných (auditívne členenie, auditívna diferenciácia, auditívna pamäť) u žiakov s ľahkým 

mentálnym postihnutím edukovaných v školskej integrácii v 4. ročníku základnej školy na 

vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry. 

Vzhľadom k vyššie uvedenej problémovej otázke a cieľa výskumu a v súvislosti 

s analýzou vzťahu vybraných premenných (auditívne členenie, auditívna diferenciácia, 

auditívna pamäť) predpokladáme:  

Hypotéza: Navrhnutý kognitívny stimulačný program má pozitívny vplyv na úroveň 

čiastkových kognitívnych funkcií v auditívnej percepcii u žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím, čo znamená, že žiaci budú vykazovať v dôsledku implementácie kognitívneho 

stimulačného programu menej chýb v čiastkových kognitívnych funkciách v auditívnej 

percepcii v poslednom meraní v porovnaní s prvým meraním. 

V rámci zisťovania kauzálneho vzťahu predstavuje nezávislú premennú zostavený 

kognitívny stimulačný program (overený vo výskume). Závislé premenné budú tvoriť úroveň 
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čiastkových kognitívnych funkcií (auditívne členenie, auditívna diferenciácia, auditívna 

pamäť). 

Analýzu vplyvu kognitívneho stimulačného programu sme realizovali prostredníctvom 

mnohonásobnej prípadovej štúdie ako kvalitatívnej metódy (Hendl 2008). Na zisťovanie 

daných premenných v jednotlivých prípadoch sme použili kvantitatívne výskumné metódy, a 

to test ako výskumný a merací nástroj. Kombinujeme spôsob kvalitatívnych a kvantitatívnych 

postupov za prístupu kompatibility, t. j. že obidva typy výskumu je možné použiť v jednej 

štúdii (Hendl 2008). Takýto prístup je príznačný a využívaný v aplikovanom výskume, ako aj 

evaluačnom výskume, medzi ktorý môžeme tento výskum zaradiť (Hendl 2008; Švec a kol. 

1998). 

Výberový súbor tvorili piati žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím vzdelávaní 

formou školskej integrácie v 4. ročníku na základnej škole v Prešovskom samosprávnom 

kraji, a to vo veku od 10 do 12 rokov. Všetci žiaci (100 %) navštevovali 4. ročník základnej 

školy, z toho v základnej škole 1 tvorili vzorku dvaja chlapci (Emil – 12 rokov, 7. rok školskej 

dochádzky; František – 11 rokov, 6. rok školskej dochádzky) a 1 dievča (Libuša – 11 rokov, 

6. rok školskej dochádzky); v základnej škole 2 to bol 1 chlapec (Jaroslav – 10 rokov, 4. rok 

školskej dochádzky) a 1 dievča (Natália – 10 rokov, 4. rok školskej dochádzky). 

Na získanie reprezentatívnych údajov o úrovni čiastkových kognitívnych funkcií sme 

použili výskumný nástroj T-254 Deficity čiastkových funkcií (Sindelarova, uprav. Černým 

2008). Tento test obsahuje skúšky s ústnou, písomnou odpoveďou, ale aj praktickou skúškou. 

Tvoria ho jednotlivé subtesty zamerané na hodnotenie úrovne izolovaných čiastkových 

kognitívnych funkcií. 

Výsledky výskumu 

Z výsledkov realizovaného výskumu sme analýzou dát zistili (N = 45), že 54,35 % 

žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím urobilo minimálne jednu až maximálne 18 chýb  

(z 24 chýb) v oblasti auditívneho členenia. V oblasti auditívnej diferenciácie dosiahlo 58,70 % 

žiakov minimálne 1 až maximálne 15 chýb (z dvadsiatich chýb). V oblasti auditívnej pamäti 

dosiahlo až 95,65 % žiakov minimálne jednu chybu až maximálne 3 chyby (z troch chýb). 

Vzhľadom na to, že tieto čiastkové kognitívne funkcie sú jedným z prediktorov úspešnosti 

v čitateľskej kompetencii, bolo naším zámerom zistiť, či sú tieto čiastkové kognitívne funkcie 

žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím modifikovateľné prostredníctvom kognitívneho 

stimulačného programu overeného v praxi. 
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Na základe tabuľky 1 a vypočítanej p-hodnoty môžeme konštatovať, že v auditívnej 

percepcii nastali zmeny v pozitívnom smere vo všetkých oblastiach, tzn. v auditívnom členení 

(diferenciácii figúry a pozadia), auditívnej diferenciácii, auditívnej pamäti, čo je viditeľné na 

základe priemerného počtu zaznamenaných chýb v daných oblastiach v komparácii so 

vstupným a výstupným meraním.  

V oblasti auditívneho členenia nebolo možné štatisticky vyhodnotiť dáta z dôvodu 

nulových hodnôt. Avšak práve to potvrdilo skutočnosť, že žiaci v tejto oblasti nechybovali, čo 

odráža pozitívny vplyv stimulačného programu na úroveň auditívneho členenia.  

V oblasti auditívnej diferenciácie (X.1) sa potvrdil štatisticky významný rozdiel 

v prospech výstupného merania, keďže nameraná hodnota p-hodnota (p = 0,0095) bola nižšia 

ako α = 0,05, pričom minimálny počet chýb sa znížil z dvoch chýb na 0 chýb a maximálny 

počet chýb sa znížil zo 7 na jednu chybu. Za strednú hodnotu sme považovali medián, ktorého 

hodnota sa znížila z 3 na 0. Grafické porovnanie výsledkov môžeme podrobne vidieť na grafe 

1. Na základe tabuľky 1 a grafu 1 môžeme konštatovať, že hypotéza sa nám potvrdila 

v oblasti auditívnej diferenciácie, tzn. navrhnutý kognitívny stimulačný program má pozitívny 

vplyv na čiastkové kognitívne funkcie v auditívnej percepcii u žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím.  

Zároveň je potrebné konštatovať, že aj keď v oblastiach auditívneho členenia 

(diferenciácie figúry a pozadia) a auditívnej pamäti neboli dáta vyhodnotené ako štatisticky 

významné, aj v nich sme zaznamenali rozdiel v prospech výstupného merania. 
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Graf 1 Stimulačný program verzus auditívna percepcia 
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(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Tabuľka 1 Stimulačný program verzus auditívna percepcia 

AUDITÍVNA 

PERCEPCIA 

Popisná štatistika Induktívna štatistika 

P
ri

em
er

 

S
m

er
. 
 

o
d
ch

ý
lk

a 

R
o

zp
ty

l 

M
in

im
u

m
 

M
ed

iá
n
 

M
ax

im
u

m
 

N
o

rm
al

it
a*

 

Š
ta

ti
st

ic
k
ý
 

 t
es

t 

p
-h

o
d

n
o

ta
 

Z
Á

V
E

R
 

Auditívne členenie II.1 – VSTUP 1,2 1,643 2,7 0 0 3 0,013 

- - 
nie je možné štatisticky 

vyhodnotiť 
Auditívne členenie II.1 – 

VÝSTUP 
0 0 0 0 0 0 - 

Auditívne členenie II.2 – VSTUP 0,6 0,894 0,8 0 0 2 0,052 

- - 
nie je možné štatisticky 

vyhodnotiť 
Auditívne členenie II.2 – 

VÝSTUP 
0 0 0 0 0 0 - 

Auditívne členenie VI.3 – VSTUP 1,4 3,13 9,8 0 0 7 <0,005 
U-

test 

W = 28,0 

p = 1,0000 
nie je rozdiel Auditívne členenie VI.3 – 

VÝSTUP 
0,6 1,342 1,8 0 0 3 <0,005 

Auditívna diferenciácia X.1 – 

VSTUP 
4 2,35 5,5 2 3 7 0,166 

U-

test 

W = 40 

p = 0,0095 

je rozdiel v prospech 

výstupného testovania Auditívna diferenciácia X.1 – 

VÝSTUP 
0,2 0,447 0,2 0 0 1 <0,005 

Auditívna pamäť VIII.1 – VSTUP 1,4 0,894 0,8 0 2 2 0,052 
U-

test 

W = 32,5 

p = 0,3193 
nie je rozdiel Auditívna pamäť VIII.1 – 

VÝSTUP 
0,8 0,837 0,7 0 1 2 <0,005 

Auditívna pamäť  VIII.2 – 

VSTUP 
2,2 0,447 0,2 2 2 3 <0,005 

- - 
nie je možné štatisticky 

vyhodnotiť Auditívna pamäť VIII.2 – 

VÝSTUP 
2 0 0 2 2 2 - 

Auditívna pamäť VIII.3 – VSTUP 2,2 0,447 0,2 2 2 3 <0,005 

- - 
nie je možné štatisticky 

vyhodnotiť 
Auditívna pamäť VIII.3 – 

VÝSTUP 
2 0 0 2 2 2 - 

* Údaje zvýraznené červenou nemajú normálové rozloženie. 

 

Diskusia  

Údaje a závery, ku ktorým sme dospeli, nie je možné zovšeobecniť na základný súbor 

vzhľadom na to, že išlo o mnohonásobnú prípadovú štúdiu a do testovania bol zahrnutý 

výberový súbor malého počtu žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Považujeme preto za 

dôležité overiť tieto zistenia na väčšej skupine respondentov v rámci Prešovského kraja. 

Avšak na základe popísaných výsledkov výskumu je zrejmé, že ak sú žiaci s ľahkým 

mentálnym postihnutím systematicky stimulovaní v zistených deficitných oblastiach 

čiastkových kognitívnych funkcií a edukačný proces cielene buduje na aktuálne osvojených 

úrovniach školských zručností a je prispôsobený individuálnym potrebám žiaka, títo žiaci sú 

aj napriek svojmu primárnemu postihnutiu spôsobilí modifikovať svoj aktuálny stav 

v pozitívnom smere. Preto považujeme za dôležité otvoriť diskusiu v oblasti hľadania 

efektívnych metód stimulácie čiastkových kognitívnych funkcií v edukačnom procese ako 

predpokladu úspešného zvládania školských zručností a následnej školskej úspešnosti žiakov 

s ľahkým mentálnym postihnutím v edukačnom procese v podmienkach školskej integrácie. 
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Zhrnutie  

Predkladaný príspevok prezentuje zistenia vplyvu kognitívneho stimulačného 

programu na čiastkové kognitívne funkcie v oblasti auditívnej percepcie, a to v auditívnom 

členení (diferenciácia figúry a pozadia), v auditívnej diferenciácii a auditívnej pamäti u žiakov 

s ľahkým mentálnym postihnutím vzdelávaných v podmienkach školskej integrácie v 4. 

ročníku na základnej škole v Prešovskom samosprávnom kraji. Na základe analýzy dát je 

možné konštatovať, že najväčší posun nastal v oblasti auditívnej diferenciácie reči, avšak na 

základe prezentovaných dát je badateľný posun v prospech výstupného merania vo všetkých 

sledovaných premenných. Vzhľadom na uvedené zistenia môžeme konštatovať, že stanovená 

hypotéza sa potvrdila, a teda že cielenou stimuláciou zistených deficitných oblastí 

v čiastkových kognitívnych funkciách je možné dosiahnuť pozitívne zmeny u žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaných v individuálnej integrácii v 4. 

ročníku na základnej škole. Je ale dôležité zdôrazniť, že toto výskumné tvrdenie sa vzťahuje 

len na náš výskum a je potrebné overiť ho na reprezentatívnom výskumnom súbore.  

 

 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory 

školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach 

inklúzie (OSFa). 
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