
29

GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST
A VZDĚLÁVÁNÍ, 4, 2, 29—46

VÝZKUMNÁ STUDIE

Predškolské indikátory úspešného 
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Development 
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Abstrakt: Príspevok približuje diskusiu o otázkach predškolských prediktorov vývinu gramot-

nosti, ktorá poukazuje na to, že prediktívna validita ukazovateľov fonematického uvedomovania 

(ďalej FU) je viazaná najmä na bazálne úrovne procesu čítania v počiatočnom štádiu osvojova-

nia si písanej reči. Vo vzťahu k vyšším úrovniam procesu čítania v neskorších etapách vývinu 

čitateľskej gramotnosti však nemajú zásadnejší význam. Korelačné a regresné analýzy vzťahov 

medzi ukazovateľmi FU a porozumením významu krátkych viet a súvislého príbehu sledovaných 

v skupine 382 predškolákov vo veku 5–6 rokov naznačujú tesnejšie vzťahy s porozumením len 

na úrovni reprodukcie doslovného významu. Vzťahy medzi FU a porozumením implicitného 

významu textu v oboch úlohách sú štatisticky nevýznamné. Štruktúra uvedených vzťahov vrá-

tane celkových výkonov vo všetkých ukazovateľoch však závisí aj od sociálno-ekonomického 

zázemia rodiny. Zaznamenané zistenia sú v súlade s výsledkami štúdií, ktoré dokumentujú, že 

kultúrne senzitívnejšie ukazovatele porozumenia textu by mali byť spoľahlivejším prediktorom 

vývinu čítania na vyšších úrovniach kognitívneho spracovania v dlhodobejšej perspektíve a sú 

interpretované v kontexte predškolskej edukácie a intervencie. 

Kľúčové slová: fonematické uvedomovanie, porozumenie textu, vývin čitateľskej gramotnosť, 

sociálno-ekonomický status rodiny

Abstract: The paper discusses the issue of preschool predictors of literacy development, pointing 

out that the predictive validity of phonological awareness relates mainly to the basic processes of 

reading in the early stages of learning to read. However, in relation to higher levels of the reading 

process in the later stages of literacy development, it loses its more fundamental importance. 

Correlation and regression analyses of the relationships between phonological awareness and 

text comprehension in two tasks (short sentences and meaningful story listening comprehen-

sion) examined in a group of 382 preschoolers aged 5–6 years, shows signifi cant relations with 
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understanding only at the level of reproduction of explicit literal meaning (cued-recall items). 

The relationships between phonological awareness and understanding the implicit meaning 

(free-recall items, content-related inferences, etc.) in both tasks are statistically insignifi cant. The 

structure of these relationships, as well as the overall performance in all measures, depends also 

on the socioeconomic background of the families. The fi ndings are consistent with the results 

of studies documenting that culturally more sensitive measures of text comprehension may be 

more reliable predictors of literacy at the level of higher cognitive processes in reading in the 

longer term and are interpreted in the context of preschool education and intervention.

Key words: Phonological awareness, text comprehension, early literacy development, socio-

economic family background

PREDŠKOLSKÉ INDIKÁTORY ÚSPEŠNÉHO VÝVINU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 

Úvod

Hľadanie raných indikátorov úspešné-
ho vývinu gramotnosti má dlhoročnú 
tradíciu najmä v súvislosti so snahami 
o včasnú identifi káciu rizík a preven-
ciu porúch písanej reči v počiatočnom 
vzdelávaní (Masland, Masland, 1988; 
McCardle et al., 2001). Početné výsku-
my a longitudinálne štúdie zamerané na 
skúmanie validity rôznych kognitívnych 
ukazovateľov úspešnosti budúceho číta-
nia sa dopracovali k niekoľkým pomerne 
silným, všeobecne uznávaným klasickým 
prediktorom gramotnosti. Popri znalosti 
písmen, rýchlom automatickom pome-
novávaní slov (RAN), či rôznych úlohách 
na rozsah krátkodobej pamäte si v tej-
to agende vydobyli veľmi silnú pozíciu 
najmä fonologické schopnosti (Perfetti et 
al., 1987; Goswami & Bryant, 1990). Ich 
význam v procese osvojovania si čítania 
je dostatočne preukázaný a nesporný. 
Fonematické uvedomovanie poskytuje 
deťom (podľa Ziegler & Goswami, 2005) 
pevný základ pre mapovanie vzťahov 

medzi fonologickými reprezentáciami 
hovorenej reči a ortografi ckými repre-
zentáciami písanej reči. 

Tento smer výskumu je dodnes ak-
tuálny, aj keď celkový obraz výsledkov 
je stále pomerne heterogénny. Viacerí 
autori poukazujú na to, že vzťahy tohto 
typu prediktorov k čítaniu sú jazykovo 
špecifi cké a riešenia hľadajú v porov-
návacích cross-lingvistických štúdiách, 
osobitne v skúmaní jazykov s rozdielnou 
ortografi ou (Ellis & Hooper, 2001; Cara-
volas et al., 2019). V poslednom čase sa 
pozornosť sústreďuje najmä na jazyky 
s transparentnou ortografi ou (Fricke, 
2016; Torppa et al., 2016), ktoré sú z toh-
to hľadiska menej prebádané. 

Limity prediktívnych 
štúdií

K nekonzistentným zisteniam pre-
diktívnych štúdií gramotnosti však pri-
spievajú aj ďalšie faktory. Predovšetkým 
záleží na tom, aké ukazovatele vývinu 
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čítania a čitateľskej gramotnosti sa sle-
dujú a v akom čase. Podľa Callaghan, 
Madelaine (2012) sa hlavný prúd pre-
diktívnych štúdií donedávna obmedzo-
val prevažne na parametre správnosti, 
rýchlosti či plynulosti čítania, prípadne 
spelovania. Pomerne vysoká validita spo-
mínaných klasických prediktorov vrá-
tane fonematického uvedomovania sa 
teda vzťahuje najmä na bazálnu úroveň 
dekódovania slov a preukazuje sa najmä 
v počiatočných štádiách osvojovania si 
čítania (Landerl & Wimmer, 2008). 

Otázne však je, do akej miery táto 
počiatočná úroveň čítania súvisí s poro-
zumením, ktoré je nesporne najvýznam-
nejším ukazovateľom čitateľskej gramot-
nosti. Napriek tomu, že tento vzťah bol 
dokumentovaný výsledkami výskumov 
(napr. Nordstrom et al., 2016), stále ho 
možno pokladať za diskutabilný. Podľa 
Fricke (2016) je tento vzťah len sprostred-
kovaný, resp. plynulosť dekódovania sú-
visí s porozumením len nepriamo a ako 
taká nie je postačujúca na dosiahnutie 
vyšších úrovní porozumenia textu v ne-
skorších etapách vývinu čítania. Inými 
slovami, akokoľvek plynulé čítanie ešte 
porozumenie nezaručuje. Vzťah medzi 
plynulosťou a porozumením teda neplatí 
univerzálne a (podľa Pikulski & Chard, 
2005) otázne je napokon aj to, do akej 
miery je plynulosť podmienkou a do akej 
prejavom, resp. sprievodným znakom 
dobrého porozumenia. 

Dlhodobejšie prognózy 
a intervenčné štúdie

Novšie prediktívne štúdie zamerané na 
skúmanie týchto otázok dlhodobejším 
sledovaním širšieho spektra predikto-
rov a ukazovateľov čitateľských výko-
nov tiež potvrdzujú, že tieto vzťahy sa 
s vekom menia, sú časovo limitované, 
resp. že vzťahy bazálnych prediktorov 
k čítaniu sú viazané len na počiatočné 
štádiá čítania a neskôr výrazne slabnú 
na úkor iných. Torppa et al. (2016) pri 
overovaní validity viacerých predikto-
rov zaznamenali štatisticky významný 
vzťah medzi fonematickým uvedomova-
ním, plynulosťou čítania aj porozume-
ním na začiatku prvého ročníka. Tento 
vzťah však postupne slabol a ku koncu 
prvého ročníka sa úplne vytratil, kým 
vzťah medzi porozumením v predškol-
skom veku a porozumením vo všetkých 
ďalších ročníkoch (1.–3.) zostal stabilný 
a vysoko signifi kantný. To potvrdzuje 
hypotézu, ktorú vo svojom výskume 
overovali aj Fricke et al. (2016), že naj-
lepšími prediktormi gramotnosti sú tie 
isté miery, resp. že najspoľahlivejším 
prediktorom čitateľského porozumenia 
na vyšších úrovniach kognitívneho spra-
covania v dlhodobejšej perspektíve by 
mali byť ukazovatele porozumenia textu 
v predškolskom veku. Hypotéza sa im 
napokon potvrdila v súlade s výsledka-
mi ďalších vývinových aj intervenčných 
štúdií (Dufva & Niemi, 2001; Puente et 
al., 2016). 

Výskumy zamerané na skúmanie 
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rôznych typov predškolskej interven-
cie celkový obraz prediktívnych štúdií 
gramotnosti podporujú. Prehľadová štú-
dia Callaghan a Madelaine (2012) tiež 
potvrdila, že fonologická intervencia 
sa prejavuje predovšetkým na úrovni 
alfabetického dekódovania a spellingu, 
kým aktivity spoločného dialogického čí-
tania prispievajú k rozvoju porozumenia. 
K rovnakým zisteniam dospeli Bianco 
et al. (2012) a celý rad výskumov, ktoré 
dokumentujú, že čítanie deťom v predš-
kolskom veku má na vývin čitateľskej 
gramotnosti významný a s ničím nepo-
rovnateľný pozitívny vplyv práve preto, 
že rozvíja porozumenie. Meta-analytická 
prehľadová štúdia mapujúca efekty ro-
dinnej intervencie (Senechal & Young, 
2008), dokumentuje jednoznačne vý-
znamný vplyv rodinného prostredia na 
vývin čítania v školskom veku, aj keď 
v závislosti od frekvencie čítania a tiež 
typu čitateľských aktivít. 

Metodické aspekty 
prediktívnych 
a intervenčných štúdií 

Výsledky skúmania vzťahov vývinových 
prekurzorov čítania s neskorším poro-
zumením textu, či už ide o prediktívne, 
intervenčné alebo len korelačné štúdie, 
závisia tiež od toho aké procesy, úrovne 
porozumenia či indikátory čitateľskej 
gramotnosti sledujeme. Strasser, Del Rio 
(2014) pri sledovaní dlhodobejších kogni-
tívnych korelátov porozumenia príbehu 

v predškolskom veku zistili, že pokiaľ 
išlo o porozumenie v zmysle reproduk-
cie izolovaných prvkov či udalostí deja 
príbehu (recall), štatisticky významné 
vzťahy sa preukázali len s ukazovateľmi 
slovnej zásoby a pracovnej pamäte. Na 
druhej strane, porozumenie vyžadujúce 
konštrukciu koherentnej reprezentácie 
príbehu korelovalo štatisticky významne 
s viacerými ukazovateľmi, okrem slovnej 
zásoby najmä s vyvodzovaním implicit-
ného významu príbehu a osobitne s mie-
rami metakognitívneho monitoringu 
porozumenia. Podobné rozdiely v závis-
losti od použitého typu úlohy na porozu-
menie zaznamenali aj Mira a Schwanen-
fl ugel (2013). Pokiaľ bolo porozumenie 
zisťované otázkami na doslovný význam 
textu (cued recall) dôležitú úlohu zohrá-
vala najmä výraznosť a expresívnosť 
hlasného čítania. V úlohe na voľné pre-
rozprávanie príbehu (free-recall) však 
prozódia nehrala rolu a výsledky záviseli 
od úplne iných faktorov. Podľa výsledkov 
Paciga (2015) s porozumením sledova-
ným na úrovni chápania implicitného 
významu textu (content related inferen-
ces) už v predškolskom veku najlepšie 
korešpondujú najmä predchádzajúce 
vedomosti, ktoré sú opäť najmä výsled-
kom jazykovo a kultúrne podnetného 
vzdelávacieho. 

Načrtnutým obrazom výskumov ranej 
gramotnosti sme sa pokúsili ukázať, že 
klasické kognitívne prediktory vývinu 
gramotnosti vrátane ukazovateľov fone-
matického uvedomovania majú obme-
dzenú prediktívnu validitu, ktorá sa vzťa-

PREDŠKOLSKÉ INDIKÁTORY ÚSPEŠNÉHO VÝVINU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 



33

huje na bazálne úrovne procesu čítania 
v počiatočnom štádiu osvojovania si pí-
sanej reči. Spolu s ďalšími ukazovateľmi 
tohto typu (znalosť písmen, RAN a pod.) 
sa podieľajú najmä na bezproblémovom 
zvládaní techniky dekódovania, čo sa 
prejavuje plynulosťou a správnosťou 
hlasného čítania (pozri napr. Šelingero-
vá, 2018). To pochopiteľne nie je málo. Na 
druhej strane však tieto parametre nema-
jú zásadnejší význam vo vzťahu k vyšším 
úrovniam procesu čítania a porozumenia 
v neskorších etapách vývinu čitateľskej 
gramotnosti. Jej úspešný vývin spoľahli-
vejšie predikuje a zaručuje široké spek-
trum tých jazykových, kognitívnych či 
metakognitívnych schopností, ktoré sa 
nadobúdajú v literárne podnetnom pro-
stredí, poskytujúcom bohaté jazykové, 
sociálne a kultúrne skúsenosti spojené 
s čítaním v čo najranejších štádiách on-
togenézy. Potvrdzujú to napokon aj vý-
skumy ranej gramotnosti detí zo sociálne 
a ekonomicky znevýhodňujúceho pro-
stredia, ktoré dokumentujú, že najriziko-
vejším faktorom problematického vývinu 
gramotnosti je práve sociálne prostredie 
(pozri Zápotočná & Petrová, 2017). 

Porozumenie textu u detí predškol-
ského veku patrí k pomerne citlivým 
indikátorom takto podnetného pro-
stredia, odráža okrem miery expozície 
a bohatosti interakcií pri čítaní deťom aj 
hodnotové nastavenie rodiny, ašpirácie 
a postoje rodičov k čítaniu a vzdelávaniu 
(Landis et al., 2010; Gaskins & Labbo, 
2007). Investícia do procesov porozume-
nia má mimoriadne priaznivú prognó-

zu a dlhodobú perspektívu. Chronicky 
známe a opakovane potvrdzované ziste-
nia medzinárodných meraní čitateľskej 
gramotnosti (PIRLS, PISA) dokumentu-
jú, že to platí vo všetkých zúčastnených 
krajinách, resp. že takéto investície sú 
kultúrne a jazykovo univerzálne. 

Výskum 

V prezentovanej štúdii sme sa zame-
rali na sledovanie korelačnej štruktú-
ry niekoľkých ukazovateľov jazykovej 
gramotnosti u detí predškolského veku 
s cieľom preskúmať tesnosť vzťahov 
medzi klasickými jazykovo-kognitívny-
mi indikátormi pregramotných schop-
ností a porozumením počutého textu 
(„listening comprehension“). V súlade 
s prezentovaným prehľadom výskumov 
očakávame, že tieto vzťahy budú závisieť 
od použitých indikátorov porozumenia 
s tým, že predpokladáme: (1) Tesnejšie 
vzťahy medzi fonematickým uvedomo-
vaním a chápaním doslovného, resp. 
explicitného významu textu a to najmä 
na úrovni jednoduchých viet. (2) Pri kom-
plexnejších úlohách na porozumenie 
implicitného významu súvislého príbehu 
budú vzťahy s fonematickým uvedomova-
ním nevýznamné. (3) Súčasne predpokla-
dáme, že sledované vzťahy rovnako ako 
aj celkové výkony v jednotlivých úlohách 
sa budú líšiť v závislosti od podnetnosti 
rodinného prostredia. 

Výskumnú vzorku tvorilo 382 detí 
slovenských materských škôl z najstaršej 
vekovej skupiny, z toho 201 dievčat a 181 
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chlapcov (priemerný vek M=75,2 mesia-
cov; SD= 6,05). V skúmanej vzorke boli 
zastúpené deti zo všetkých ôsmych kra-
jov SR a všetky deti navštevovali mater-
skú školu minimálne posledný rok pred 
nástupom do základnej školy. Súčasťou 
sledovanej výskumnej vzorky bola sku-
pina 55 detí (25 dievčat a 30 chlapcov), 
ktoré pochádzali zo sociálne a ekono-
micky znevýhodňujúceho prostredia 
rodín poberajúcich dávku v hmotnej 
núdzi. Vstupné údaje o dieťati obsahovali 
okrem uvedeného aj informáciu o jazy-
kovom vývine dieťaťa a jeho prípadných 
ťažkostiach. Deti, u ktorých bol – podľa 
výpovede rodičov – diagnostikovaný 
nejaký rečový problém (narušený vývin 
reči), boli z výskumu vyradené. Výskum-
nú vzorku teda tvorili deti s typickým 
vývinom reči a jazykových schopností. 

Výskum sme uskutočnili prostredníc-
tvom zaškolených administrátorov – štu-
dentiek externého štúdia predškolskej 
pedagogiky1 s niekoľkoročnou peda-
gogickou praxou v MŠ. Individuálne 
vyšetrenie každého dieťaťa v trvaní cca 
45–60 minút sa realizovalo v dopoludňaj-
ších hodinách v samostatnej miestnosti 
MŠ, po krátkom uvítacom rozhovore boli 
použité nasledovné metódy. 

Porozumenie významu viet (PV) sme 
zisťovali skúškou pozostávajúcou z ôs-
mich jednoduchých rozvitých viet, po 

ktorých nasledovala zatvorená otázka na 
porozumenie jednoznačného explicitné-
ho významu vety, podobne ako v známej 
Milanovej Skúške-G (1965). S postupujú-
cou náročnosťou viet pribúdali aj otvore-
né otázky, umožňujúce hodnotiť porozu-
menie implicitného významu vety2. 

Na hodnotenie porozumenia súvislého 
textu (PSP) sme použili príbeh „O vtáči-
koch“ (upravenú verziu testu použitého 
v práci A. Benkovej, 2012). Testovanie 
prebiehalo formou rozhovoru a prirod-
zenej komunikácie počas spoločného 
čítania s dieťaťom. Otázky boli kladené 
po určitých tematických celkoch (v rámci 
naratívnej štruktúry príbehu). Adminis-
trátori dbali pri čítaní textu na výraznú 
ale prirodzenú intonáciu a primerané 
tempo. Z priebehu administrácie tejto 
úlohy sa robil audiozáznam,  odpovede 
dieťaťa boli následne prepísané a vyhod-
notené administrátorom podľa manuálu 
a neskôr revidované autormi príspevku. 
Časť otázok bola zameraná na porozu-
menie explicitného (t.j. doslovného) 
významu textu a časť na porozumenie 
implicitného významu textu. Získané 
odpovede sme podrobili faktorovej ana-
lýze, na základe ktorej došlo k určitému 
preskupeniu otázok sýtiacich uvedené 
komponenty porozumenia. Faktor poro-
zumenia explicitného významu textu bol 
sýtený piatimi otázkami a faktor poro-

1 Išlo o študentky magisterského študijného programu Predškolská pedagogika Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

2 Príklad: Očami vidíme a ušami počúvame. Otázky: Na čo máme oči a uši? (explicitný význam); Čo 
môžeme vidieť očami? Čo môžeme počuť ušami? (implicitný význam) 
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zumenia implicitného významu ôsmimi 
otázkami. 

Bazálne prediktory vývinu gramotnos-
ti boli zastúpené dvoma úlohami z testu 
M. Mikulajovej a kol. (2012). Subtestom 
fonematického uvedomovania, ktorý 
pozostáva z troch typov po 5 úloh (dele-
nie slov na slabiky, vyčleňovanie prvej 
fonémy v slovách a syntéza slov z foném). 
Úloha na Opakovanie pseudoslov je z tej 
istej batérie prediktorov gramotnosti, 
kde je zaradená ako súčasť subtestu 
Orálnej a verbálnej praxie. Úlohy na opa-
kovanie pseudoslov by mali byť citlivým 
indikátorom narušeného vývinu reči, 
osobitne u detí s rizikom vývinovej dys-
fázie (Slančová, Kapalková, 2013) a podľa 
nášho názoru predstavujú špecifi cký prí-
pad narábania so sekvenciou foném bez 
možnosti využitia sémantickej opory3. 

Výsledky

Keďže je vysoko pravdepodobné, že deti 
z rodín z nízkym socio-ekonomickým sta-
tusom (ďalej sociálne znevýhodnené, SZ, 
N=55) vyrastali v literárne menej podnet-
nom prostredí, ich výkony v sledovaných 
parametroch jazykovej gramotnosti sme 
porovnávali s výsledkami ostatných detí 
výskumnej vzorky (N=327, ďalej referenč-
ná skupina, RS). 

Na otestovanie rozdielov medzi skupi-
nami bola najprv využitá multivariačná 
analýza rozptylu MANOVA (Multivariate 
analysis of variance), ktorá potvrdila šta-
tisticky signifi kantné rozdiely v nepros-
pech skupiny SZ detí, F(9, 342) = 9.638, 
p < .001, pričom indikovala veľký celkový 
efekt sociálneho prostredia (ηp

2 = .145). 
V Tabuľke 1 ďalej uvádzame výsledky 
jednofaktorových ANOVA, ktoré ukazujú 

Tabuľka 1. Porovnanie detí zo sociálne znevýhodňujúceho rodinného prostredia (SZ) 
s referenčnou skupinou (RS) v sledovaných ukazovateľoch jazykových schopností

RS SZ F(1, 347) ηp
2 p

Fonematické uvedomovanie (celkové skóre) 11.18 (3.20 8.65 (3.35) 29.077 .077  < .001

Pseudoslová 4.51 (0.84) 3.62 (1.42) 40.488 .104 < .001

Porozumenie viet (PV) explicitný význam 10.3 (2.30) 9.50 (2.55) 5.888 .017 .016

Porozumenie viet (PV) implicitný význam 4.80 (1.69) 4.10 (1.80) 6.383 .018 .012

Porozumenie príbehu (PSP) explicitný význam 5.10 (1.47) 4.40 (1.50) 7.267 .021 .007

Porozumenie príbehu (PSP) implicitný význam 7.90 (2.90) 6.50 (3.19) 12.818 .036 < .001

3 Podobný charakter mali napr. úlohy na rozlišovanie identických v. neidentických dvojíc pseudoslov 
používané v staršej skúške „fonematického sluchu“ (Wepmana a Matějčeka, in Matějček, 1995). 
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štatisticky významne nižšie výsledky 
v SZ skupine vo všetkých sledovaných 
ukazovateľoch jazykových schopností. 

Porovnanie výkonov sledovaných 
skupín podporilo predpoklad, že deti 
z chudobných rodín majú spravidla 
obmedzený prístup aj k zdrojom jazyko-
vej a literárnej gramotnosti, čo je v sú-
lade s výsledkami početných výskumov 
(Morrow et al., 2009; Snow et al., 1998). 
V našom výskume sa to prejavilo ako 
oneskoreným vývinom fonematického 
uvedomovania tak aj zníženou úrovňou 
porozumenia textu. Najväčší vplyv malo 
sociálne prostredie na výsledky v pseu-
doslovách (ηp

2 = .104) a fonematickom 
uvedomovaní (ηp

2 = .077).
Pokiaľ ide o jednotlivé ukazovatele 

porozumenia, výraznejšie sa zaostávanie 
SZ skupiny prejavuje v úlohe na porozu-
menie súvislého textu (oproti porozume-
niu viet) a v obidvoch úlohách najmä pri 
ukazovateľoch porozumenia implicitné-
ho významu (ηp

2 = .018 a ηp
2 = .036 oproti 

ηp
2 = .017 a ηp

2 = .021). To by bolo v súla-
de s našim očakávaním, že implicitná 
úroveň porozumenia významu vyžaduj-
úca uplatnenie doterajších vedomostí, 
resp. istú mieru skúseností s čítaním, je 
náročnejšia a pri obmedzenom prístupe 
k zdrojom jazykovej gramotnosti zrani-
teľnejšia. 

Vzhľadom na zaznamenané rozdiely 
medzi skupinami sme aj štruktúru vzťa-
hov jednotlivých ukazovateľov jazyko-
vých schopností analyzovali osobitne 
v každej skupine zvlášť. 

Výsledky korelačnej analýzy (tabuľ-
ka 2) naznačujú štatisticky významné 
vzťahy bazálnych prediktorov (t.j. fone-
matického uvedomovania a pseudoslov) 
s porozumením explicitného významu 
textu v oboch úlohách, osobitne v úlo-
he na porozumenie krátkych viet, ktorá 
vyžaduje doslovnú reprodukciu prísluš-
ného výrazu, resp. slovného spojenia, 
použitého v predlohe. Na druhej strane 
v položkách vyžadujúcich porozumenie 

Tabuľka 2. Lineárne korelácie prediktorov gramotnosti s ukazovateľmi porozumenia 
textu u detí referenčnej skupiny a detí zo SZ prostredia

POROZUMENIE textu
RS SZ

Fon. uvedomovanie Pseudoslová Fon. uvedomovanie Pseudoslová

PV explicitný význam .410*** .283*** .455** .356*

PV implicitný význam .068 .009 .279 .249

PSP explicitný význam .405*** .234*** .477*** .248

PSP implicitný význam .469*** .287*** .237 .020

Poznámka: PV referuje k porozumeniu viet; PSP referuje k porozumeniu súvislých príbehov.
 *** p < .001, ** p < .01, * p < .05
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implicitného významu viet, kde sa už 
uplatňuje istá úroveň zovšeobecnenia 
na základe predchádzajúcich vedomos-
tí, boli vzťahy bazálnych prediktorov 
s porozumením nevýznamné. Uvedené 
vzťahy sú rovnaké v oboch sledovaných 
skupinách detí. 

Podobne je to aj v úlohe na porozume-
nie významu súvislého textu príbehu, kde 
sú vzťahy medzi fonematickým uvedo-
movaním a porozumením explicitného 
významu textu štatisticky významné 
v oboch skupinách. Vzťah medzi poro-
zumením implicitného významu príbehu 
a fonematickým uvedomovaním je – rov-
nako ako vo vetách – nevýznamný, avšak 
platí to len v skupine sociálne znevýhod-
nených detí. Uvedené zistenia čiastoč-
ne naznačujú, že fonologické prediktory 
vývinu čítania korešpondujú skôr s nižší-
mi úrovňami porozumenia doslovného 
významu, nie však s vyššími úrovňami 
chápania implicitného významu súvis-
lého textu (content related inferences). 
Jednoznačne a v oboch úlohách na poro-
zumenie to platí najmä u detí z chudob-
ných rodín, kde sú podnety jazykového 
prostredia limitované. V referenčnej sku-
pine, u detí vyrastajúcich v bežnom soci-
álnom prostredí, môžu byť tieto vzťahy 
prekryté množstvom rozličných faktorov 
a vplyvov. 

Zaznamenanú štruktúru korelačných 
vzťahov podporili aj výsledky hierarchic-
kých regresných analýz, v ktorých sme 
sledovali, do akej miery sa jednotlivé 
indikátory fonematického uvedomovania 
podieľajú na celkovej variancii ukazova-

teľov porozumenia, resp. do akej miery 
sú schopné predikovať príslušné výkony. 
Výsledky ukazujú, že porozumenie textu 
možno do istej miery vysvetliť vplyvom 
fonologických prediktorov v oboch sku-
pinách. V prípade explicitného významu 
viet (Tabuľka P1 v Prílohách) vysvetľujú 
v oboch skupinách približne 21–22 % 
variancie výkonov s tým rozdielom, že 
u detí zo SZ prostredia je dôležitý len 
jediný ukazovateľ – identifi kácia prvej 
hlásky v slove – ktorý vysvetľuje až 22 % 
variancie. V referenčnej skupine je 21-
percentný podiel jednotlivých ukazova-
teľov FU na celkovej variancii výkonov 
rozložený rovnomerne. Pri explicitnom 
význame súvislého textu (Tabuľka P2 
v Prílohách) je obraz výsledkov podob-
ný s tým, že celková prediktívna validita 
fonologických prediktorov je už o niečo 
nižšia. V referenčnej skupine vysvetľuje 
16,7% variancie výkonov pri rovnomer-
nom podiele jednotlivých subtestov FU. 
U detí zo SZ skupiny len 10,2 % variancie, 
čo opäť pripadá na jediný ukazovateľ – 
identifi káciu prvej hlásky. 

V prípade porozumenia implicitné-
ho významu sú výsledky opäť v súla-
de s koreláciami. Z regresnej analýzy 
vyplýva, že pri porozumení implicitného 
významu viet (Tabuľka P3 v Prílohách) 
nezohráva úlohu žiaden zo sledovaných 
fonologických prediktorov, čo platí pre 
obe skupiny. Pokiaľ ide o porozumenie 
implicitného významu súvislého príbe-
hu (Tabuľka P4 v Prílohách) u detí zo SZ 
skupiny nehrajú fonologické predikto-
ry – rovnako ako pri porozumení viet – 

OĽGA ZÁPOTOČNÁ, MAREK URBAN



38

prakticky žiadnu úlohu. V referenčnej 
skupine sú tieto vzťahy – podobne ako 
pri koreláciách – tesnejšie. Fonologické 
prediktory vysvetľujú spolu až 22 % vari-
ancie výkonov. 

Diskusia

Hlavným cieľom prezentovanej štúdie 
bolo sledovať vzťahy medzi tzv. klasic-
kými indikátormi pregramotných schop-
ností a porozumením textu na vzorke 
detí predškolského veku a to v závislosti 
od použitých ukazovateľov porozume-
nia a podnetnosti rodinného prostredia. 
Vychádzali sme z novších prediktívnych 
štúdií gramotnosti, ktoré poukazujú na 
to, že vzťahy klasických prediktorov gra-
motnosti sú časovo limitované, viazané 
len na počiatočné štádium osvojovania si 
čítania, resp. týkajú sa najmä bazálnych 
ukazovateľov čítania na úrovni dekódo-
vania (Fricke, 2016; Torppa et al., 2016 
a ďalší). Na druhej strane porozumenie 
textu v predškolskom veku môže (podľa 
Puente et al., 2016) poskytnúť spoľahli-
vejšiu prognózu vo vzťahu zásadnejším 
ukazovateľom dlhodobejšieho vývinu 
čitateľskej gramotnosti v neskoršom 
veku. 

Prezentované výsledky našej štúdie 
jednoznačne potvrdzujú, že podnetnosť 
rodinného prostredia daná sociálno-eko-
nomickým statusom rodiny sa prejavuje 
zaostávaním detí vo všetkých sledova-
ných parametroch jazykových kompe-
tencií, čo je v súlade so zisteniami počet-
ných výskumov (bližšie pozri Zápotočná 

& Petrová, 2017) vrátane medzinárod-
ných štúdií PISA a PIRLS. Do istej miery 
sa preukázalo aj to, že veľkosť rozdielov 
medzi skupinami závisí od charakteru 
použitých úloh a sledovaných ukazova-
teľov jazykových schopností. Výraznejšie 
rozdiely sme napr. zaznamenali na úrovni 
vyšších procesov porozumenia implicit-
ného významu textu v oboch použitých 
úlohách, čo naznačuje (v súlade s Paci-
ga, 2015; Strasser, Del Rio, 2014 a ďalší), 
že táto úroveň porozumenia je na limity 
sociálneho prostredia citlivejšia. Rovna-
ko významné rozdiely sa však preuká-
zali aj v ukazovateľoch fonematického 
uvedomovania, čo naznačuje, že deti 
s obmedzenou jazykovou skúsenosťou 
budú mať pravdepodobne problémy tak 
na úrovni zvládania techniky dekódova-
nia v počiatočnom vyučovaní čítania, ako 
aj na úrovni porozumenia textu.

Hlavnou otázkou, ktorú si v našej štú-
dii kladieme, je však otázka vzájomných 
vzťahov a príčinných súvislostí medzi 
tradičnými prediktormi gramotnosti 
a porozumením textu. Aj keď metodo-
logický dizajn našej štúdie nie je na jej 
zodpovedanie postačujúci, isté odpovede 
výsledky naznačujú. Korelačné analý-
zy poukazujú na tesnejšie a štatisticky 
významné vzťahy medzi fonematickým 
uvedomovaním a porozumením na úrov-
ni chápania doslovného – explicitného 
významu v oboch úlohách a oboch sle-
dovaných skupinách. Na vyšších úrov-
niach porozumenia to neplatí, vzťahy 
medzi fonematickým uvedomovaním 
a porozumením implicitného významu 
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viet aj súvislého príbehu sú – až na jed-
nu výnimku – štatisticky nevýznamné. 
Na základe týchto zistení podopretých 
aj výsledkami regresných analýz možno 
konštatovať, že nižšie úrovne porozume-
nia možno do istej miery vysvetliť vply-
vom fonologických prediktorov v oboch 
skupinách. Podobné zistenia prinášajú 
viaceré štúdie a analýzy prediktorov 
gramotnosti, ktoré porozumenie sledujú 
v jednoduchých úlohách vyžadujúcich 
identifi káciu významu slov, resp. percep-
ciu a reprodukciu izolovaných prvkov 
či udalostí deja príbehu a pod. (napr. 
Caravolas et al., 2012; Tokárová, 2015). 
Takéto úlohy majú s fonematickým uve-
domovaním spoločné najmä to, že sú 
do značnej miery sýtené schopnosťou 
sluchovej percepcie reči či fonologickou 
senzitivitou (Nittrouer, 1996; Gentaz & 
Sprenger-Charolles et al., 2015), ktorá 
sa úspešne rozvíja aj vďaka skúsenos-
tiam s počúvaním textov písanej reči. 
Vyššia úroveň porozumenia implicitné-
ho významu však vyžaduje navyše aj iný 
typ skúseností, spojených s uvažovaním 
o obsahu textov nad rámec doslovného 
významu, ktorú dieťa nadobúda pro-
stredníctvom rozhovorov a sociálnych 
interakcií sprevádzajúcich čítanie. Na 
tejto úrovni porozumenia sú výkony detí 
zo SZ skupiny (oproti RS) ešte slabšie, 
avšak s fonematickým uvedomovaním 
nekorelujú ani v jednej z použitých úloh 
na porozumenie textu. 

Táto logika zaznamenaných kore-
lačných vzťahov neplatí len v jednom 
prípade – v úlohe na porozumenie textu 

súvislého príbehu v referenčnej skupine, 
kde fonematické uvedomovanie korelu-
je štatisticky významne aj s porozume-
ním implicitného významu. Tento roz-
diel, oproti SZ skupine, možno pripísať 
na vrub viacerých faktorov. Jednak ide 
o pomerne komplexnú úlohu, do ktorej 
vstupujú individuálno-kognitívne aj soci-
álno-kultúrne faktory. Okrem toho je táto 
úloha oproti ostatným aj najnáročnej-
šia. Jej úspešnosť sa pohybuje v priemere 
okolo 35 %, kým úspešnosť riešenia úlo-
hy na porozumenie viet dosahuje vyše 
53 % a v položkách na explicitný význam 
viet dokonca až 68 % (pozri Zápotočná, 
2017). Každopádne ide o úlohu, ktorá je 
na sociálne sprostredkované skúsenosti 
najcitlivejšia. Naznačujú to aj zistenia 
našej predchádzajúcej štúdie (Zápotoč-
ná, Petrová, 2017), kde a preukázalo, že 
porozumenie implicitného významu v tej-
to úlohe korelovalo štatisticky významne 
s väčšinou sledovaných ukazovateľov 
naratívnej produkcie. Zaznamenaný 
vzťah s fonematickým uvedomovaním 
naznačuje, že u detí z primerane podnet-
ného prostredia majú bohaté skúsenosti 
s počúvaním čítaných príbehov dopad 
na širšie spektrum jazykových kompe-
tencií, okrem vyšších úrovní porozume-
nia a vlastnej produkcie naratív môžu 
priaznivo vplývať aj na kultivácii jazy-
kového citu, fonologickej senzitivity 
a fonematického uvedomovania, takže 
ich vzájomné korelácie nie sú až také 
prekvapujúce. Na druhej strane u detí 
zo SZ skupiny s obmedzeným prístu-
pom k podnetom jazykového či kultúr-
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neho prostredia môžu zohrávať úlohu 
aj viaceré nonkognitívne faktory. Podľa 
Efklides (2009) napr. negatívne emócie 
spojené s neznámosťou situácie, obavy 
z prílišnej náročnosti alebo nezvládnutia 
úlohy (Urban & Zápotočná, 2017). Výpo-
vedná hodnota klasických prediktorov vo 
vzťahu k vyšším úrovniam porozumenia 
sa tak logicky eliminuje, čo súčasne pou-
kazuje aj na to, že samotná úroveň fone-
matického uvedomovania nepostačuje 
na pochopenie významov vyžadujúcich 
bohatšiu sociálne sprostredkovanú kul-
túrnu skúsenosť s čítaním. 

Naše zistenia sú čiastočne v súlade aj 
s výsledkami intervenčných štúdií, ktoré 
dokumentujú (Callaghan & Madelaine, 
2012), že fonologická intervencia nemá 
zásadnejší a už vôbec nie dlhodobejší 
dosah na porozumenie textu, prejavuje 
sa predovšetkým na úrovni alfabetického 
dekódovania a spellingu, resp. parame-
troch správnosti, rýchlosti a plynulosti 
počiatočného čítania (Tokárová, 2015; 
Šelingerová, 2018). Na druhej strane 
aktivity spoločného dialogického číta-
nia prispievajú k rozvoju porozume-
nia a zaručujú dlhodobejšiu priaznivú 
prognózu (Bianco et al., 2012). Takáto 
intervencia má osobitný význam najmä 
u detí z rôznych rizikových – jazykovo, 
kultúrne, sociálne či ekonomicky zne-
výhodnených skupín, kde je mimoriad-
ne dôležité zamerať sa prednostne na 
sprostredkovanie bohatých autentických 
skúseností s čítaním, vrátane metakogni-
tívnej intervencie (Urban, 2017). 

Záver

V prezentovanom príspevku sme sa snaži-
li ukázať, že prognózovanie úspešného 
vývinu čítania na základe predškolských 
jazykových kompetencií závisí najmä 
od toho o aké parametre gramotnosti 
nám ide. Pokiaľ gramotnosť chápeme 
ako schopnosť čítať s porozumením na 
rôznych úrovniach kognitívneho i non-
kognitívneho spracovania obsahov tex-
tov v dlhodobejšej perspektíve, potom je 
vhodné siahnuť po takých prediktoroch, 
ktoré tieto spôsobilosti dokážu zachytiť 
spoľahlivejšie a priamo. Výskumy pre-
zentované v tejto štúdií vrátane našich 
zistení dokumentujú, že vhodným indi-
kátorom týchto schopností v predčita-
teľskom období je porozumenie textu sle-
dované formou počúvania. S neskorším 
porozumením pri vlastnom samostatnom 
čítaní má mnoho spoločné najmä ak ide 
o porozumenie nad rámec doslovného 
významu textu. Podľa Prieto et al. (2016) 
ide o legitímne vývinové štádium iden-
tických procesov myslenia, postupov či 
dokonca stratégií porozumenia textu. 
Spoločným menovateľov týchto procesov 
vrátane naratívnej produkcie (Zápotoč-
ná, 2017) v každom vývinovom štádiu 
je, že sú výsledkom širokého spektra 
sociálnych a kultúrnych vplyvov, jazy-
kových, kognitívnych i nonkognitívnych 
skúseností spojených s čítaním, ktoré 
sa na porozumení textu rozhodujúcim 
spôsobom podieľajú. 

Na druhej strane skúmanie vzťahov 
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medzi fonematickým uvedomovaním 
a porozumením textu u predškolských 
detí naznačuje, že zaznamenané súvis-
losti sa týkajú porozumenia na tej úrov-
ni, ktorá vyžaduje pozorné sluchové 
vnímanie, rozlišovanie, zapamätávanie 
či narábanie so zvukovými sekvenciami 
akustickej reči v krátkodobej operačnej 
pamäti. Spoločnou príčinou zaostávania 
týchto ukazovateľov jazykových kom-
petencií môžu byť okrem obmedzenej 
jazykovej skúsenosti aj rôzne formy 
narušeného vývinu reči, či už známej 
alebo neznámej etiológie. Faktom je, že 
prvé empirické dôkazy o význame fo-
nematického uvedomovania vo vzťahu 
k čítaniu pochádzajú z klinických štúdií 
v oblasti vývinových porúch písanej reči 
(napr. Liberman & Shankweiler, 1985), 
ktoré ukázali, že častejšou a podstatne 
vážnejšou príčinou dyslexie sú narušenia 
v oblasti sluchového vnímania akustickej 
reči, oproti zrakovo-percepčným proce-
som. V súčasnosti sa tento vzťah, vrátane 
efektívnosti fonematickej intervencie na 

úspešnosť čítania sleduje a potvrdzuje 
najmä u detí so špecifi ckými poruchami 
vývinu reči (napr. Tokárová, 2015; Miku-
lajová et al., 2012). Dlhodobý systematic-
ký nácvik fonematického uvedomovania 
rozhodne patrí do oblasti prevencie či 
klinickej intervencie porúch písanej reči, 
v rámci vzdelávania detí so špecifi ckými 
potrebami vrátane detí zo sociálne zne-
výhodňujúceho prostredia. Sledovanie 
týchto vzťahov v kontexte všeobecného 
vzdelávania vysoko variabilnej školskej 
populácie bude vyžadovať dlhodobejšie 
longitudinálne a najmä intervenčné 
štúdie, keďže zásadný význam majú tieto 
zistenia najmä vo vzťahu k predškolskej 
intervencii a edukačnej praxi rozvíjania 
čitateľskej gramotnosti na úrovni pri-
márneho i ďalšieho vzdelávania.

Príspevok je súčasťou riešenia projek-
tu fi nancovaného grantovou agentúrou 
VEGA, č. 2/0134/18: Pedagogické a vývi-
novo-psychologické dopady inovácií pred-
školského vzdelávania.

OĽGA ZÁPOTOČNÁ, MAREK URBAN



42

Príloha 1. 

Tabuľka P1. Výsledný model regresnej analýzy z postupného (stepwise) vstupu 
prediktorov na porozumenie explicitného významu viet (PV)

 RS SZ

 R2 B SE β p R2 B SE β p

Celý model .209    < .001 .222    < .001

Intercept 5.097 0.853 < .001 7.657 0.602 < .001

Pseudoslová 0.645 0.150 0.224 < .001 — — — —

Slabiky 0.291 0.130 0.117 < .001 — — — —

Prvá hláska — — — — 0.611 0.173 0.471 < .001

Syntéza 0.381 0.061 0.328 < .001 — — — —

Tabuľka P2. Výsledný model regresnej analýzy z postupného (stepwise) vstupu 
prediktorov na porozumenie explicitného významu súvislého príbehu (PSP)

 RS SZ

 R2 B SE β p R2 B SE β p

Celý model .167    < .001 .102    .019

Intercept 2.331 0.527 < .001 3.702 0.364 < .001

Pseudoslová 0.206 0.094 0.118 .030 — — — —

Slabiky 0.183 0.089 0.112 .040 — — — —

Prvá hláska 0.118 0.057 0.121 .040 0.248 0.102 0.319 .019

Syntéza 0.196 0.040 0.263 < .001 — — — —
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Tabuľka P3. Výsledný model regresnej analýzy z postupného (stepwise) vstupu 
prediktorov na porozumenie implicitného významu viet (PV)

RS SZ

 R2 B SE β p R2 B SE β p

Celý model     .088    .045

Intercept — — — — 2.687 0.758 < .001

Pseudoslová — — — — — — — —

Slabiky — — — — 0.387 0.188 0.296 .045

Prvá hláska — — — — — — — —

Syntéza — — — — — — — —

Tabuľka P4. Výsledný model regresnej analýzy z postupného (stepwise) vstupu 
prediktorov na porozumenie implicitného významu súvislého príbehu (PSP)

 RS SZ

 R2 B SE β p R2 B SE β p

Celý model .224    < .001      

Intercept 2.516 0.789 .002 — — — —

Pseudoslová 0.570 0.179 0.166 .002 — — — —

Slabiky — — — — — — — —

Prvá hláska 0.484 0.103 0.254 < .001 — — — —

Syntéza 0.351 0.076 0.239 < .001 — — — —
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