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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vplyvom projektového vyučovania ako formy vyučovania na žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v mladšom školskom veku v procese školskej integrácie/inklúzie. 

Opisuje tiež výskum realizovaný v rámci diplomovej práce, ktorý sa skladá zo súboru námetov s využitím 

literárneho textu na rozvoj komunikačnej a čitateľskej kompetencie u žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v mladšom školskom veku v procese školskej integrácie/inklúzie s využitím výskumných 

metód – experiment a pozorovanie. Cieľom prezentovaného výskumu je zistiť, aký vplyv má projektové 

vyučovanie na rozvoj komunikačnej a čitateľskej kompetencie u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v mladšom školskom veku v procese školskej integrácie/inklúzie. Ďalším sledovaným javom v tomto 

výskume je zistiť, do akej miery je zaznamenaná nižšia chybovosť v oblasti plynulého čítania a zlepšenie pri 

reprodukcii literárneho textu s využitím projektového vyučovania.  

Kľúčové slová: Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba. Integrácia/inklúzia. Špeciálna edukácia. 

Komunikačná kompetencia. Čitateľská kompetencia. 

 

Abstract: This article discusses with the influence of project teaching as a form of teaching for pupils with 

special educational needs in early school years in the process of school integration/inclusion. It also describes 

the research conducted within the thesis, which consists of a set of ideas using the literary text to develop 

communication and reading competences of pupils with special educational needs in early school years in the 

process of school integration/inclusion, using research methods - experiment and observation. The aim of the 

present research is to find out what impact the teaching project to develop communication and reading 

competences of pupils with special educational needs in early school years in the process of school 

integration/inclusion. Another phenomenon under study in this research is to determine the extent to which 

recorded a lower error rate in reading and continuous improvement in the reproduction of a literary text using 

the project teaching. 

Key words: Special education need. Integration/inclusion. Special education. Communication competence. 

Reading competence. 

  

Teoretické východiská 

V základných školách na Slovensku sa vzdeláva približne 5 – 6 % detí, ktoré majú 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (Kmeť, In: Hučík, Lechta 2012). Pojem špeciálna 

vzdelávacia potreba odzrkadľuje rozdiel medzi úrovňou toho, čo žiak dosiahne v oblasti 

správania sa, a tým, čo sa od neho očakáva (Wedell, In: Hájková, Strnadová 2010). Základom 

,,normy“ je v období, keď žiak navštevuje školu, kurikulum. V ranom a predškolskom období 

sa za ,,normu“ považuje tzv. prirodzený vývoj dieťaťa, v tomto pojme sú zahrnuté oblasti 

motoriky, komunikácie, sociálnych alebo sebaobslužných zručností (Hájková, Strnadová 
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2010). Zákon 245 z roku 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) schválený Národnou 

radou Slovenskej republiky hovorí o výchovno-vzdelávacej potrebe ako o požiadavke, ktorá 

zabezpečuje podmienky, organizáciu a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, 

aby zodpovedala podmienkam telesného, psychického a sociálneho vývinu žiakov. Pri 

špeciálnej výchovno-vzdelávacej potrebe ide o potrebu či požiadavku, ktorá upravuje 

podmienky, obsah, formy, metódy a prístupy v edukácii žiaka. Tieto požiadavky vychádzajú 

zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania či vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí 

a ich aplikácia je nevyhnutná pre rozvoj osobnosti alebo schopností žiaka, ako aj dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania a primeraného zaradenia žiaka do spoločnosti. Špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby vyjadruje Vašek (2006) zjednodušene ako potreby zamerané 

na individuálny prístup, reguláciu kurikula, využívanie špeciálnych metód pri výchove a 

vzdelávaní a na sprostredkovanie individuálneho tempa žiaka pri práci.  

Müller a kol. (2004) je zástancom toho, že v základnej škole by sa mali vzdelávať tzv. 

,,normálni“ žiaci, ktorí sa prejavujú podľa aktuálnych noriem, ktoré boli stanovené, ako aj 

žiaci, ktorí sa od tejto stanovenej normy odchyľujú. Pre dobrého pedagóga by to mala byť 

výzva a isté obohatenie či už seba, triedy, klímy v triede, alebo samotného výchovno-

vzdelávacieho procesu ako takého. Pojem integrácia, ako uvádzajú autori Klein, Meinertz a 

Kausen (2001, s. 31), je: ,,odvodený z lat. integratio = obnovenie celku; sloveso integrare 

znamená obnoviť, doplniť. Základ slova integer možno preložiť ako bezúhonný, čistý, resp. 

nedotknutý, celý, neporušený“. Realizuje sa v bežných výchovných a vzdelávacích 

inštitúciách, na základe špeciálnej edukácie, ktorá je žiakom zabezpečená tzv. individuálnym 

prístupom. Integrácia je školským zákonom podľa zákon 245/2008 Z. z. popisovaná ako 

edukácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach škôl a 

školských zariadeniach určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb. 

Vašek (2006) opisuje existenciu troch foriem integrácie:  

- miestna – špeciálna starostlivosť pre integrované deti je realizovaná na tom istom 

území, ako sú aj nepostihnuté deti, na vzdelávanie majú určené priestory, triedy či 

herne, kontakty týchto dvoch skupín žiakov sú len zriedkavé; 

- sociálna – edukácia je realizovaná oddelene, ale tieto dve skupiny sa pomerne často 

stretávajú; 

- funkčná – edukácia sa realizuje v triedach, v ktorých sa nachádzajú aj postihnuté, aj 

nepostihnuté deti. 
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Pri inklúzii sa hovorí o vytvorení takého prostredia v triede, kde je uvítaná odlišnosť 

jedinca (Müller a kol. 2004). Ako uvádza autor Lechta (2010), inklúzia sa snaží prispôsobiť 

prostredie výchovy a vzdelávania žiakom. Cieľom inklúzie je podľa Langa (In: Sabo, 

Pavlíková 2011) vybudovať také spoločenstvo, ktoré sa bude starať o všetkých, ktoré nebude 

pre nikoho uzavreté, a vytvoriť také prostredie, kde bude poukázané na hodnotu každého 

jedinca ako ľudskej bytosti. Jedinec sa bude môcť učiť v tomto prostredí bez akéhokoľvek 

ohrozenia a nebude na neho siahať žiadna diskriminácia ani predsudky zo strany okolia. 

Pri definovaní komunikačnej a čitateľskej kompetencie sa opierame o viacerých 

autorov. Komunikačnú kompetenciu vymedzuje Palenčárová (In: Palenčárová, Kesselová, 

Kupcová 2003) ako istú úroveň, na akej je jazyk ovládaný, a tiež schopnosť využívať jazyk 

pri komunikácii. Receptívna oblasť sa zameriava na také činnosti, kde žiak prijíma informácie 

a myšlienky z vonkajších zdrojov, čiže od iných. Zaraďuje sa tu čítanie a počúvanie 

(Palenčárová, In: Palenčárová, Liptáková 2004). Produktívna oblasť pozostáva z činností, kde 

žiak tvorí myšlienky a informácie s cieľom podeliť sa o ne s ostatnými. Patrí tu rozprávanie a 

písanie (Palenčárová, In: Palenčárová, Liptáková 2004). 

Čitateľská kompetencia, ako uvádza Obert (2002), je súbor poznatkov, návykov a 

hodnotových relácií, ktoré sa nachádzajú v pamäti jedinca a skupiny, ktorá je ohraničená 

vekom a programom. Čitateľská gramotnosť predstavuje základnú orientáciu sa v texte a vo 

vzdelávaní je na ňu kladený veľký dôraz (Zachová 2013). 

 

Metodika výskumu 

Výskum sme realizovali v období marec až apríl 2015. Školu, ako aj triedu, ktorá sa 

podieľala na realizácii výskumu, sme si vybrali zámerne, pretože mala široké spektrum žiakov 

v procese integrácie/inklúzie (štyria žiaci v jednej triede). Výskum sa realizoval v Základnej 

škole v okrese Kežmarok. V triede sa nachádzalo 19 žiakov, z toho do skupiny nami 

skúmaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami radíme 5 žiakov (tri 

dievčatá a dvaja chlapci). Žiaci pracovali počas celého projektového vyučovania v skupinách 

po štyroch, maximálne po piatich, kde sa v jednej skupine nachádzal jeden až dvaja 

integrovaní žiaci. 

Na realizáciu tejto výskumnej časti sme využili výskumné metódy – experiment (je 

využitý počas celého projektového vyučovania) a pozorovanie, ktoré je súčasťou didaktickej 

analýzy práce integrovaných žiakov. Jednu z foriem vyučovania, ktorú sme pri realizácii 

výskumu využili, je projektové vyučovanie, pri ktorého návrhu sme sa do značnej miery 
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nechali inšpirovať autorkou Kratochvílovou (2009). V prvej časti výskumu sme vytvorili 

námety na vyučovanie, prepojené do jedného projektu formou projektového vyučovania, 

s využitím rôzneho literárneho textu v podobe básne, autorskej rozprávky a bájky, na rozvoj 

komunikačnej a čitateľskej kompetencie u žiakov v mladšom školskom veku. Aktivity sme 

navrhli pre prácu všetkých žiakov v triede, teda pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, a aj pre tých, ktorí tento prístup nevyžadujú. Rozsah aktivít sme 

aplikovali podľa tohto kritéria. Za každou vyučovacou hodinou sme priebežne vyhodnocovali 

realizáciu a priebeh vyučovacieho procesu s využitím základnej metódy – pozorovanie so 

zameraním na integrovaných žiakov. 

Na tieto nami zvolené oblasti skúmania sme využili už spomínané námety, ktoré sme 

rozdelili do troch projektových vyučovaní. Každé samostatné projektové vyučovanie sa delí 

na aktivity zamerané na motivačnú, expozičnú a fixačnú časť.  

Prvé projektové vyučovanie bolo motivované bájkou, pod názvom Dub a rákosie sme 

vybrali jednu z bájok literárnej predlohy J. de la Fontaina. V druhom projektovom vyučovaní 

sme sa inšpirovali literárnou predlohou autora W. Carstensa – Máme radi zvieratká. Vybrali 

sme si autorskú rozprávku, ktorá je zaznamenaná v samotnom názve. Tretím súborom 

projektového vyučovania pod názvom Kocky sme sa nechali inšpirovať básňou od autora 

Kováčika – Bude škola 2 – Kocúrovská.  

Na všetky tri projektové vyučovania sme vytvorili široké spektrum aktivít, 

zameraných na rozvoj čitateľskej a komunikačnej kompetencie, rovnako tiež na spoluprácu 

v skupinách či vzájomnú pomoc medzi jednotlivými žiakmi, ako aj zapojenie intaktných 

žiakov do aktivít a činností spolu s integrovanými deťmi.  

Následne sme realizovali druhú časť výskumu, kde sme sa zamerali na dve hlavné 

oblasti, ktorými sú:  

1. skúmanie chybovosti pri čítaní so zameraním na tri nami vybrané oblasti: 

 plynulé čítanie jednej vety 

 plynulé čítanie jedného verša básne 

 plynulé čítanie osnovy 

2. skúmanie úrovne reprodukcie literárneho textu s nami stanovenými skúmanými 

oblasťami: 

 reprodukcia literárneho textu pomocou stanovenej osnovy 

 reprodukcia vlastného námetu (rozhovor o ponaučení bájky) 

 reprodukcia textov pomocou obrázkov. 
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Výsledky výskumu 

Výskumný súbor pozostával z 19 žiakov, z toho 5 žiakov bolo integrovaných (tri 

dievčatá a dvaja chlapci).  

Z realizovaného výskumu vyplýva, že spolupráca integrovaných a intaktných žiakov 

v skupinách (maximálny počet 5 žiakov na jednu skupinu) je efektívna a prospešná pre obe 

strany. Integrovaní žiaci sú rovnocennými partnermi pre intaktných spolužiakov, iba 

s menšími individuálnymi osobitosťami. Vďaka realizovanému projektu v skupinách si 

intaktní a integrovaní jedinci vo väčšej miere uvedomujú potrebnú spoluprácu medzi sebou, 

ktorá je prospešná pre obe strany. Ak je táto spolupráca podmienená správnou motiváciou a 

vhodným výberom hravých aktivít pre žiakov, žiaci si navzájom pomáhajú a podporujú jeden 

druhého v svojej skupine, ako aj v hromadnej forme vyučovania celej triedy.  

U žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v procese školskej 

integrácie zisťujeme nižšiu úroveň komunikácie. Hlavnou príčinou nedostatočnej 

komunikácie je podľa našich pozorovaní práve utiahnutosť žiakov alebo rýchla reakcia a 

aktivita intaktných spolužiakov, ktorí nedávajú dostatočný priestor integrovaným žiakom 

uspieť. Úroveň čitateľskej kompetencie je tu vzhľadom k špeciálnym výchovno-vzdelávacím 

potrebám vo väčšine prípadov znížená vývinovými poruchami učenia. Aktivitami zadávanými 

priamo integrovaným žiakom v skupine sa následná úroveň čitateľskej a komunikačnej 

kompetencie dokáže zvýšiť.  

Nami navrhnuté aktivity do istej miery pozitívne vplývali na žiakov. Integrovaní žiaci 

boli aktívnejší a viac sa zapájali do realizácie aktivít. Boli síce do istej miery ovplyvnení 

vývinovými poruchami učenia, ale pri vhodnej spolupráci intaktných a integrovaných žiakov 

sa aj tento nedostatok znížil. Hrové aktivity a rozbor literárneho textu a tým aj rozvoj 

komunikácie a komunikačnej kompetencie boli do istej miery ovplyvnené aktivitou 

intaktných spolužiakov. Pri vhodnej obmene zameranej na integrovaných žiakov je tu väčšia 

šanca na stopercentný úspech. 
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Tabuľka 1 Skúmanie chybovosti pri čítaní (plynulosť čítania) 
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bez PV bez PV bez PV 

Kasandra 4 4 ostáva 4 4 ostáva 4 3 zlepšenie 

Emanuela 3 2 zlepšenie 2 1 zlepšenie 1 1 ostáva 

Samanta 2 1 zlepšenie 2 2 ostáva 1 1 ostáva 

Oskar 3 3 ostáva 2 2 ostáva 3 3 ostáva 

Damián 4 4 ostáva 4 4 ostáva 4 3 zlepšenie 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Z nami navrhnutej tabuľky môžeme vyčítať úroveň pretestu a post-testu u jednotlivých 

žiakov. Pretest predstavuje ľavú stranu každej aktivity a znázorňuje realizovanú aktivitu bez 

použitia projektového vyučovania. Na pravej strane každej aktivity sa nachádza post-test, 

ktorý je realizovaný formou projektového vyučovania, žiaci nie sú oboznámení s ich 

testovaním, berú to ako hravú formu učenia. Za každým testovaním aktivity sa nachádza 

vyhodnotenie, ktoré pozostáva z kolónky: 

 zlepšenie – ak sa žiak z horšej úrovne podľa nižšie hodnotiacich kritérií dostal použitím 

projektového vyučovania na lepšiu úroveň; 

 zhoršenie – ak sa žiak z horšej úrovne podľa nižšie hodnotiacich kritérií dostal použitím 

projektového vyučovania na horšiu úroveň; 

 ostáva – ak sa žiak zo svojej úrovne podľa nižšie hodnotiacich kritérií ostal na tom istom 

hodnotení aj použitím projektového vyučovania. 

 

Hodnotiaca kritéria k tabuľke 1: 

1 – súvislé prečítanie textu 

2 – prečítanie textu s pomocou učiteľa 

3 – prečítanie polovice textu  
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4 – prečítanie polovice textu s pomocou učiteľa 

5 – neprečítanie textu. 

 

Tabuľka 2 Skúmanie úrovne reprodukcie literárneho textu 
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Bez PV bez PV bez PV 

Kasandra 3 3 ostáva 4 3 zlepšenie 2 2 ostáva 

Emanuela 1 1 ostáva 2 1 zlepšenie 1 1 ostáva 

Samanta 4 3 zlepšenie 2 2 ostáva 2 2 ostáva 

Oskar 2 3 zhoršenie 4 4 ostáva 2 2 ostáva 

Damián 2 2 ostáva 3 3 ostáva 1 1 ostáva 

(Zdroj: vlastné spracovanie)  

Z nami navrhnutej tabuľky môžeme vyčítať úroveň pretestu a post-testu u jednotlivých 

žiakov. Pretest predstavuje ľavú stranu každej aktivity a znázorňuje realizovanú aktivitu bez 

použitia projektového vyučovania. Na pravej strane každej aktivity sa nachádza post-test, 

ktorý je realizovaný formou projektového vyučovania, žiaci nie sú oboznámení s ich 

testovaním, berú to ako hravú formu učenia. Za každým testovaním aktivity sa nachádza 

vyhodnotenie, ktoré pozostáva z kolónky: 

 zlepšenie – ak sa žiak z horšej úrovne podľa nižšie hodnotiacich kritérií dostal použitím 

projektového vyučovania na lepšiu úroveň; 

 zhoršenie – ak sa žiak z horšej úrovne podľa nižšie hodnotiacich kritérií dostal použitím 

projektového vyučovania na horšiu úroveň; 

 ostáva – ak sa žiak zo svojej úrovne podľa nižšie hodnotiacich kritérií ostal na tom istom 

hodnotení aj použitím projektového vyučovania. 
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Hodnotiace kritériá k tabuľke 2: 

1 – samostatná reprodukcia 

2 – viac samostatná reprodukcia 

3 – viac samostatná ako nesamostatná reprodukcia 

4 – viac nesamostatná reprodukcia 

5 – nesamostatná reprodukcia. 

Naše vyhodnotenia sme urobili na základe spolupráce s učiteľom, ktorý často na 

svojich hodinách projektové vyučovanie nevyužíva. Vyššie v tabuľkách 1 a 2 

zaznamenávame hodnoty bez použitia projektového vyučovania, teda hodnoty určené 

učiteľom (vľavo), a s využitím projektového vyučovania (vpravo).  

 

Diskusia  

V rámci výskumu sme sledovali spoluprácu integrovaných žiakov s intaktnými 

spolužiakmi pri práci v zmiešaných skupinách. Spoluprácu intaktných žiakov s integrovanými 

spolužiakmi sme dosiahli na vyššej úrovni aj vďaka dostatočnému množstvu aktivít, pri 

ktorých sme nechali vyniknúť práve žiakov v procese integrácie, a tak sme ich plnohodnotne 

zapojili do jednotlivých činností. Tieto nami navrhnuté aktivity, vytvorené na podklade 

projektovej formy vyučovania, zaujali nielen intaktných, ale aj integrovaných žiakov, čím sa 

zaznamenali aj úspešnosť samotnej realizácie výskumu. 

Učiteľ by mal zvoliť vhodný spôsob vyučovania žiakov. Zamerať sa na projektovú 

metódu je síce zdĺhavejšie na prípravu, avšak prináša to v značnej miere efektívne výsledky 

pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v procese školskej 

integrácie/inklúzie. Z našich pozorovaní sme zaznamenali len drobný pokrok po využití 

projektovej formy vyučovania u integrovaných žiakov, najčastejšie iba v jednej z troch 

sledovaných oblastí. Práve preto odporúčame v realizácii výskumu naďalej pokračovať 

a obohatiť ho o ďalšie sledované oblasti, čo vyplýva z jednotlivých pozorovaní. Odporúčame 

určiť rozsiahlejšie hodnotiace kritériá pre jednotlivé skúmané tabuľky, čím by sa spresnila 

bodová hodnota jednotlivých zistení pozorovania a utvorilo by to užší rozhľad pre jednotlivé 

skúmané oblasti.  

 

Zhrnutie  

 Utvrdili sme sa v názore, že literárny text v akejkoľvek podobe je stavebným 

kameňom pri čítaní či komunikácii a správnymi aktivitami sa dá využiť na rozvoj osobnosti. 
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Tieto aktivity sú podľa nás vhodné pre učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v inklúzii, čo potvrdzujú aj naše výsledky z realizovaného 

výskumu. Po využití projektového vyučovania sa u väčšiny žiakov potvrdilo zlepšenie aspoň 

v jednej zo šiestich nami sledovaných oblastiach. Dôležitou súčasťou je pri práci 

s integrovanými žiakmi nájsť správny spôsob komunikácie, ako aj vhodný spôsob spolupráce 

s intaktnými žiakmi. Ak učiteľ správne prispôsobí ciele a motiváciu aktivít vzhľadom 

k špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám a individualite žiakov, tak žiaci budú 

navštevovať hodiny slovenského jazyka a literatúry s radosťou a s nadšením budú plniť každý 

cieľ po ceste za objavovaním nových poznatkov. 

__________________________________________________________________________________ 

Prezentované výsledky sú parciálnym výstupom výskumu realizovanom v rámci projektu 

APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie (OSFa). 
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