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ÚVOD 

 

Zvýšený záujem o znalosť jazykov a vo všeobecnosti aj lingvistických 
disciplín v posledných desaťročiach začína mať vplyv aj na výučbu jazykov 
v rôznych vzdelávacích inštitúciách. Precíznejšie vedomosti a porozumenie jazyka 
ovplyvňujú naše postoje a vnímanie jazykového vzdelávania. Preto je nevyhnutné 
zvážiť, aké zmeny sú dôležité vo výučbe jazykov na základe našich poznatkov. V 
posledných rokoch sa koncept jazykového vzdelávania stal predmetom mnohých 
diskusií a získal celosvetový význam. Fenomén jazykového vzdelávania sa 
objavuje v spojitosti s cieľmi vzdelanostnej politiky Európskej únie, keď každý 
človek žijúci v priestore EU má ovládať minimálne 2 cudzie jazyky okrem 
materinského jazyka. Legislatívna a jazyková politika krajín EÚ v súčasnosti 
zdôrazňuje efektívnosť štúdia jazykov a podporuje komunikačný prístup založený 
na princípe ponúknuť všetkým študentom kvalitné vzdelanie. Výučba cudzích 
jazykov má dlhú históriu, pretože potreba učiť sa cudzie jazyky je takmer tak 
dávna ako samotná ľudská história. Rovnako ako v starovekom Ríme, jednotlivci 
z rôznych jazykových skupín spoločne kohabitovali a niektorí z nich sa učili iný ako 
materinský jazyk. V súčasnosti sa objavuje výrazný dopyt po viacjazyčnom 
vzdelávaní, keďže sa neustále kreujú viacjazyčné spoločnosti, ktoré reflektujú 
mobilitu a globalizáciu. V týchto dňoch je jazyk vnímaný predovšetkým ako 
prostriedok komunikácie a skôr sa percipuje ako kompetencia, nie znalosť jazyka 
samého. 

Ako je zrejmé, hlavným zámerom série medzinárodných vedeckých 
konferencií pod názvom Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? je 
vytvoriť pracovnú platformu pre akademických pracovníkov, vedcov, 
vysokoškolských pedagógov a učiteľov. Zároveň tu vzniká priestor pre diskusiu, 
vymieňanie a zdieľanie svojich poznatkov, postojov, jedinečných skúseností, 
prezentácie výsledkov výskumov a projektov. Otvára sa priestor pre nové 
myšlienky, ktoré sa týkajú všetkých aspektoch jazykového vzdelávania, literatúry, 
či kultúry a s nimi súvisiacich oblastí v duchu tvorivej medzinárodnej atmosféry. 
Medzinárodný rozmer konferencie sa každoročne zabezpečuje osobnou alebo 
virtuálnou účasťou autorov jednotlivých vystúpení z rôznych inštitúcií nielen zo 
Slovenska ale aj zahraničia.  
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Názov konferencie signalizuje významnú úlohu jazyka v našom vnímaní 
a porozumení sveta a náš záujem o jazyky. Je pozoruhodné vidieť, ako autori 
vnímajú a interpretujú rôzne jazykové problémy. Predostierajú, odhaľujú, 
definujú a interpretujú jazyk v rôznych polohách, venujú sa jeho vývoju, 
jazykovému vzdelávaniu, výskumu. Je zrejmé, že konferencia Súčasné výzvy vo 
vyučovaní jazykov: ako ďalej? má dôležitý zámer: rozšíriť naše obzory a zdieľať 
naše poznatky, odborné znalosti a skúsenosti. Spojnica medzi jazykovým 
vzdelávaním a širším vzdelávacím, kultúrnym a spoločenským kontextom sú 
fascinujúce témy, ktoré užšie odkrývajú a prezentujú problematiku z iného uhla. 
Konferencia Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? sa konala 2. - 4. 
novembra 2017 v Starej Lesnej na Slovensku a bola zorganizovaná v rámci 
projektu 055UKF-4/2016 financovaného Ministerstvom školstva, výskumu, vedy 
a športu Slovenskej republiky. 

Z prehľadu jednotlivých abstraktov je zrejmá nielen orientácia výskumu 
jednotlivých autorov, ale aj široký vedecký a odborný záber. Ide o súbor 
abstraktov slovenských a zahraničných odborníkov. Témy, ktoré tvoria náplň, 
prezentujú úroveň poznania a uchopenia problematiky jazykového vzdelávania. 
Obohacujú naše vnímanie a poznanie jazyka, jeho miesto v kultúrnom kontexte, 
stavbu, funkciu, používanie, ovládanie a vyučovanie. Dúfame, že výstupy 
z konferencie podnietia ďalší výskum v oblasti lingvodidaktiky a aplikovanej 
lingvistiky. Oblasti výskumu nie sú monotematické, pretože sa rešpektuje 
výskumná orientácia autorov. Je možné vidieť rôznorodé zameranie. Ide o oblasti 
týkajúce sa súčasného stavu vo výučbe jazykov ako cudzích, tak aj materinského 
či dokonca latinského jazyka na rôznych vzdelávacích inštitúciách nielen v SR, ale 
aj v zahraničí. Autori sa venujú aj aktuálnym otázkam jazykovej politiky; 
celoživotnému vzdelávaniu; bilingvizmu či multilingvizmu; multikultúrnej 
problematike v súčasnej spoločnosti; problémom motivácie a iných faktorov 
ovplyvňujúcich učenie; oblasti rozvoja jazykových kompetencií; modernizácii 
jazykového vzdelávania prostredníctvom implementácie moderných technológií; 
lingvistickým oblastiam a problematike rôznorodosti prístupov k jazykovému 
vzdelávaniu.  

Dôležitou súčasťou konferencie boli i metodické semináre zamerané na 
zdieľanie skúseností a overených praktík najmä samotných učiteľov základných 
a stredných škôl, ale i odborníkov z inštitúcií, ktorí sa venujú učiteľom v praxi ako 
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je metodické centrum, či stratégiám a vývoju školstva ako je Štátny pedagogický 
ústav. Rovnako dôležitou súčasťou boli i aktivity vystavovateľov cudzojazyčnej 
odbornej a pedagogickej literatúry. 

Zborník abstraktov pozostáva z abstraktov príspevkov / posterových 
prezentácií / prezentácií, ktoré autori prihlásili na konferenciu, boli anonymne 
recenzované dvoma nezávislými recenzentmi a následne odporúčané na 
publikovanie. 

Zoznam ostatných konferenčných publikačných výstupov z konferencie 
Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? pozostáva z nasledovných 
publikácií: 

• zborník publikačných výstupov  

• vedecký časopis CLEaR (ISSN 2453-7128, časopis je vydávaný vo 
vydavateľstve Walter deGruyter v elektronickej forme a zverejnený 
na webovskej stránke http://www.jolace.com/publications/clear/) 

• vedecký časopis LLCE (ISSN 2453-7101, časopis je vydávaný vo 
vydavateľstve Walter deGruyter v elektronickej forme a zverejnený 
na webovskej stránke http://www.jolace.com/publications/llce/) 

• vedecký časopis  JoLaCE: Journal of Language and Cultural Education 
(ISSN: 1339-4045 print, ISSN: 1339-4584, , časopis je vydávaný vo 
vydavateľstve Walter deGruyter v elektronickej forme a zverejnený 
na webovskej stránke http://www.jolace.com/journal/) 

 
SlovakEdu Team, n.o. 

  

http://www.jolace.com/publications/clear/)
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INTRODUCTION 

 

The increase of interest in accurate knowledge about languages and 
linguistic disciplines in general during the last decades has begun to have an 
impact on the language teaching in the various educational environments. More 
precise knowledge and understanding affect the attitudes toward our perception 
of language education. It is therefore vital to consider what changes are essential 
and important for in teaching languages on the basis of our enlarged knowledge. 
In the recent years, the concept of language education has become the subject 
of many debates and discussions about development of education and has 
gained worldwide importance. Nowadays, the legislation and language policy of 
the EU countries emphasises the effectiveness of language learning and 
promotes the communicative approach based on the principle to offer education 
of an excellent quality to all learners. Teaching foreign languages has long history 
as the need to learn foreign languages is almost as old as human history itself. As 
in the Ancient Rome individuals from different language groups lived together 
and some of them were educated in an additional language. Moving to the 
current 21st century, considerable demand for multiple language education has 
been created as increasingly multilingual societies have been established through 
mobility and globalization. These days the language is seen primarily as a means 
of communication and it is rather a skill than just knowing a language form. 

As it is evident, the main intention of the series of international scientific 
conferences entitled Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? is to create 
a working platform for academics, researchers, scholars, teacher trainers and 
teachers to discuss, exchange and share their research results, projects, 
experiences, and new ideas about all aspects of studies in language, literature, 
culture and related areas in an effective international atmosphere. The 
international dimension of the conference is every year ensured by personal or 
virtual engagement of participants from various schools and institutions not only 
from Slovakia but abroad, too.  

The title of the conference indicates the significant role of languages in our 
perception and understanding of a world and our curiosity in languages. It is 
interesting to see how the contributors discuss and interpret the various 
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language issues. There are many available definitions and interpretations of 
language, its development, language education, research. What is clear to us is 
that the conference Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? has merely 
an important intention: to broaden our horizons and to share our knowledge, 
expertise and experience. Relating language teaching with the wider educational, 
cultural and societal context are fascinating themes which each contributor 
clarifies from different angle. The conference Súčasné výzvy vo vyučovaní 
jazykov: ako ďalej? was held on 2 – 4 November 2017 in Stará Lesná, Slovakia, 
and was organised as part of the project 055UKF-4/2016 funded by the Ministry 
of Education, Research, Science and Sport of the Slovak Republic. 

It is clear from the overview of the abstracts not only the orientation of the 
research of the contributors, but also wide scientific and professional expertise. 
This is a collection of abstracts of the Slovak and foreign experts. The themes that 
form the subject of the Book of Abstracts present a level of our knowledge and 
understanding of language. They enrich our perception and knowledge of 
language, its place in the cultural context, its system, functions, use, moreover 
language teaching. We hope the outcome of the conference will stimulate 
further research in the field of methodology of language learning and applied 
linguistics. The areas of research are not monothematic, as the research 
orientation of authors is respected. As it is seen there are areas related to the 
current state of language teaching as a foreign language as well as a mother 
tongue or even Latin language in various educational institutions not only in 
Slovakia but abroad, too. The authors also deal with the issues of current 
language policy; bilingualism and multilingualism; multiculturalism in a 
contemporary society; the question of motivation and other factors influencing 
language education; modernization of language learning via implementing 
modern technologies; linguistic areas, and approaches in teaching and learning 
languages.  

One out of the important parts of the conference were also the methodology 
workshops focusing on sharing personal experience and examples of good 
practice of elementary and secondary school teachers. Moreover, specialist from 
institutions as The Methodological and Pedagogical Centre and The National 
Institute for Education (ŠPU) a significantly contributed to the success of the 
conference. Participants could also benefit from the activities realised by the 
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publishers and exhibitors of the foreign language learning textbook and 
supplementary materials. 

This Book of Abstracts consists of the abstracts of papers/ posters/ 
presentations which have been submitted for the conference, later evaluated 
through a double-blind reviewing process and consequently recommended for 
publishing. 
 

In addition, the list of conference publications includes: 

• Conference Proceedings  

• the conference issues of the international research journal CLEaR 
(ISSN 2453-7128) published by Walter deGruyter and available 
online at http://www.jolace.com/publications/clear/ 

• the conference issues of JoLaCE: Journal of Language and Cultural 
Education (ISSN: 1339-4045 print, ISSN: 1339-4584), published by 
Walter deGruyter and available online at 
http://www.jolace.com/journal/ 

• the conference issues of the international research journal LLCE 
(ISSN 2453-7101) published by Walter deGruyter and available 
online at http://www.jolace.com/publications/llce/ 

 

 

SlovakEdu Team, n.o. 
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E-learning ako budúcnosť či už súčasnosť vzdelávania? (Príklady 
dobrej praxe zo Slovenska) 

Peter Baláž 

OZ Edukácia@Internet, Slovensko 

ID Výzvy2017-628B 

Vzdelávanie a aj prístup k nemu sa vďaka rozvoju IKT dramaticky mení – a to 
celosvetovo. Situácia sa pomaly mení aj na Slovensku. Jestvuje stále viac 
zaujímavých projektov, portálov, webov – skrátka pestrého obsahu, ktorý sa dá 
v rámci E-learningu použiť na vzdelávanie. Predstavíme si viaceré takéto projekty 
– zamerané najmä na jazyky – ktoré vznikli za účasti Slovenska. Tieto môžu byť 
užitočné a osožné nie len pri samoštúdiu, ale aj ako vhodný doplnok či podpora 
klasického vyučovania. 

Kľúčové slová: E-learning. Vzdelávanie. IKT. internet. Jazyky  

 

Kontakt: 

petro@ikso.net 
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Európska identita - realita alebo chiméra? 

Peter Baláž 

Edukácia@Internet, Slovensko 

ID Výzvy2017-628B 

Európska únia je mnohojazykové a mnohokultúrne spoločenstvo, ktoré ale 
v súčasnosti zažíva krízu identity – z ktorej ťažia rôzne nacionalistické a iné 
negatívne sily. Je možné tomuto stavu čeliť a dokonca ho odstrániť? Ak áno, ako? 
„Európe chýba duch“ – povedali už viacerí. Ako teda tohto ducha vytvoriť a 
následne posilniť? Je možné sa zaoberať témou európskeho občianstva a identity 
bez spoločného jazyka? Budeme môcť v rámci EÚ vytvoriť nadnárodnú nadstavbu, 
ktorá by občanov celej Únie dokázala spojiť ľudsky i hodnotovo? Je súčasný stav 
udržateľný a želateľný aj v budúcnosti? Ako môžu v blízkej či 
vzdialenejšej budúcnosti vzájomne koexistovať všetky jazyky Únie? Na tieto 
a podobné otázky sa pokúsime zodpovedať počas prezentácie.  

Kľúčové slová: Európske občianstvo. Identita. Interkultúra. Jazyky. 
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petro@ikso.net 
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Współczesne wyzwanie edukacyjne: kształtowanie mowy i 
tożsamości dzieci z rodzin wielokulturowych  

Dorota Bełtkiewicz 

Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska 

ID Výzvy2017-538 

Zjawisko tworzenia się środowisk wielokulturowych jest współcześnie bardzo 
powszechne. Główną jego przyczyną są migracje na poziomie kontynentalnym i 
globalnym. Środowiska tego typu powstają w przestrzeni profesjonalnej, jak 
również prywatnej w postaci rodzin wielokulturowych. 

Przed podstawową komórką społeczną, mającą charakter mieszany, stoi 
złożone zadanie: zbilansowany proces wychowania, obejmujący naukę 
współistniejących języków i kształtowanie kilkuźródłowej tożsamości. Istotny jest 
konsekwentny plan stymulacji rozwoju dzieci w rodzinie wielokulturowej, jak 
również odpowiednie ich wsparcie przez instytucje oświatowe. Kompleksowe 
działania powinny koncentrować się na rozwoju duchowym (wartości), 
poznawczym (wiedza), społecznym (relacje, postawy) oraz rozwoju mowy 
(słownictwo, gramatyka, fonetyka współistniejących w rodzinie języków). 
Niemniej ważny jest również rozwój emocjonalny, gdyż dziecko eklektyczne 
kulturowo często spotyka się z brakiem akceptacji ze strony rówieśników, a 
eklektyczność językowa powoduje jego trudności komunikacyjne. Niezbędne jest 
zatem w procesie edukacji zastosowanie nowych form oddziaływania, 
kierowanych nie tylko do dziecka z rodziny wielokulturowej, mających mu pomóc 
przyswoić podwojony zasób kultury i języka, lecz także do grupy rówieśniczej, 
celem wzmocnienia akceptacji, zapobiegania konfliktom. 

 

Kontakt: 

kontakt@dorotabeltkiewicz.pl 
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Jak pomoci žákům při výuce CLIL aneb druhy a efektivita 
scaffoldingu (workshop) 

Barbora Benešová 

Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika 

ID Výzvy2017-560 

Integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu - CLIL je nejen 
aktuální téma v oblasti vzdělávání, ale také způsob smysluplné výuky. Ne vždy je 
však cizí jazyk v hodinách odborných předmětů našimi žáky vítán. Jedním ze 
způsobů, jak dosáhnout toho, aby byla výuka CLIL pro žáky přínosem, aby se žáci 
na hodiny CLIL těšili a byli motivováni cizí jazyk používat je správná volba výukové 
opory tzv. scaffoldingu. Během workshopu si z pozice žáků vyzkoušíte různé druhy 
scaffoldingu ve výuce CLIL, které pak rozebereme z hlediska efektivity v následné 
diskusi. Workshop představí teoretické principy opory učení při výuce CLIL 
ověřené v praxi na základních školách. 

Klíčová slova: CLIL. Opora výuky. Motivace. Praxe 

 

Kontakt: 

bbenesov@kan.zcu.cz 
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Vybrané zistenia z prípadových štúdií zameraných na 
implementáciu inovovaných štátnych vzdelávacích programov vo 

vyučovacom predmete anglický jazyk 

Katarína Bockaničová & Anna Krnáčová 

Štátny pedagogický ústav Bratislava 

ID Výzvy2017-521 

V nadväznosti na inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý vstúpil do 
platnosti v septembri 2015, bol v Štátnom pedagogickom ústave realizovaný 
kvalitatívne orientovaný výskum. Využitou výskumnou stratégiou boli prípadové 
štúdie. Príspevok prezentuje vybrané výsledky z prípadových štúdií, ktoré boli 
venované spôsobu implementácie inovovaného štátneho vzdelávacieho 
programu na úrovni školy vo vyučovacom predmete anglický jazyk. Hlavným 
cieľom prípadových štúdií bolo opísať a analyzovať implementáciu učebného 
plánu a vzdelávacích štandardov z anglického jazyka zo štátnej makroúrovne na 
mezoúroveň, t. j. na úroveň školy. V príspevku opisujeme kurikulárne procesy, 
ktoré súviseli s tvorbou školských vzdelávacích programov na vybraných školách, 
súčasťou ktorých bola tvorba školských učebných plánov, učebných osnov 
a tematických plánov z anglického jazyka. 

Kľúčové slová: Štátny vzdelávací program. Školský vzdelávací program. 
Vzdelávacie štandardy. Učebný plán. Učebné osnovy 

 

Kontakt: 

katarina.bockanicova@statpedu.sk 
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Teaching English to Learners with Special Educational Needs  

Michal Bodorík  

Trnava University 

English language is taught at elementary schools in Slovakia as a standard 
component of the national curriculum. The aim of this education is thus a 
competent speaker of the English language, capable of applying the language in 
various situations connected to the labour market, business, studies, finances, 
technology, travel etc. Among these learners are young people who require 
special educational assistance. To support their success in learning and language 
acquisition it is important for Slovak teachers to accustom their teaching practice 
and style according to what best suits SEN learners in language performance. The 
idea of the workshop is to share practical experience with the audience namely to 
discuss various types of tasks and activities that are suitable for learners with 
dyslexia, dysgraphia. The activities to be shown are based on previous application 
in classes with SEN learners and their reaction, responses will also be presented. 
The workshop provides tips for using online materials that could be used in class 
to support grammar, listening, reading and vocabulary acquisition. 

Keywords: Activities. Dyslexia. Dysgraphia. English Language. Learners. Special 
Educational Needs. Teachers 
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Symbiotický plurál v reči matky a v reči otca orientovanej na 
dieťa 

Alexandra Brestovičová 

Technická univerzita v Košiciach 

ID Výzvy2017-511 

Longitudinálna komparatívna štúdia sa zaoberá jedným z typických 
gramatických znakov reči orientovanej na dieťa, symbiotickým plurálom, v reči 
matky a v reči otca orientovanej na to isté dieťa. Prípadová štúdia vychádza 
z transkriptov videozáznamov prirodzenej komunikácie oboch rodičov s tým istým 
dieťaťom v domácom prostredí realizovaných raz mesačne vo veku dieťaťa pol 
roka až tri roky. Nami prezentované výsledky výskumu popierajú stereotyp 
založený na zdôrazňovaní rozdielneho charakteru reči orientovanej na dieťa 
vyplývajúceho z rodovej diferencie. Symbiotický plurál je prítomný v reči oboch 
rodičov ako druhá najčastejšie zastúpená slovesná osoba (prvou je 3.os. sg.) za 
celé skúmané obdobie. Personálna deixa my v symbiotickom pluráli je vyjadrením 
asymetrie formy v situáciách, kde sa komentujú činnosti ako spoločne prežívané, 
aj keď vykonávateľom je len dospelý, napr. dáme, vezmeme, vyberieme alebo len 
dieťa, napr. budeme sa kúpkať, a to s intenciou posilniť pocit vzájomnej 
spolupatričnosti. Náš kvantitatívny výskum ukazuje, že symbiotický plurál sa od 
dvoch do troch rokov veku dieťaťa relatívne viacej vyskytuje v reči otca 
orientovanej na dieťa ako v reči matky, čím čiastočne potvrdzuje tézu, že 
subregister reči matky a subregister reči otca orientovanej na dieťa sa od seba 
výrazne nelíšia. 

Kľúčové slová: Reč matky orientovaná na dieťa. Reč otca orientovaná na dieťa. 
Symbiotický plurál. Personálna deixa my. Komparácia. 
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Antická kultúra pre prekladateľov – luxus či nevyhnutnosť? 

Erika Brodňanská 

Prešovská univerzita v Prešove 

ID Výzvy 2017-611 

Predmety ako latinčina, antická civilizácia alebo mytológia patria k tým, ktoré 
si študenti z ponuky výberových predmetov na vysokej škole volia zriedkavo. 
Pragmatika dneška rozhoduje skôr v prospech základov ekonómie, práva alebo 
predmetov, ktoré suplujú voľnočasové aktivity (napr. športové disciplíny, 
kinematografia). Takýto úsudok nemožno celkom odmietnuť, najmä z pohľadu 
študenta. Latinčina, zvlášť v klišéovitej asociácii „latinčina = mŕtvy jazyk“, v praxi 
evokuje čosi málo využiteľné a jej impact factor sa zdá byť mizivý. Cieľom 
príspevku je predstaviť vysokoškolskú učebnicu Antická kultúra pre prekladateľov, 
ktorá reaguje na potreby, ktoré vyplynuli z pedagogickej praxe a poukázali na 
absenciu komplexného manuálu, ktorý by poskytol študentom v odbore 
Prekladateľstvo a tlmočníctvo základný prehľad o latinskom jazyku a kultúre, 
avšak zacielený na potreby prekladateľa. Učebnica sumarizuje základné 
informácie k jednotlivým témam (jazyk, literatúra, mytológia a civilizácia), no 
neuzatvára ich. Akcentuje interdisciplinárnu komunikáciu medzi odbormi, kde je 
latinčina prostredníkom a otvára tak nové obzory, čo je mimoriadne žiaduce práve 
u (budúcich) prekladateľov. 

Kľúčové slová: Antická kultúra. Latinský jazyk. Učebnica. Prekladateľstvo 
a tlmočníctvo. 
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Ave Eva – nový druh vtáka? Živé latinské slová v krivom zrkadle 
slovenčiny 

Erika Brodňanská & Adriána Koželová 

Prešovská univerzita v Prešove 

ID Výzvy2017-512 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo sa na slovenských univerzitách radí k stabilne 
etablovaným študijným odborom. Praxeológia prekladu poukazuje na zaujímavý 
fenomén. Dnešnú generáciu vysokoškolských študentov humanitných vied 
netvoria prevažne absolventi gymnázií. Mnohí absolvovali stredné odborné školy 
a len mizivý počet mal možnosť oboznámiť sa so základmi latinčiny a antickej 
kultúry. Tento nedostatok vo všeobecnom vzdelaní je stále viditeľnejšie 
reflektovaný v schopnosti študentov recipovať texty a detegovať kultúrne 
referencie odkazujúce na dané obdobie, prítomné v textoch vo viac alebo menej 
explicitnej forme. 

Cieľom príspevku je analyzovať praktické používanie latinských okrídlených 
slov a citátových výrazov v slovenčine. Sú stabilnou súčasťou lexiky, no ich 
ortografia aj myšlienkový obsah sú v médiách neraz deformované, kvôli čomu 
dochádza k významovým posunom a občas aj k znemožneniu ich identifikácie. 
Autorky analyzujú vybrané latinské okrídlené slová a citátové výrazy na základe 
príkladov excerpovaných zo Slovenského národného korpusu a okrem posunov 
a formy sa sústreďujú na frekvenčné údaje. 

Na základe zistených údajov autorky konštatujú, že budúci prekladatelia 
a tlmočníci by mali absolvovať aspoň základy latinského jazyka a antickej kultúry, 
pretože ich profesia predurčuje zaradiť sa k odborným používateľom jazyka, ktorí 
majú ovládať jazykové normy a prispievať ku kultivovaniu jazyka. 
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Načo nám je dnes latinčina? Informácie a podnety, ako spestriť a 
obohatiť hodiny slovenčiny, angličtiny či iných živých jazykov 

Ľudmila Buzássyová 

Univerzita Komenského v Bratislave 

ID Výzvy 2017-546 

Cieľom príspevku je predstaviť ďalší život mŕtveho jazyka, latinčiny, v rôznych 
jazykových, komunikačných a kultúrnych prostrediach. Dôraz sa kladie na význam 
a praktické využitie vedomostí z latinčiny vo výučbe slovenčiny, ale aj iných živých 
jazykov. 

Príspevok sa zacieli na dve oblasti – akademickú a popularizačnú. 
V akademickej časti priblíži, ako výrazne sa na gramatickej stavbe a slovnej zásobe 
slovenčiny podpísalo stáročné historické spolužitie latinskej a domácej kultúry 
a ako napr. vďaka internacionalizmom toto spolužitie pokračuje. Učiteľom 
angličtiny zas analýzou ukážok hovorového a odborného anglického textu doloží 
proklamovanú 50 resp. 90%-nú prítomnosť lexikálnych jednotiek latinského 
pôvodu v angličtine, učiteľom románskych jazykov predstaví, ako ľahko si možno 
odvodiť význam talianskych či francúzskych slov z latinčiny a naopak. 
V popularizačnej časti sa prezentácia zameria na formy kreatívneho využitia 
poznatkov o latinčine a dejinách jazykov vo vyučovacom procese a ukáže, ako 
latinčina rezonuje v popkultúre. Poradí, ako sa nezosmiešniť nesprávnym 
používaním okrídlených výrokov či nezničiť si povrch tela vytetovaním gramaticky 
chybných latinských citátov. 

Kľúčové slová: Latinčina. Slovenčina. Angličtina. Románske jazyky. Praktické 
využitie. 
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The Effects of Reading Programme on Foreign Language Students 
Writing Performance 

Ivana Cimermanová 

Prešovská univerzita v Prešove 

ID Výzvy2017-549 

Writing is acquired as the last in mother tongue. Concerning EFL it is 
frequently evaluated as the most difficult skill and still it is the skill that is least 
systematically developed skill. There are several reasons to explain it – writing is 
time demanding (and also to evaluate it as well), evaluation is subjective to certain 
time, certain degree of metacognition, creativity and autonomy is expected and 
generally writing development is much slower process compared to three other 
skills. Research investigated elementary school learners (n=152) included in 
reading programme lasted for one year and development of their writing skills. 
The data were collected from their reading journals (that included also the 
reflective part) and language proficiency tests written in eight months apart. The 
research was conducted at three Slovak elementary school. The results of pre and 
post language proficiency tests show that reading input is beneficial to the 
development of writing. Learners have improved in writing, a significant progress 
(at α=.5) was recorded by the 5th and 6th grade learners. As to the journal records 
analysis the most important changes were recorded in the length of sentences 
and the number of adjectives used. 

Key words: Writing. Research. Elementary school. Statistics. 
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Pohrajme sa s angličtinou – každý raz začínal (workshop) 

Roman Čančinov 

Oxford University Press, Slovakia 

ID Výzvy2017-629 

Počas tejto metodickej prednášky sa pozrieme na základné princípy učenia 
anglického jazyka v materských školách. Ukážeme si praktické hry a aktivity, ktoré 
pomôžu deťom nielen udržať pozornosť, ale zároveň si z hodiny angličtiny zobrať 
čo najviac. Spolu s vhodnými materiálmi budú Vaše hodiny plné zábavy, 
interaktivity, hier a hlavne anglického jazyka v praktickom kontexte. 
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Odborný cizí jazyk od A1 nebo od B1? Patří výuka odborného 
cizího jazyka do středních škol? 

Marie Černíková 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , Česká republika 

ID Výzvy2017-516 

Příspěvek se zabývá výukou odborného cizího jazyka z hlediska teoretického 
a praktického. V první části příspěvku bude výuka odborného cizího jazyka 
analyzována z hlediska filozofie Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky, který porozumění odborným textům řadí do vyšší úrovně znalostí jazyka. V 
druhé části bude představen pohled na výuku cizích jazyků ve středních odborných 
školách, kde žáci dosahují mnohem nižší úrovně znalostí jazyka. Patří tedy výuka 
odborného cizího jazyka do středních škol? A má odborný cizí jazyk i své místo na 
gymnáziu? 
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Fonologické schopnosti vo vzťahu k nadobúdaniu ranej 
gramotnosti 

Adela Melišeková Dojčanová & Monika Máčajová 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

ID Výzvy2017-612 

Problematika fonologických schopností vo vzťahu k nadobúdaniu ranej 
gramotnosti rezonuje v odbornej zahraničnej a domácej literatúre už dlhšie 
obdobie. Napriek záujmu o túto oblasť (a tiež mnohé ďalšie spojené 
s problematikou začiatočného vyučovania čítania a písania) evidujeme stále 
neuspokojivé výsledky našich žiakoch v medzinárodných meraniach. Cieľom 
príspevku je prezentovať základné teoretické východiská problematiky 
fonologických schopností vo vzťahu k počiatočnému vyučovaniu čítania a písania. 
Príspevok predstavuje výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0637/16 s názvom 
Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického 
uvedomovania u detí v predškolskom veku. 

Kľúčové slová: Fonologické uvedomovanie. Fonematické uvedomovanie. 
Fonologické schopnosti. Raná gramotnosť. Nadobúdanie ranej gramotnosti. 
Vyučovanie začiatočného čítania a písania. 
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Efekty metódy CLIL – Čo už viem z angličtiny po 1. roku; Čo mi 
prináša výučba cudzieho jazyka  

Eva Farkašová 

VÚDPaP Bratislava 

ID Výzvy2017-545 

Vyučovanie cudzích jazykov metódou CLIL experimentálne prebieha 
v základných školách už deviaty rok. Postupovanie pedagógov a napredovanie 
žiakov sledujeme prevažne v ročníkoch, ktoré boli v zapojených školách zriadené 
ako prvé. Ide tu nielen o zisťovanie vedomostí prostredníctvom didaktických 
testov. Z psychologického hľadiska sa obraciame na žiakov prostredníctvom 
dotazníkov zameraných na rôzne oblasti a používame tiež výkonové testy. 
V minulom školskom roku sme pozornosť venovali aj najmladším žiakom – 
sledovali sme ich poznatky z anglického jazyka – v príspevku uvediem stručne 
výsledky z tohto prieskumu. Vo vyšších ročníkoch sme zisťovali napríklad 
motiváciu žiakov k učeniu a podávaniu výkonov, ich názory na prínos tohto typu 
výučby; okrem toho boli použité aj krátke výkonové testy. O niektorých údajoch 
sa zmienim v druhej časti príspevku. 
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Pieseň ako efektívny nástroj na rozvoj jazykových kompetencií v 
kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade 

slovenčiny ako cudzieho jazyka) 

Lenka Ježó Garančovská 

Univerzita Komenského v Bratislave 

ID Výzvy2017-501 

V súčasnosti sa čoraz častejšie akcentuje potreba ovládania cudzích jazykov, 
a preto sa prioritou v oblasti vzdelávania stáva ich vyučovanie, čo predstavuje 
veľkú výzvu najmä pre samotných lektorov. V komunikačne orientovanom 
vyučovaní (a nielen tam) by mala zohrávať dôležitú úlohu práca s autentickým 
materiálom, prostredníctvom ktorého by sa lektori mali snažiť čo najviac priblížiť 
reálnym komunikačným situáciám. Jedným z ľahko dostupných zdrojov takýchto 
autentických textov sú práve piesne (vo zvukovej, ale aj audiovizuálnej podobe). 
Hoci nemá tento príspevok vzhľadom na svoj obmedzený rozsah ambíciu 
poskytnúť vyčerpávajúce informácie o naznačenej problematike, na základe 
dostupných printových a elektronických zdrojov informácií, ako aj nadobudnutých 
vedomostí a skúseností ponúka podnetný materiál pre využitie piesní na 
vyučovaní cudzích jazykov v kontexte inovatívnej výučby. Ako sa ukázalo, piesne 
predstavujú efektívny nástroj nielen pre rozvoj jazykových kompetencií, ale aj 
interkultúrneho dialógu. V neposlednom rade sú vhodným motivačným 
prostriedkom. Praktické ukážky určené pre jednotlivé jazykové úrovne majú slúžiť 
ako inšpiračný zdroj pre lektorov cudzích jazykov.  

Kľúčové slová: Pieseň. Inovatívne vyučovacie metódy a stratégie. Komunikačne 
orientované vyučovanie. Jazykové kompetencie. Vyučovanie cudzích jazykov. 
Slovenčina ako cudzí jazyk. 
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Learning Difficulties in Foreign Languages Among Children 
Diagnosed with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder 

Werona Król-Gierat 

The Pedagogical University of Cracow, Poland 

ID Výzvy2017-509 

Many teachers of foreign languages face the problem of psychomotor (hyper) 
activity in some young learners in the classroom. The present paper aims at 
presenting the potential learning difficulties which can be experienced by children 
diagnosed with the syndrome, especially in the early-school years. Firstly, the 
typical indicators of the disorder will be presented. Secondly, the combination of 
a variety of symptoms will be translated into possible problems in education. Next, 
a repertoire of practical tips for foreign-language classrooms based on 
a behavioural parallel-teaching model will be proposed. Finally, some research 
studies on the issue of teaching English to learners with Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder will be reported on. Overall, it is expected that the paper 
will provide a general overview of the difficulties connected with teaching foreign 
languages to children with this diagnosis, and will stimulate teachers to find new 
ways of dealing with the matter. 

Key words: Learning difficulties. Foreign languages. English as a foreign language. 
Young learners. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Special educational 
needs. 
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Morbídna téma mŕtveho jazyka na farmaceutickej fakulte 

Tomáš Hamar 

Univerzita Komenského v Bratislave 

ID Výzvy2017-559 

Farmácia vždy patrila a patrí medzi potrebné a prestížne oblasti ľudskej 
činnosti. Latinčina predstavuje kľúč k odbornej terminológii a jej štúdium tvorí 
neodmysliteľnú súčasť odbornej prípravy budúcich farmaceutov. Študenti 
prichádzajúci zo stredných škôl na farmaceutickú fakultu sú excelentne pripravení 
z oblasti chémie, biológie a iných prírodných vied. Jazyková pripravenosť 
študentov stojí však vo všeobecnosti na vratkých nohách. Rozvoj jazykových 
kompetencií z cudzích jazykov a vzdelávanie v oblasti gramatiky slovenského 
jazyka nepripravujú študentov dostatočne na štúdium odbornej farmaceutickej a 
lekárskej terminológie. Prítomnosť latinského jazyka výlučne na stredných 
zdravotníckych školách znevýhodňuje veľkú väčšinu ostatných absolventov 
stredných škôl. Príspevok má za cieľ poukázať na skutočnosť, že latinský a grécky 
jazyk rozhodne nie sú vo farmaceutickej terminológii mŕtvymi jazykmi a nepatria 
teda len do histórie. Vyučovanie latinsko-gréckej odbornej terminológie má 
význam aj dnes, najmä ak je poňaté moderne a progresívne. 

Kľúčové slová: Latinský jazyk. Grécky jazyk. Farmaceutická odborná terminológia. 
Latinská lekárska terminológia. 

 

Kontakt: 

tomas.hamar@uniba.sk 
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Cudzojazyčné vzdelávanie dospelých v Nemecku a Španielsku – 
komparatívna analýza  

Ctibor Határ & Petra Jedličková 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

ID Výzvy2017-541 

Vzdelávanie dospelých v cudzích jazykoch patrí k prioritám všetkých krajín 
Európskej únie, Slovensko, Nemecko a Španielsko z tejto kategórie nevynímajúc, 
nakoľko kompetencia dospelých komunikovať v cudzom jazyku patrí podľa 
medzinárodného dokumentu Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie – 
európsky referenčný rámec (2007) ku kľúčovým kompetenciám človeka. Autori 
predkladanej štúdie teoreticko-komparatívneho charakteru kladú dôraz na 
analýzu možností cudzojazyčného vzdelávania dospelých, jeho personálneho, 
inštitucionálneho a legislatívneho zázemia, ako aj vybraných modelov a projektov 
z Nemecka a Španielska, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe aj pre 
Slovensko.  

Kľúčové slová: Cudzojazyčné vzdelávanie. Edukátor a edukant v cudzojazyčnom 
vzdelávaní dospelých. Vzdelávacie subjekty. Modely a projekty cudzojazyčného 
vzdelávania dospelých. Legislatívne zázemie cudzojazyčného vzdelávania. 
Nemecko. Španielsko. 

 

Kontakt: 

chatar@ukf.sk 

p.jedlickova@ukf.sk 

 

  



VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?                                                         
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017  
Zborník abstraktov / Book of Abstracts                                                ISBN 978-80-89864-05-8 
 

40 

  

Žiak ako súčasť historickej a kultúrnej pamäti miesta / The Pupil 
as Part of the Historical and Cultural Memory of the Place 

Juraj Hladký 

Trnavská univerzita 

ID Výzvy2017-616 

Úloha vlastných mien a onomastiky ako nositeľov informácií o vývoji 
národného jazyka na určitom mieste s historickou skúsenosťou a pamäťou. 
Možnosti inovovania vyučovacích metód slovenského jazyka a literatúry. Obraz 
literatúry v regiónoch alebo na mieste, kde žiak žije. Región ako faktor, ktorý má 
potenciál motivovať a utvárať vzťahy medzi literatúrou a čitateľom (žiakom). 
Metodika uplatňovania regionálneho princípu. 

Kľúčové slová: Topos (Miesto), Región, Vlastné Meno, Onomastika, Folklór, 
Literatúra. 

 

The role of the proper names and onomastics as the bearers of information 
about the development of the national language in a particular place or area with 
historical experience and memory. Innovate teaching methods of Slovak language 
and literature. Picture of literature in regions or place where the pupil lives. Region 
as a factor that is able to motivate and create relations between literature and 
reader (pupil). Methodology of applying the regional principle. 

Key words: Topos (place). Region. Proper name. Onomastics. Folklore. Literature. 

 

Kontakt: 

juraj.hladky@truni.sk 
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Literatúra v konštruktívnom dialógu 

Mariana Hrašková 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

ID Výzvy2017-597 

Komunikačný status a interpretácia vybraných literárnych textov pre deti 
smerom k participatívnemu interaktívnemu a zážitkovému učeniu v prepojení so 
životom a praktickou skúsenosťou s osobitným dôrazom na rozvoj 
intrapersonálnych  a interpersonálnych kompetencií. 

 

Kľúčové slová Dialóg. Interaktivita. Sociálne Kompetencie. Literatúra pre deti. 

 

Kontakt: 
mhraskova@ukf.sk  
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Grammatik spielerisch und einfach (workshop) 

Veronika Hutarová 

Nakladatelství Hueber, Česká republika 

ID Výzvy2017-503 

Grammatik einmal anders – statt langweiligem Drill sind Spaß und 
Abwechslung bei der Grammatikarbeit angesagt. Im Vordergrund stehen 
Grammatikübungen, die auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen sind. 
Abgesehen davon sollen unsere Schüler natürlich grammatische Strukturen auch 
entdecken und begreifen. Wie kann man grammatische Strukturen plausibel 
erklären und die Schüler in der Praxis anwenden lassen? In welchen Situationen 
ist dabei der Vergleich mit der Muttersprache sinnvoll? Welche anderen Hilfen 
gibt es? Wie kann man das Grammatik-System der deutschen Sprache Teenagern 
am besten nahebringen? Auf diese Fragen möchten wir im Seminar anhand von 
praktischen Beispielen Antworten finden.  

Schlüsselwörter: Grammatik. Spielerisch. Spaß. Abwechslung. Übung. Entdecken. 
Muttersprache. 

 

Kontakt: 

hutarova@hueber.cz 
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Partnerspiele (workshop) 

Veronika Hutarová 

Nakladatelství Hueber, Česká republika 

ID Výzvy2017-502 

Wollen Sie Ihre Schüler im Unterricht mehr sprechen lassen? Dann versuchen 
Sie es doch mit Partnerspielen. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Dank 
geeigneter Kopiervorlagen erzielen Sie mit einem Minimum an Vorbereitung, dass 
Ihre Schüler sehr intensiv und dabei spielerisch Grammatik bzw. Wortschatz üben 
und dabei alle gleichzeitig an die Reihe kommen. Der spielerische Charakter der 
Aufgaben wirkt motivierend und führt zur entspannten Atmosphäre im 
Klassenraum. Die Unterrichtszeit wird effizient genutzt. Im Seminar werden wir 
eine ganze Reihe von Partnerspielen ausprobieren und geben praktische Tipps zu 
ihrem Einsatz im Unterricht. 

Schlüsselwörter: Partnerspiele. Kopiervorlagen. Spielerisch. Grammatik. 
Wortschatz. Motivieren. Ausprobieren. 

 

Kontakt: 

hutarova@hueber.cz 
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Projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní 
v anglickém jazyce: kategoriální systém reprezentativních 

kategorií interkulturní komunikační kompetence 

Pavla Jahodová 

Masarykova univerzita, Česká republika 

ID Výzvy2017-510 

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence představuje jednu z priorit 
současné jazykové politiky. Třebaže se snahy o dosahování toho cíle prosazují ve 
výuce cizích jazyků již na základních školách, ověřování míry rozvoje interkulturní 
komunikační kompetence zůstává i nadále výzvou pro teorii, praxi a výzkum. 
Prezentovaný příspěvek představuje kategoriální systém reprezentativních 
kategorií interkulturní komunikační kompetence, který byl zkonstruován jako 
nástroj analýzy dat v akčním výzkumu, jenž se zabývá projevy rozvíjení 
interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce v devátém 
ročníku základní školy. S ohledem na komplexnost konstruktu interkulturní 
komunikační kompetence byl kategoriální systém sestrojen tak, aby jej bylo 
možno využít deduktivním způsobem při analyzování produktů psaní. Následné 
induktivní vyvozování dílčích podkategorií a jejich indikátorů pak umožnilo 
precizování nástroje do jeho finální podoby. Pozornost příspěvku je tak věnována 
popisu a obsahovému vymezení zkonstruovaného kategoriálního systému a 
možnostem jeho využití v dalších výzkumech obdobného rázu. 

Klíčová slova: Interkulturní komunikační kompetence. Psaní. Anglický jazyk. 
Kategoriální systém. Nástroj analýzy dat. 

 

Kontakt: 

425018@mail.muni.cz 
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Matej Bel – popularizátor Slovenska (poster) 

Erika Juríková 

Trnavská univerzita 

ID Výzvy2017-603 

Historicko-zemepisné dielo Mateja Bela o uhorských stoliciach z prvej 
polovice 18. storočia zahŕňa aj územia z dnešného územia Slovenska. Edíciou jeho 
textu a slovenským prekladom, ktorý postupne prináša slovenskému čitateľovi 
Kysucké múzeum v spolupráci s Trnavskou univerzitou, sa odkrýva celá škála 
možností využitia tohto jedinečného textu. Vďaka opisu histórie, kultúry i 
prírodných krás našej krajiny sa priam núka jeho didaktické využitie na hodinách 
dejepisu, zemepisu, vlastivedy, slovenčiny i cudzích jazykov, a to na všetkých 
stupňoch škôl. 

Kľúčové slová: Osvietenstvo. Matej Bel. Latinčina. 18. storočie. Kultúrne 
dedičstvo. 

 

Kontakt: 

erika.jurikova@truni.sk 
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Latinčina – farársky jazyk či základ všeobecného vzdelania ? 
(plenárna prednáška) 

Erika Juríková 

Trnavská univerzita 

ID Výzvy2017-602 

Pri verejných vystúpeniach politikov či hláseniach moderátorov sa často 
zasmejeme nad nesprávnou výslovnosťou či nevhodným použitím latinských 
výrazov. Je to naozaj ich chyba, alebo defekt vo vzdelaní? Ešte v medzivojnovom 
období bola latinčina strašiakom gymnazistov, v 50-tych rokoch minulého storočia 
však zmizla zo školských osnov s nálepkou „farárskeho jazyka“ a ani po politickej 
zmene v roku 1989 sa ju nepodarilo naplno rehabilitovať. Ide naozaj o buržoázny 
prežitok a znak elitárstva? Prečo potom najlepšie európske i americké stredné 
školy zaraďujú jej vyučovanie, prečo sa na rakúskych a nemeckých univerzitách 
vyžaduje tzv. malé latinum na humanitných odboroch? Aké sú pozitíva a negatíva 
tohto mŕtveho, no predsa živého jazyka? 

 

Kontakt: 

erika.jurikova@truni.sk 
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Latinčina a živé jazyky vo vyučovaní: pro alebo contra? 

Katarína Karabová & Nicol Sipekiová 

Trnavská univerzita 

ID Výzvy2016-536 

Cieľom príspevku je poukázať na význam a benefity latinského jazyka ako 
vyučovacieho predmetu v rámci vyučovacieho procesu na gymnáziách a stredných 
školách. V súčasnom slovenskom školstve latinčina prevažne absentuje v ponuke 
gymnaziálnych voliteľných predmetov, autorky chcú preto upriamiť pozornosť na 
prospešnosť a využiteľnosť tohto "celoeurópskeho a medzinárodného" jazyka ešte 
aj dnes v kontexte vyučovania živých jazykov a ich vzájomnej interferencie. Je 
všeobecne známe, že znalosť latinčiny priaznivo vplýva na chápanie štruktúry 
iných jazykov a uľahčuje ich štúdium vo viacerých rovinách. Zámerom 
prispievateliek je aj na konkrétnych príkladoch prezentovať, aké sú 
v pedagogickom procese možnosti využitia a implementácie latinských lexikálnych 
či syntaktických prvkov v konfrontácii s cudzími jazykmi. V neposlednom rade sa 
pokúsia predstaviť na konkrétnych príkladoch pohľad na inovatívne formy výuky 
latinčiny prostredníctvom moderných vzdelávacích prvkov s dôrazom na 
efektívnosť vzdelávacieho procesu, a to z pohľadu benefitov nielen pre študenta, 
ale aj samotného učiteľa. 

Kľúčové slová: Latinčina. Živé jazyky. Interakcia. Efektivita. Vzdelávací proces. 
Benefity. 

 

Kontakt: 

katarina.karabova@truni.sk 

nicol.sipekiova@truni,sk 
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Practicum Latinum - latinčina v praxi 

Katarína Karabová 

Trnavská univerzita 

ID Výzvy2017-561 

Príspevok si kladie za cieľ predstaviť aj inú stránku využitia latinčiny, ktorou je 
jej konkrétne využitie v praxi. Všeobecne pretrvávajúci názor, že ide o mŕtvy jazyk, 
často prezentuje len jednu stranu problému. V súčasnosti čoraz viac lingvistov 
poukazuje na výnimočné postavenie latinčiny v korelácii so živými jazykmi. 
Vedecké teórie pritom nemajú na zreteli len markantný vplyv latinčiny na vývin 
jednotlivých jazykov, ale aj jej komplexnejšie zakotvenie v lexikách jednotlivých 
živých jazykov. V súvislosti s tým sa potreba jej výučby môže javiť ako 
východisková vo viacerých rovinách. Nie je pritom nutné sa v rámci pedagogického 
procesu obmedziť len na nezáživnú teóriu a „drilovacie“ cvičenia. Autorka 
príspevku sa preto pokúsi predstaviť jednotlivé možnosti praktického vyučovania 
latinského jazyka. Priblíži z vlastnej skúsenosti alternatívy praktizovania znalostí 
z latinčiny na odborných exkurziách, návštevách historických knižných fondov 
a pod. 

Kľúčové slová: Latinčina. Praktické využitie. Interdisciplinarita. Komunikácia. 
Pedagogický proces. 

 

Kontakt: 

katarina.karabova@truni.sk 
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Čo môže dať výučba slovenčiny ako materinského jazyka 
súčasnému žiakovi? 

Jana Kesselová 

Filozofická fakulta PU v Prešove 

ID Výzvy2017-514 

Spoločenská klíma je v súčasnoti naklonená technickým a prírodovedným 
predmetom, vo výučbe jazykov sa favorizuje cudzojazyčná príprava. Poznatky 
o jazykovom systéme materinského jazyka sa odmietajú ako zbytočné, 
komunikačný prístup v materinskom jazyku sa spochybňuje odkazom na 
prirodzený proces ontogenézy reči, ktorý prebieha bez explicitných inštrukcií, ako 
jazykové prvky a pravidlá používať. Ako spoluautorka učebníc slovenského jazyka 
pre sekundárne vzdelávanie hľadám odpoveď na otázku, ako nanovo zadefinovať 
zmysel výučby materinského jazyka. Predstavím princípy tvorby učebnicového 
textu, v ktorom za dominantnú cieľovú hodnotu pokladám kultivovanie jazykovej 
inteligencie žiaka, t. j. špecifického typu inteligencie, ktorá umožňuje človeku riešiť 
interakčné problémy spojené s používaním jazyka a s dosahovaním jeho vlastných 
komunikačných zámerov. Tejto cieľovej hodnote je podriadený výber metód 
a aktivít: poznatky o jazykovom systéme sa zasadzujú do tvorby komunikátov 
s konkrétnou pragmatickou funkciou; intenzifikuje sa zastúpenie úloh s vyšším 
stupňom kognitívnej náročnosti a tvorivosti; prekonáva sa stereotyp 
reprodukčného a aplikačného, deskriptívneho a klasifikačného vyučovania. 

Kľúčové slová: Slovenčina. Sekundárne vzdelávanie. Materinský jazyk. Jazyková 
inteligencia. 

 

Kontakt: 

jana.kesselova@unipo.sk 
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Explicitná autoreferencia v dialogickej komunikácii v slovenčine 

Jana Kesselová 

Filozofická fakulta PU v Prešove 

ID Výzvy2017-515 

Cieľom príspevku je hlbšie porozumieť explicitnej autoreferencii, ktorú 
predstavuje zámeno ja v subjektovej pozícii, a to paralelne s tvarom 1. osoby 
verba. Pre slovenčinu ako jazyk typu pro-drop je typická implicitná autoreferencia, 
t. j. referencia hovoriaceho na seba samého sa preferenčne realizuje 
prostredníctvom verbálnej flexie. Vzniká otázka, aká je motivácia pre explicitnú 
autoreferenciu na rolu hovoriaceho. Vysvetlenie vychádzajúce z aktuálneho 
členenia výpovede hovorí, že používanie zámena ja determinuje kontrastívny 
a emfatický kontext. Toto vysvetlenie však platí len pre časť prípadov použitia 
zámena ja. Druhý typ vysvetlenia sa orientuje na pragmatické funkcie výpovede 
so zámenom ja. Problémom zostáva, že zistené pragmatické funkcie výpovede 
plnia aj bez zámena ja. V štúdii sa pokúsime explicitnú autoreferenciu objasniť (a) 
z hľadiska sémantiky verb, preferenčne používaných v 1. osobe singuláru, a (b) 
z hľadiska sémantických rolí subjektu, na ktorého sa referuje explicitne. Na 
výskum sa využíva Slovenský hovorený korpus. Výsledky zistené korpusovou 
metódou v slovenčine sa konfrontujú s tzv. teóriou „neviditeľnosti agensa“ a 
individualizácie subjektu. 

Tento je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0099/16. 

kľúčové slová: Explicitná autoreferencia. Zámeno ja. Sémantická rola. Dialóg. 
Slovenčina. 
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Čeština pro cizince B1 

Marie Boccou Kestřánková 

Univerzita Karlova v Praze, Česká republika 

ID Výzvy2017-508 

V příspěvku prezentujeme učebnici Čeština pro cizince B1 od autorského 
kolektivu Boccou Kestřánková, Kopicová, Šnaudaufová. Tento materiál je určený 
jinojazyčným mluvčím, jejichž cílem je nabýt řečových schopností a dovedností na 
jazykové úrovni B1. Materiál je koncipován tak, aby vedle jmenovaného 
zdokonalování řečových schopností a dovedností připravoval studenty ke zkoušce 
na úrovni B1, proto jsou v autorském kolektivu přítomni testovací experti a v 
učebnici (i stejnojmenné cvičebnici) jsou užity testovací techniky. Jednotlivá 
cvičení jsou formulována takovým způsobem, aby byl cizinec připravován na 
řešení testových úloh. 

Klíčová slova: Čeština pro cizince. Jazyková úroveň B1. Výukový materiál. 
Testovací techniky. 

 

Kontakt: 

Marie.Kestrankova@ff.cuni.cz 
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Kooperatívne formy vo vyučovaní cudzích jazykov 

Ľubica Korečková 

MPC Košice 

ID Výzvy2017-547 

Workshop je určený pre učiteľov cudzích jazykov, ktorí sa snažia uplatňovať 
vo vyučovaní spoluprácu žiakov v rôznych formách. Workshop si kladie za cieľ 
poukázať na rozdiely medzi tradičným skupinovým a kooperatívnym vyučovaním, 
poukážeme na pozitívny efekt kooperatívnych foriem v edukácii cudzieho jazyka 
na rozvoj kľúčových kompetencií. V praktickej časti worhshopu budú mať učitelia 
možnosť vymeniť si skúsenosti z vytvárania pracovných skupín a vyskúšajú si 
aplikáciu vybraných kooperatívnych foriem pri práci s cudzojazyčným textom a pri 
rozvoji komunikačných zručností žiakov. Workshop je vedený v slovenskom, príp. 
nemeckom jazyku. 

Kľúčové slová: Skupinové verzus kooperatívne vyučovanie. Rozvoj kľúčových 
kompetencií. Vytváranie pracovných skupín. Skupinové roly. Podmienky 
kooperatívneho vyučovania. Metódy kooperatívneho vyučovania. 
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Learning through Visual Tools / Učenie prostredníctvom 
vizuálnych podnetov 

Daniela Krajňáková 

Macmillan Education 

ID Výzvy2017-551 

A beautifully illustrated reading text sparks desire for reading and evokes 
curiosity that helps to build students´ confidence in reading longer texts. In other 
words illustrations help to develop reading literacy, critical thinking and 
encourage students to express personal opinion on what they read. This practical 
workshop will show you how to motivate children to read, which after all leads 
towards better communication. 

Nádherne ilustrované texty podnecujú lásku k čítaniu, prebúdzajú v čitateľovi 
zvedavosť a budujú u študentov sebaistotu pri čítaní dlhších textov. Ilustrácie teda 
napomáhajú pri rozvoji čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia a povzbudzujú 
študentov vyjadriť svoj postoj a názory. Tento praktický workshop vám ukáže ako 
motivovať deti k čítaniu, ktoré ich posunie do plynulej komunikácie. 

 

Kontakt: 

dkrajnakova@macmillan.sk 
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Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte 
politickej propagandy. Výsledky a výstupy 

Ivan Lábaj & Ľudmila Buzássyová 

Univerzita Komenského v Bratislave 

ID Výzvy2017-574 

Predmetom príspevku je predstavenie projektu, ktorý prebieha od roku 2015, 
a prezentácia jeho výsledkov a výstupov. Cieľom predloženého projektu bolo 
hľadať spresnenú odpoveď na otázku, ako bolo prepojené slovesné umenie 
latinského humanizmu s praktickým politickým životom. Hoci samo prepojenie 
medzi verejným dianím, resp. politickým životom a literárnou tvorbou je v 
meradle svetovej literatúry stredomorského typu nespochybniteľným faktom a dá 
sa vecne doložiť, konkrétne prejavy tohto fenoménu v latinskej antikizujúcej 
spisbe v Uhorsku a in specie na Slovensku doteraz neboli systematicky skúmané a 
prezentované. Projekt si preto kládol za cieľ sústrediť sa na tlačou vydané diela 
obdobia záveru 15. storočia a prvej polovice 16. storočia, to značí prvých fáz 
prenikania, šírenia a transformovania európskej vzdelanosti humanistického typu 
na území vtedajšieho Uhorska a politicko-geograficky špeciálne na teritóriu 
dnešného Slovenska. V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko workshopov, 
tematicky orientovaná vedecká konferencia a v príprave sú dve publikácie. 

Kľúčové slová: Humanizmus. Latinská literatúra. Politická propaganda. Slovensko. 
15.-16. storočie 
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Nad jazykom a významom stredovekých legiend (Infantilizácia či 
nepochopenie?) 

Silvia Lauková 

univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

ID Výzvy2017-596 

V súčasnosti sa deťom dostáva do rúk len veľmi málo textov starších období. 
Tieto texty sú pre mladých percipientov nepochopiteľné a ťažko čitateľné 
predovšetkým preto, lebo ich jazyk je jazykom symbolickým, religióznym 
a zastaraným. Predsa však tieto texty majú nesmiernu literárnu a historickú 
hodnotu. Príspevok sa bude zaoberať otázkou, či stredoveká legenda v dnešnej 
dobe je len infantilným torzom pôvodného umeleckého textu alebo si zachováva 
svoje skutočné posolstvo.  

Kľúčové slová Legenda. Žáner. Semiotika. Porozumenie. Symbolický jazyk. 
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Rozvoj pregramotných spôsobilostí detí v predprimárnom 
vzdelávaní  

Milena Lipnická 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

ID Výzvy2017-506 

Obsah príspevku tvoria zdôvodnenia významov a procesov rozvíjania 
predčitateľskej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní, metodické postupy 
a výskumné zistenia v tejto oblasti. Poznanie vysvetlené v príspevku ladí s cieľmi 
a obsahom štátneho kurikula vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia (2016) 
a Metodikou predprimárneho vzdelávania (2011). Príspevok má teoreticko-
metodický a výskumný charakter. Výskumné skúsenosti s pregramotnými 
spôsobilosťami detí v predprimárnom vzdelávaní sú v príspevku opísané v grafoch 
a komentované zdôvodneniami v rámci spôsobilostí a záujmov detí v čítaní 
a písaní podľa výsledkov testovania aj rozhovorov s učiteľmi a rodičmi detí. 
Príspevok je spracovaný v procese riešenia projektu KEGA č. 013UMB-4/2017 
s názvom Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti 
v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu, ktorého zodpovednou riešiteľkou je 
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 

 

Kontakt: 

milena.lipnicka@umb.sk 

 

  



VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?                                                         
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017  
Zborník abstraktov / Book of Abstracts                                                ISBN 978-80-89864-05-8 
 

57 

  

Electronic Portfolio as a Tool for Blended Learning 
Implementation in Higher Education 

Zuzana Lukáčová 

Prešovská univerzita v Prešove 

ID Výzvy2017-534 

Recent developments in technology have heightened the need for innovative 
approaches in education. Blended learning is becoming an increasingly important 
area in English language teaching (ELT) methodology. The issue of the 
incorporation of blending technologies into foreign language teaching and 
learning has received considerable attention. Recent evidence suggests that 
blended learning might fill the gap between face-to-face learning and e-learning 
since it combines both physical and online environments. Questions have been 
raised about the best strategies and tools for blended learning implementation in 
higher education. The aim of the study is to present electronic portfolio as one of 
the tools which can be used for the implementation of blended learning in higher 
education. Furthermore, the paper presents partial results of the pre-research 
phase in which a focus group method was used to obtain data through in-depth 
analysis. The study provides the implementation strategies for the effective use of 
electronic portfolio from the perspective of student teachers, which may serve as 
a starting point for the proper implementation of blended learning in higher 
education. 

Key words: Blended learning. Electronic portfolio. Higher education. Tool. 
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Možnosti a limity vyučovania frazeológie na základných školách 

Gabriela Magalová 

Trnavská univerzita 

ID Výzvy2017-577 

Príspevok Možnosti a limity vyučovania frazeológie na základných školách sa 
zaoberá aktuálnymi možnosťami výučby frazeologickej problematiky na 
základných školách. Všíma si jej rozpracovanie v aktuálnych učebniciach 
slovenského jazyka, a to hlavne na 2. stupni základných škôl. Upozorňuje na 
sporné metodické kroky pri vyučovaní frazeológie a navrhuje súbor nových aktivít, 
ktoré spájajú frazeológiu nielen s oblasťou jazykovedy, ale aj s literatúrou, 
históriou a inými oblasťami výučby na školách. Autorka príspevku hľadá možnosť, 
ako podporiť model školského vzdelávania, v ktorom sa v symbióze kumulujú 
teoretické vedomosti s ich praktickým využitím. 

Kľúčové slová: Frazeológia. Slovenský jazyk a literatúra. Vyučovanie. Metodika. 
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Výskum uvedomovania rýmov v kontexte fonematického 
uvedomovania u detí predškolského veku 

Monika Máčajová & Soňa Grofčíková 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

ID Výzvy2017-569 

Zručnosť uvedomiť si slová, ktoré sa vzájomne rýmujú, je ukazovateľom citu 
pre jazyk, schopnosti vnímať hláskovú stavbu slov a uvedomiť si totožnosť, 
a zároveň zvukomalebnosť poslednej slabiky. Príspevok si kladie za cieľ predstaviť 
teoretické východiská a výsledky skúmania detí v oblasti uvedomovania rýmov. 
Predkladaná štúdia oboznamuje s teoretickými súvislosťami riešenej témy 
a vymedzuje kľúčové pojmy. Hlavnú časť príspevku tvoria výsledky výskumu detí 
predškolského veku na Slovensku. Výskumu sa zúčastnilo 866 respondentov (detí) 
vo veku od 4 do 7 rokov. Predmetom skúmania bola zručnosť detí pracovať 
s rýmami. Zručnosť bola testovaná v oblasti uvedomovanie rýmov. Cieľom bolo 
zistiť schopnosť dieťaťa uvedomiť si rým, t. j. určiť, či sa dve slová navzájom 
rýmujú. Príspevok predstavuje výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0637/16 
s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického 
uvedomovania u detí v predškolskom veku. 

Kľúčové slová: Rýmovanie. Rým. Fonematické uvedomovanie. Uvedomovanie 
rýmov. 
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Klasická gréčtina na Slovensku? 

Barbora Machajdíková & Jozef Kordoš 

Trnavská univerzita 

ID Výzvy2017-562 

Má zmysel študovať klasickú gréčtinu na Slovensku? Ak áno, môže byť jej 
štúdium prínosné aj v našej oblasti a pre naše vedecké a kultúrne prostredie? 
Štúdium klasickej gréčtiny jednoznačne zmysel má a má svoju pozíciu v jazykovom 
vzdelávaní aj v dnešnej dobe. Nemáme na mysli len žalostný stav prekladovej 
literatúry z klasických jazykov, keďže klasická gréčtina je jazykom viac než 
dvetisícročnej literárnej tradície a obsahuje zásadné diela svetového významu, 
z ktorých máme do slovenčiny preložený len zlomok. Štúdium tohto jazyka má 
v neposlednom rade tiež svoj jazykovedný rozmer, pretože študent je hneď od 
začiatku konfrontovaný s jeho rôznymi podobami v jazykovej synchrónii (variety 
a ich uplatnenie v jednotlivých žánroch), ako aj diachrónii (pod pojmom klasická 
gréčtina sa nerozumie vždy ten istý jazyk, ale jeho rôzne podoby v rôznych 
obdobiach). 

Kľúčové slová: Klasická gréčtina. Filológia. Lingvistika. Prekladateľstvo. Mŕtvy 
jazyk. 

 

Kontakt: 

barbora.machajdikova@truni.sk 

jozef.kordos@truni.sk 

  



VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?                                                         
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017  
Zborník abstraktov / Book of Abstracts                                                ISBN 978-80-89864-05-8 
 

61 

  

Nauka gwary jako element kształtowania tożsamości lokalnej - 
górale polskich Pienin 

Marcin Mastalski 

Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska 

ID Výzvy2017-520 

Gwara jest odmianą języka ogólnonarodowego, na obszarach wiejskich w 
dawnych czasach była mową ojczystą, stanowiła podstawowe narzędzie 
codziennej komunikacji. Gwara góralska, a dokładnie pienińska, nie jest jednolita 
na terenie Pienin. Nie posiada ona pisma ani gramatyki, dominuje przekaz ustny. 
Gwara obecnie zanika, o czym świadczą rezultaty przeprowadzanych wśród dzieci 
i młodzieży badań własnych. Młode pokolenie na ogół nie ma świadomości, że 
gwara jest składnikiem dziedzictwa kulturowego oraz jak istotne znaczenie ma ich 
udział w miedzypokoleniowym przekazie ustnym. Na ogół w procesie wychowania 
i edukacji gwara zostaje wyparta poprzez doskonalenie ojczystego języka 
literackiego oraz naukę języków obcych. Liczne badania dowodzą, że znajomośći 
posługiwanie się gwarą nie stanowi przeszkody w używaniu poprawnej 
polszczyzny i nauce języków obcych, wręcz przeciwnie - pomaga w nabywaniu i 
płynnym posługiwaniu się właściwym kodem językowym we określonych 
okolicznościach. Gwara stanowi element tożsamości lokalnej, która powinna być 
rozwijana z taką samą starannością, jak narodowai globalna. 
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Vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka – prínos, 
špecifiká a osobitosti 

Martina Matyášová 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

ID Výzvy2017-548 

V súčasnom období pozorujeme narastajúci záujem študentov zo zahraničia 
o vzdelávanie sa a zdokonaľovanie v slovenskom jazyku. Vyučovanie slovenského 
jazyka ako cudzieho jazyka vyžaduje osobitý prístup zo strany pedagóga, kladie 
zvýšené požiadavky na jeho kvalifikačnú aj metodickú prípravu. V príspevku 
prezentujeme základné teoretické východiská nastolenej problematiky, no 
zároveň prinášame aj ukážku praktickej realizácie výučby kultúrnych reálií 
Slovenska, s prepojením na jazykovú a literárnu zložku. 

Kľúčové slová: Slovenský jazyk ako cudzí jazyk. Kultúrne reálie. Jazyková príprava. 
Literárna príprava. Edukácia. Zahraničný študent. 
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Experimentovanie po nemecky - CLIL v základných školách  

Beata Menzlová 

ŠPÚ v Bratislave 

Projekt Experimentovanie po nemecky/Experimentieren auf Deutsch vytvoril 
Štátny pedagogický ústav v spoluprácu s nadáciou Volkswagen Slovakia 
a s Goetheho inštitútom v Bratislave. Cieľom bolo pripraviť pre žiakov pracovné 
a pre učiteľov metodické listy , učiteľom poskytnúť informačné a dvojdňové 
školenie a dať im k dispozícii základnú výbavu pomôcok na experimentovanie. 
V rámci projektu Experimetovanie po nemecky sa vytvorilo viac ako 50 pracovných 
listov, preukaz malého vedca, kartičky pre žiakov (Wortschatz- und Lernkarten) 
a metodické listy pre učiteľov. V roku 2017 sa do projektu zapojilo 54 základných 
škôl a 8. ročných gymnázií, ktoré budú v rámci jedného roka experimentálne 
overovať pracovné a metodické listy. Na workshope budú mať možnosť , učitelia 
vyskúšať niektoré experimenty. 
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CLIL vyučovanie a zážitkové učenie sa – nové výzvy (plenárna 
prednáška) 

Beata Menzlová 

ŠPÚ v Bratislave 

Vyučovanie pedagogickým prístupom CLIL ponúka učiteľovi možnosť spojenia 
výučby predmetu a jazyka. Prostredníctvom tohto spojenia je možné efektívne 
a účelne vyučovať obsah jednotlivých predmetov a zároveň precvičovať 
a upevňovať komunikáciu aj v cudzom jazyku. Žiaci využívajú cudzí jazyk 
v prirodzených situáciám a tým je vyššia možnosť jeho zdokonaľovania sa v ňom 
a následného spontánneho používania. Na CLIL hodinách sa často využíva 
zážitkové učenie sa, ktoré patrí medzi účinné formy učenia sa Žiaci zažijú niečo 
zaujímavé, vytvorí im to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú dlhšie, ako len 
naučené vedomosti. 
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Psychologické východiská cudzojazyčnej edukácie seniorov 
(nielen) so zdravotným postihnutím 

Marianna Müller de Morais, Lucia Rapsová & Radka Zimanová 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

ID Výzvy2017-576 

Starší ľudia majú podľa medzinárodných dokumentov právo plne realizovať 
a rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a spôsobilosti, ako aj zaujať dôstojné miesto 
a postavenie v spoločnosti. Rovnaké právo majú aj seniori, ktorí sú nositeľmi 
určitého zdravotného postihnutia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné a potrebné 
vytvárať pre seniorov so zdravotným postihnutím vhodné podmienky a priestor 
pre ich osobnostný rast a sebarealizáciu smerujúcu k plnohodnotnému životu aj 
napriek ich zdravotnému postihnutiu. Práve cudzojazyčnú edukáciu môžeme 
považovať ako jednu z možností sebarealizácie seniorov (nielen) so zdravotným 
postihnutím. Učenie sa cudziemu jazyku je imanentnou súčasťou edukácie, je však 
potrebné dodržiavanie istých špecifík pri cudzojazyčnej edukácii s touto cieľovou 
skupinou. Predmetná štúdia je zameraná na analýzu psychologických východísk 
a vybraných špecifík cudzojazyčnej edukácie seniorov (nielen) so zdravotným 
postihnutím. Uvádza vybrané psychodidaktické aspekty edukácie seniorov 
(nielen) so zdravotným postihnutím. Štúdia je výstupom autoriek z riešenia 
výskumného projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied č. 1/0176/15 s názvom 
Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov 
v rezidenciálnej starostlivosti. 

Kľúčové slová: Senior so zdravotným postihnutím. Cudzojazyčná edukácia. 
Špecifiká edukácie seniorov. Osobitosti cudzojazyčnej edukácie seniorov. 
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Ako (ne)porozumieť Belovi 

Imrich Nagy 

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

ID Výzvy2017-513 

Meno tohto barokového učenca a polyhistora je známe celému Slovensku: 
máme ulice pomenované po ňom, aj literárnu cenu, encyklopédiu, ba aj 
univerzitu... Tento jeho ohlas i fakt, že sa dostal do školských osnov mu zaistili 
diela, ktoré napísal. Tie však v našich školách nikto nečítal a ani čítať nemôže, lebo 
ostali uväznené v jazyku, ktorým ich napísal – v latinčine. Položme si teda otázku: 
prečo písal Bel po latinsky a prečo by sme ho mali čítať aj dnes? Dá sa to vôbec? 
A ak aj áno, možno mu porozumieť? Problémom interpretácie latinských textov je 
totiž neraz dezinterpretácia významu originálu. Dokázať sa to dá aj na niekoľkých 
príkladoch z existujúcich publikovaných prekladov z Belovho diela. Neznalý či 
nezainteresovaný čitateľ potom ľahko nadobudne dojem o nezrozumiteľnosti 
a vlastne aj nepoužiteľnosti takýchto historických textov dnes. Príčinou pritom nie 
je Belova baroková latinčina, iba neznalosť latinčiny ako takej, alebo lepšie 
povedané (ne)kvalita niektorých prekladov. Príspevok ponúkne príklady na 
uvedené problémy, ukáže však aj Belov zmysel pre humor, ktorým dokáže 
inšpirovať aj dnes. 

Kľúčové slová: Matej Bel. Interpretácia latinského textu. Kritika prekladu. 

 

Kontakt: 

imrich.nagy@umb.sk 
  



VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?                                                         
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017  
Zborník abstraktov / Book of Abstracts                                                ISBN 978-80-89864-05-8 
 

67 

  

Výzkum k interkulturní kompetenci studentů německého jazyka 

Pavla Nečasová 

Univerzita Karlova v Praze, Česká republika 

ID Výzvy2017-544 

Vyučování cizích jazyků v institucionálním vzdělávání je v současnosti 
založeno na principu komplexnosti. Tento princip předpokládá komplexní 
charakter osvojování cizího jazyka, včetně znalostí a dovedností z oblasti 
sociolingvistické a interkulturní, které studentům umožní osvojit si cizí jazyk tak, 
aby dokázali adekvátně komunikovat bez nedorozumění. Příspěvek prezentuje 
výsledky oborově didaktického výzkumu zaměřeného na zjištění stavu 
interkulturního povědomí studentů německého jazyka středních škol s důrazem 
na stereotypy a předsudky v jejich myšlení. Záměrem výzkumu je posouzení, zda 
tento stav je dostatečný pro úspěšnou interkulturní komunikaci v současných 
podmínkách. Výzkum navazuje na šetření uskutečněné v roce 2006 a srovnává 
zjištěné výsledky s cílem posoudit, zda dochází k posunu v uvedené oblasti a zda 
je třeba na tyto změny reagovat v kurikulech a učebních materiálech. 

Klíčová slova: Výuka německého jazyka jako cizího jazyka. Interkulturní 
komunikace. Interkulturní kompetence. Předsudky. Stereotyp. 
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Readiness of Slovak Pre-Service Teachers in Efl Classroom with 
Regard to Communication 

Barbora Pavelová 

Prešovská univerzita v Prešove 

ID Výzvy2017-532 

In recent years, there has been an increasing interest in interaction in the 
classroom. Given the dynamic nature of all activities carried out in language 
classrooms, there is an assumption that teacher’s talk promotes interaction. 
Moreover, the beginning of pre-service teachers’ teaching path reflects a unique 
challenge in terms of communication in the classroom. The aim of the paper is to 
introduce the current perspective on Slovak students of EFL teaching programs in 
their final year at the second level of university studies in asking questions during 
the educational process. The paper aims to compare and reflect on (non)existing 
readiness of pre-service teachers (trainees) in linking theory with practice based 
on the observation and self-reflection before teaching practice, during teaching 
practice and after teaching practice. The research methods used include Flanders 
observation tool that was adjusted aiming at the teacher’s talk. A key factor was 
to get self-reflection of pre-service teachers that provided the insights of their 
perception of (non)readiness in terms of communication in the EFL classrooms. 
The article presents current findings and brings the possibilities for improving 
pedagogical communication of pre-service teachers. 

Key words: Pre-service teachers. Interaction. Observation. Self-efficacy. Self-
reflection. Teaching practice. Educational process. 
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Towards the Digital Textbook on Research in Foreign Language 
Pedagogy 

Silvia Pokrivčáková 

Trnava University  

ID Výzvy2017-627 

Ideally, there should be a very close connection between educational practice 
and pedagogical research. Involving school institutions and teachers, researchers 
should look for the best explanations and find the most effective solutions that could 
help teachers, teacher trainers, school managers and other subjects to improve their 
work and set best-practice. However, the reality is somewhat different. 

The paper, concentrating exclusively on the area of foreign language education 
and its research in Slovakia, notices the conclusions of meta-research studies 
conducted and published by the author between 2006 – 2016. These conclusions 
claimed that a clear majority of research papers in foreign language education were 
of a theoretical descriptive (or deductive-descriptive) character when based mostly 
on literary research of secondary sources. Analytical-interpretative papers which 
introduce results of primary research are very scarce. The published research 
conducted by in-practice teachers is missing entirely. 

Overcoming the said gap between researchers and teaching practitioners 
remains one of the most important tasks standing before creators of foreign language 
teacher training courses in Slovakia. It is also one of the objectives of the project KEGA 
no. 055UKF-4/2016 funded by the Ministry of Education, Science, Research, and Sport 
of the Slovak Republic. After introducing the project´s objectives, methods and 
expected outcomes, the paper presents the philosophy and methodological strategies 
behind creating a digital textbook on research methods in foreign language education 
for foreign language teacher trainees (to be issued i 2018).  

Key words: Teacher training. Foreign language education research. Teaching research. 
Research methodology. Textbook of research. 
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Workshop "Trickfilm im Fremdsprachenunterricht" 

Walter Sabiel 

Goethe Institute Munich 

Germany 

ID Výzvy2017-617 

Mit der Stop-Motion Technik, die bereits vor hundert Jahren der Filmpionier 
George Meliès ("Les cartes vivantes", 1904) verwendete, lassen sich einfach kurze 
Trickfilme herstellen. Dabei können nicht nur Objekte wie Knet- oder 
Playmobilfiguren, Naturmaterialien oder Personen wie die Schülerinnen und 
Schüler selbst, sondern auch flache Grafiken - angefangen von 
Zeitungsausschnitten und Zeichnungen über Buchstaben bis hin zu Fotos - mit 
einer digitalen Fotokamera, Tablet oder sogar Smartphone Bild für Bild 
zusammengesetzt und durch eine App zum Leben erweckt werden. 

Dieser Workshop liefert Informationen rund um "Stop-Motion" sowie eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Filmerstellung. Im Vordergrund stehen die 
Umsetzung kreativer Ideen, der spielerische Erwerb von Medienkompetenz und 
die intensive Arbeit im Team. Dieser Beitrag soll sowohl ermutigen, in kurzer Zeit 
ein Trickfilmprojekt einfach und unkompliziert mit Schülerinnen und Schülern 
umzusetzen, als auch als Anregung dienen, an die vorgestellten Ideen 
anzuknüpfen und diese weiter auszubauen. 
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Integrating Intercultural Aspects in Foreign Language Education 
at Secondary Schools  

Zuzana Sándorová 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

ID Výzvy2017-635 

As it has been verbalised by numerous linguists and intercultural scholars, the 
mutually interdependent relationship of language and culture should also be 
reflected in foreign language education. Despite this recommendation, as 
revealed due to some research in the field, foreign language lessons at Slovak 
primary and secondary schools tend to neglect the integration of cultural aspects 
in foreign language teaching and still focus mainly on linguistic issues.  One of the 
reasons that lie behind this fact may be the lack of further education for in-service 
teachers in Slovakia in terms of developing intercultural aspects, and, as a 
consequence, teachers often do not know exactly which perspectives of the 
intercultural communicative competence should be treated at foreign language 
classrooms. Therefore, based on the analysis of European and Slovak curricular 
documents, the present paper brings a list of aspects that should be integrated in 
foreign language teaching at secondary schools in Slovakia.   

Key words: Secondary education. Foreign language education. Intercultural 
aspects. Intercultural communicative competence. Document analysis.  
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Enhancing Slovak EFL Learners´ Speaking Accuracy via Extensive 
Reading  

Michaela Sepešiová 

Prešovská univerzita v Prešove 

ID Výzvy2017-573 

Though perceptive skills are the most valuable sources of information, the 
article deals with the necessity of attention to development of speaking within the 
teaching of English as a foreign language since speaking skills appear to be the 
most problematic of the four language skills to be mastered by learners. The 
present study analyses the effects of extensive reading input on the accuracy and 
complexity of Slovak EFL learners’ speaking skills. Participants were 152 
homogeneous, elementary EFL learners who attend three different elementary 
schools in eastern Slovakia. They were divided into six groups – 3 extensive 
reading input groups and 3 control groups. The participants’ dialogues in the pre-
test and post-test phase were separately recorded, and later transcribed and 
coded in terms of accuracy and complexity through modified Brophy and Good 
(1970) standard coding system. The categories, including “correct response”, 
“partially correct response”, “incorrect or no response”, are generally related to 
the accuracy of answers. So as to analyse the obtained data from pre-test and 
post-test, paired sample T-Test was used to study the scores within each group. 
The results of post-test scores of the learners from extensive reading input group 
were significantly higher (at α=.5) than the control groups ‘learners. Therefore, it 
might be stated that extensive reading is beneficial for enhancing accuracy. 

Key words: Elementary pupils. Extensive reading. Speaking skills. Accuracy. 
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Latinčina je mŕtva – nech žije latinčina! 

Nicol Sipekiová – Katarína Karabová 

Trnavská univerzita 

ID Výzvy2017-537 

Poster v jednotlivých častiach prezentuje aktuálny stav týkajúci sa výuky latinčiny na 

stredných a vysokých školách s prihliadnutím na zameranie používaných učebných 
pomôcok. Okrem iného mapuje využiteľnosť aspoň základných znalostí latinského 
jazyka v praktickom živote. Autorky posteru sa snažia vyvrátiť úsmevnými 
bonmotmi konvenčný pohľad na latinčinu ako na mŕtvy jazyk. Vďaka dlhoročnej 
skúsenosti autoriek s výukou latinského jazyka predstaví poster fundovaný pohľad 
na históriu vyučovania latinčiny, súčasný stav, ale i na pozadie príprav moderných 
didaktických materiálov, či využitie informačných a komunikačných technológií 
v pedagogickom procese. 

Kľúčové slová: latinčina. Mŕtvy jazyk. Vzdelávací proces. Možnosti štúdia. 
Interaktivita. 
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Koncepty vysokoškolskej výučby v pregraduálnej príprave 
učiteľov jazykov 

Mariana Sirotová 

UCM v Trnave 

ID Výzvy2017-570 

Existuje univerzalita v pregraduálnej príprave učiteľov jazykov? Jednoznačne 
je možné odpovedať, že nie. Pregraduálna príprava učiteľov jazykov má však 
spoločné znaky, ktoré sa viažu na konkrétne koncepty vysokoškolskej výučby. 
Príspevok predkladá komparáciu dvoch zahraničných konceptov vysokoškolskej 
výučby a ich implementáciu v pregraduálnej príprave učiteľov jazykov 
v podmienkach slovenských vysokých škôl na základe subjektívnych výpovedí 
študentov. 

Kľúčové slová: Koncepty vysokoškolskej výučby. Komparácia. Analýzy 
subjektívnych výpovedí. Vysokoškolský študent. Pregraduálna príprava učiteľov. 
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Psaní v češtině jako cizím a druhém jazyku – metoda blended 
learning 

Zuzana Stárková (Hajíčková) 

Univerzita Karlova v Praze, Česká republika 

ID Výzvy2017-507 

V éře dominujících vizuálních médií a rychlého sběru dat je jedna ze 
základních kompetencí vysokoškolsky vzdělaného člověka – kompetence psaní – 
poněkud upozaděna. Jedná-li se o češtinu, pro niž je příznačný velký rozdíl mezi 
diskursem mluveným a psaným, je nesmírně důležitým úkolem vytvořit soubory 
témat, cvičení a modelových textů nabízejících zahraničním studentům zvládání 
technik a strategií psaní pro různé jazykové úrovně. Příspěvek tak nabízí jedno 
lingvodidaktické řešení pomocí blended learningu. Bude prezentovat rozsáhlé 
dotazníkové šetření o procesech a strategiích psaní v prvním a druhém jazyku, 
kterého se zúčastnilo 482 respondentů ze 49 zemí na jazykové úrovni B1 až C1. 
Dále výsledky kvalitativní analýzy výkladových a argumentačních esejí, k jejichž 
sběru došlo v běžných hodinách výuky psaní a jejichž autory byli vysokoškolští 
studenti češtiny jako cizího/druhého jazyka. Tyto výsledky budou návazně 
konfrontovány s rozborem písemných prací analogické skupiny respondentů 
podrobené blended-learningové výuce psaní. Analýzy textů se zaměří na 
informativnost, strukturu, kohezi a koherenci i na gramaticko-lexikální aspekty a 
na (ne)výhody rozvoje psaní pomocí blended learningu. 

Klíčová slova: Čeština jako druhý/cizí jazyk. Blended learning. Proces a strategie 
psaní. Analýza písemných textů. Vysokoškolské vzdělávání 
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The Effect of Extensive Reading on Foreign Language Production 
at the Lower Secondary Level 

Zuzana Straková 

Prešovská univerzita v Prešove 

ID Výzvy2017-575 

Extensive reading through reading programmes offers a systematic approach 
towards the development of reading throughout the school year. Including 
reading programmes into a year plan opens opportunities for learners to be 
exposed to the target language through meaningful practice on a regular basis. 
Immersion into the target language has at the same time profound effect on the 
development of individual language skills and sub-skills. Research conducted at 
three elementary schools engaged learners (n=152) in extensive reading 
programmes for the period of one year with the focus on the influence that 
reading acts had on the development of other language skills, especially 
productive skills - speaking and writing. The effect was measured by pre-tests and 
post tests and significant differences in favour of reading inclusion into regular 
class activities were found. This study, however, focuses on the participants’ view 
of this inclusion and how teachers as well as learners perceived the change in their 
curriculum. The methods of individual interviews and questionnaires were used 
for data collection. Results support the idea that reading improves general 
proficiency self-perception of learners and encourages learners to be more 
involved in language production activities than while working with textbooks. 

Key words: Language Production. Extensive reading programme. Lower secondary 
students. 
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Potrebuje gymnazista, budúci medik, latinčinu? 

František Šimon 

FF UPJŠ Košice 

ID Výzvy2017-533 

Potrebuje gymnazista, budúci medik, latinčinu? Na túto otázku existujú dve 
odpovede, latinčinár, samozrejme, povie že áno, ostatní pripomenú, že aj študenti 
bez predošlých znalostí vyštudovali úspešne medicínu. Rovnako sa však môžeme 
spýtať, či bez znalostí napr. dejepisu môže gymnazista študovať na medicíne. 
Odpoveď je, že môže, a dejepis sa na gymnáziu učí. Učí sa, pretože je to súčasť 
všeobecného vzdelania a presne takou súčasťou všeobecného vzdelania 
jazykového by mala byť latinčina. Jej vyučovania pomáha pochopiť systém jazyka 
a rozvíja všeobecno-gramatický základ. Do neho by sme mohli zahrnúť latinskú 
gramatickú terminológiu, pochopenie obsahu gramatických kategórií, vetný 
a slovný rozbor, základy tvorenia slov, etymológiu, internacionalizmy. Keď študent 
nemá dobré všeobecno-gramatické základy a prichádza na vysokú školu, ktorá má 
v kurikule latinčinu, bojuje jednak so samotnou latinčinou a jednak s nedostatkom 
gramatického myslenia. Gymnazista, ktorý chce študovať na lekárskej fakulte, 
teda potrebuje latinský jazyk, ale znalosť lekárskych termínov nie je ten hlavný 
dôvod. 

Kľúčové slová: Latinský jazyk. 
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Mehrsprachigkeitsdidaktik und der Einsatz der Lernermedien 
(Smartphone) (workshop) 

Dorothee Thommes 

Hueber Verlag, Mníchov, Nemecko 

ID Výzvy2017-504b 

Mehrsprachigkeitsdidaktik ist ein relativ junger Begriff in der europäischen 
und weltweiten Sprachdidaktik. Interlingualer Transfer trägt zum beschleunigten 
Erlernen einer Folgesprache bei. So entdecken Lernende Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den Sprachen, die sie lernen. Dieser Sprachvergleich wird von den 
Lernenden, wenn auch bisweilen unbewusst, häufig lerneffizient genutzt. Der 
Erwerb einer ersten Fremdsprache fördert die Sprachbewusstheit im 
Allgemeinen, und die dann vorhandenen Fremdsprachenkenntnisse fordern in der 
Konsequenz den Vergleich mit bereits gelernten oder beherrschten (L1-Sprache) 
Sprachen geradezu heraus. 

In diesem Workshop möchten wir gemeinsam entdecken, wie dieser Ansatz 
in den Lehrwerken des Hueber Verlags zum Tragen kommt. 
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Mehrsprachigkeitsdidaktik und der Einsatz der Lernermedien 
(Smartphone) - plenárna prednáška s prakt. ukážkami 

Dorothee Thommes 

Hueber Verlag, Mníchov, Nemecko 

ID Výzvy2017-504 

Mehrsprachigkeitsdidaktik ist ein relativ junger Begriff in der europäischen 
und weltweiten Sprachdidaktik. Interlingualer Transfer trägt zum beschleunigten 
Erlernen einer Folgesprache bei. So entdecken Lernende Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den Sprachen, die sie lernen. Dieser Sprachvergleich wird von den 
Lernenden, wenn auch bisweilen unbewusst, häufig lerneffizient genutzt. Der 
Erwerb einer ersten Fremdsprache fördert die Sprachbewusstheit im 
Allgemeinen, und die dann vorhandenen Fremdsprachenkenntnisse fordern in der 
Konsequenz den Vergleich mit bereits gelernten oder beherrschten (L1-Sprache) 
Sprachen geradezu heraus. 

In diesem Vortrag möchten wir gemeinsam entdecken, wie dieser Ansatz in 
den Lehrwerken des Hueber Verlags zum Tragen kommt. 

 

Kontakt: 

hutarova@hueber.cz 
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Vzdělávání žáků v době povinné školní docházky v zahraničí, 
legislativní úprava 

Eva Tučková 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česká republika 

ID Výzvy2017-615 

Příspěvek představí českou legislativní úpravu plnění povinné školní docházky 
v případě, že žáci pobývají dlouhodobě v zahraničí, a roli krajanských českých škol 
v přípravě žáků na nepovinné zkoušky. 

 

Kontakt: 

eva.tuckova@msmt.cz 
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Evropská jazyková cena 2017, ČR 

Eva Tučková 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česká republika 

Praha 

ID Výzvy2017-614 

Příspěvek představí Evropskou jazykovou cenu v České republice, její 
administrativní pozadí a souvislosti. Zároveň se představí dva oceněné projekty 
letošního roku- projekt mateřské školy a základní školy v ČR, který přednesou 
vedoucí oceněných projektů. 

 
Kontakt: 

eva.tuckova@msmt.cz 
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Inspiromat cizích jazyků v obrazech aneb Co vše lze studentům 
předat prostřednictvím důmyslného obrazu a ilustrace 

(workshop) 

Hana Urbanová & Lenka Švecová 

SGUN (Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR), Česká republika 

ID Výzvy2017-578 

Představíme systém výuky realizovaný prostřednictvím promyšlených 
ilustrací, které v sobě ukrývají potřebné souvislosti, návaznosti, tzv. „odvozeniny 
obsahu z obrazu“ - aneb jakým způsobem můžeme v hodině konverzovat, 
vyprávět příběhy a zároveň se učit slovní zásobu / fráze či gramatické jevy 
v souvislostech a logických celcích. Ilustrace jsou šity na míru výukovému obsahu 
a doslova „mluví“ ke svému uživateli (žáku i učiteli), takže ho samy vedou učební 
látkou a on velmi rychle pochopí, o co tu vlastně jde, co se má z ilustrace dozvědět 
a naučit. V kombinaci s efektivními aktivitami souvisejícími s obsahem ilustrace / 
celistvého obrazu se jedná o velmi účinný způsob výuky, jenž si našel řadu 
nadšených příznivců v českých školách a mohl by oslovit i Vás. Ilustrace kreslíme a 
graficky upravujeme dle přání učitelů, žáků a našich vlastních zkušeností z výuky. 
Jedná se tedy o velmi progresivní a aktuální zpracování výukových obsahů. 

Seznámíme Vás s materiály pro výuku angličtiny a němčiny. 

Klíčová slova: Rozvoj jazykových kompetencí. Podpora vícejazyčnosti ve školách. 
Motivace žáků i učitelů. Kreativní formy ve výuce. Vizualizace obsahu. 
Komunikativní formy výuky. Inovativní vyučovací metody 

 

Kontakt: 

hurban77@seznam.cz 

leni@leni.cz 
  

mailto:leni@leni.cz
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Aspekty čítanosti detskej knihy 

Eva Vitézová 

Trnavská univerzita 

ID Výzvy2017-572 

Príspevok vychádza z pozorovaní aktuálnej situácie čitateľských výskumov. 
Pôjde najmä o zamyslenie sa nad tým, ako je na tom dnešný mladý čitateľ, resp. 
ako je na tom súčasná slovenská detská kniha. Čítanie je dôležitou súčasťou 
„kultúrnosti človeka“. Tak, ako sa mení doba a s ňou i literatúra, mení sa i čitateľ, 
jeho potreby a nároky. Detstvo je dynamickým vývojovým obdobím, preto sa 
detský čitateľ vyvíja rýchlejším tempom a niekedy často nepredvídateľnými 
smermi. Najdôležitejšou vecou v súvislosti s čítaním, resp. nečítaním nie je 
konštatovať, že deti (ale nielen ony) nečítajú, ale hľadať cesty, spôsoby, metódy 
a možnosti ponúknutia čítania ako aktivity, ktorá je zmysluplná a príjemná 
zároveň. V rámci nášho príspevku sa na konkrétnych príkladoch slovenských kníh 
pre deti a mládež budeme snažiť poukázať na to, čo všetko vplýva na to, že kniha 
je čítanou, zaujímavou, oslovujúcou čitateľské publikum a pritom nepodliezajúcou 
latku kvality. Zameriame sa na knihy, ktoré vyšli vo vydavateľstve Trio Publishing 
v rámci edície Analfabeta Negramotná. Pozornosť budeme venovať najmä 
knihám, ktoré napísal Ján Uličiansky (Analfabeta Negramotná, Tajomstvo 
Čierneho Dvora), ale i takým, ktoré vyšli v reedícii (Klára Jarunková – O psovi, ktorý 
mal chlapca). 

Kľúčové slová: Čítanie. Čitateľ. Detská kniha. Trio Publishing. 

 

Kontakt: 

eva.vitezova@truni.sk 
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Učebný štýl ako faktor ovplyvňujúci úspešnosť žiaka v učení sa 

Zuzana Zajacová & Monika Máčajová 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

ID Výzvy2017-571 

Učebný štýl v sebe zahŕňa špecifický spôsob, ktorý uplatňuje žiak v procese 
učenia sa. Hoci ide o postupy, ktoré žiak v danom období preferuje, nemožno 
vylúčiť ich zmenu v priebehu života, pričom učebný štýl determinujú nielen 
vývinové špecifiká žiaka, ale rovnako i jeho individuálne osobitosti. Hlavným 
cieľom príspevku je poukázať na význam poznávania a diagnostikovania učebných 
štýlov žiakov. Poznanie učebného štýlu žiaka má význam nielen pre učiteľa, 
v zmysle následného usmerňovania učenia sa žiakov, ale i pre samotného žiaka, 
ktorý môže na základe pomoci zo strany učiteľa poznávať vlastné stratégie učenia 
sa. V tejto súvislosti považujeme učebný štýl za faktor, ktorý ovplyvňuje úspešnosť 
žiaka v učení sa. Príspevok sa z časti zameriava aj na špecifiká učebných štýlov vo 
vzťahu k jazykovému vzdelávaniu. 

Kľúčové slová: Učebný štýl. Učenie sa. Úspešnosť. 

 
Kontakt: 

zuzana.zajacova@ukf.sk 

mmacajova@ukf.sk 
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Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií u detí zo sociálne 
slabšieho prostredia 

Zlatica Jursová Zacharová 

Univerzita Komenského v Bratislave 

ID Výzvy2017-518 

Deti zo sociálne slabšieho prostredia, z marginalizovaného jazykového 
prostredia, často nedosahujú v škole dostatočné úspechy, čo vedie k následnej 
demotivácií k osvojovaniu si potrebného učiva. V rámci prieskumu bolo 40 
rómskych detí prvého ročníka požiadaných o rozprávanie a prerozprávanie 
príbehov Mačka a Vtáčik (test MAIN) v slovenskom jazyku. Lingvistické dáta 80 
príbehov boli zaznamenané na zvukovom nosiči, transkribované a analyzované z 
hľadiska makro- a mikroštruktúry narácie. Boli porovnané schopnosti detí pri 
rozprávaní a prerozprávaní príbehu, pričom v priemere deti lepšie prerozprávali 
príbeh, ako ho samostatne rozprávali. Autorka sa zamýšľa nad možnosťami 
zlepšenia naratívnych a rečových kompetencií týchto detí a prezentuje 
prebiehajúci projekt KEGA: Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku 
u detí z marginalizovaného jazykového prostredia. 

Kľúčové slová: Naratívne kompetencie. Rozprávanie. Prerozprávanie. 

 

Kontakt: 

zlatica_zacharova@astiret.com 
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Translanguaging a jeho aplikácia v škole (plenárna prednáška) 

Zlatica Jursová Zacharová 

Univerzita Komenského v Bratislave 

ID Výzvy2017-517 

Prednáška je venovaná problematike multilingválneho vzdelávania 
a súčasnému pedagogicko-lingvistickému diskurzu týkajúceho sa pojmu 
translanguaging. Kým predchádzajúce teórie bilingvizmu viedli k pedagogickým 
potrebám štruktúrovaného oddelenia dvoch a viac jazykov, translanguaging 
nabáda učiteľov využívať prepojenia medzi jednotlivými jazykmi a odstraňuje 
problematiku pôvodného „code-switching“ (striedanie kódov), ktorý bol často 
u odbornej ako aj laickej verejnosti vnímaný negatívne. Translanguaging je obrat 
v multilingválnom vnímaní jazykového vzdelávania a rozvíja metalingvistické 

uvedomovanie u žiakov. V závere prednášky autorka uvádza príklady zahraničných 
multilingválnych škôl, ktoré aplikovali translanguaging do svoje praxe. 

Kľúčové slová: Translanguaging. Multilinguizmus. Bilingvizmus. Jazykové 
vzdelávanie. 

 

Kontakt: 

zlatica_zacharova@astiret.com 
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Interpretácia ako živá cesta k literatúre (interpretačné stratégie 
praktickej estetiky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry)  

Hana Zeleňáková 

Univerzita Konštantína Filozofa 

ID Výzvy2017-539 

Workshop je zacielený na metódu interpretácie – kľúčovú metódu nitrianskej 
koncepcie praktická estetika. Účastníci workshopu skúsia praktické ukážky tvorivej 
práce s literárnym textom, resp. spoznajú tvorivý proces, ako možno prvotnú 
verbálnu interpretáciu prehlbovať ďalším umeleckými aktivitami. Praktická 
činnosť bude priebežne dopĺňaná s problémovými okruhmi ako verbálna vs. 
expresívna interpretácia, školská vs. vedecká interpretácia, zážitkovosť 
v literatúre, pragmatická estetika a i. 

Kľúčové slová: Interpretácia. Praktická estetika. Zážitkové čítanie literatúry. 
Metodické stratégie. 

 

Kontakt: 

hzelenakova@ukf.sk 
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ABOUT SLOVAKEDU 

 

SlovakEdu is an independent, nonprofit research and development 
association of researchers, experts and teachers, founded in 2007. It promotes 
developments and international cooperation in education and educational 
sciences through a wide range of activities. SlovakEdu participates in various 
education-oriented development projects, organizes international conferences, 
seminars and workshops on topics related to education and social sciences; as well 
as publishes books and textbooks.  

Moreover, SlovakEdu publishes 3 international research journals: Journal of 
Language and Cultural Education, International Journal on Language, Literature 
and Culture in Education, and CLEaR.  
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JoLaCE  

ISSN 1339-4584 (online), ISSN 1339-4045 (print, 2013-2016) 

 

 Journal of Language and Cultural Education (JoLaCE) is a double-blind peer-
reviewed international journal promoting international scholarly exchange among 
researchers, academics, and professionals. Starting with Issue 2015/1, the online 
journal is published by De Gruyter Open. Since 2015, the journal is indexed in 
ERIH+ and in Web of Science. 

JoLaCE carries only original, previously unpublished full-length research and 
survey articles that reflect the latest research and developments in both 
theoretical and practical aspects of language and cultural education. Review 
studies, research-in-progress reports, short research notes, commentaries, and in-
field publications reviews are invited to be published as well. 

 

Periodicity: Twice a year (January, May and September) 

Scope: 

• Language education and pedagogy 

• Applied linguistics (including sociolinguistics, psycholinguistics, and 
neurolinguistics) in language education 

• Literary scholarship & Literary education 

• Cultural studies & cultural education. Intercultural education 

• Translation studies and education 

• Research methods in related fields 
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CLEaR  

(ISSN 2453-7128 online) 

 

The journal published since 2014 continues and develops the academic and 
publishing traditions of the conference proceedings from the International 
Conferences on Language and Literature in Education and Research (CLEaR), 
organised annually by SlovakEdu, n. o. 

The content of individual issues is reviewed and decided upon by 
International Editorial Board. The quality of the papers is ensured by a double-
blind peer reviewing process. CLEaR is published as an open-access online journal. 
Readers or their institutions are not charged for the access to its online version.  

Periodicity: Twice a year (March and September) 

Scope: 

• Culture 

• Literature 

• Language 

• Translation 

• Education 

• Research 
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 LLCE 

(ISSN 2453-7101) 

The online and open-access International Journal on Language, Literature 
and Culture in Education publishes research and academic papers on various 
issues related to language and literary scholarship. The journal has evolved from 
and continues in academic and publishing traditions set by the series of 
proceedings from the International Conferences on Language, Literature and 
Culture in Education (LLCE), organised annually by SlovakEdu, n.o. The content of 
individual journal issues is selected and composed by the International Editorial 
Board. The quality of the papers is ensured by blind double-peer reviewing 
process. 

The journal is published as an electronic open-access journal. Readers or their 
institutions are not charged for the access to the online version of the journal so 
they may read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of 

these articles for free, solely for non-commercial purposes. 

Periodicity:  Twice a year 

Scope: 

• Language education 

• Literacy development, language acquisition, language learning 

• Mother, second and foreign language education 

• Teaching approaches, methods and techniques in language education 

• Literary studies and education 

• Teaching approaches, methods and techniques in literary education 

• Cultural studies 

• Teaching culture 

• Translation studies and education 

• Reflections of applied linguistics (including sociolinguistics, 
psycholinguistics, neurolinguistics, corpus linguistics) in language 
education and research 

• Research methods in related fields  
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