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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. 

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 Výzvy2017: 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 
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a prezentujú problematiku z iného uhla. Konferencia Výzvy2017: 
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 príspevkov je zrejmá nielen orientácia výskumu 
jednotlivých autorov, ale aj široký vedecký a odborný záber. Témy 
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 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. 

SlovakEdu Team, n.o. 



Dorota Bełtkiewicz 
Współczesne wyzwanie edukacyjne: kształtowanie mowy i tożsamości dzieci 
z rodzin wielokulturowych 
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Współczesne wyzwanie edukacyjne: kształtowanie 
mowy i tożsamości dzieci z rodzin wielokulturowych 

Dorota Bełtkiewicz  

Akademia Ignatianum, Kraków, Polska 

Abstrakt  

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 wieloźródłowej tożsamości. 
Istotny jest konsekwentny plan stymulacji rozwoju dzieci w rodzinie 
wielokulturowej oraz 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 wzrastające w „eklektyźmie kulturowym” często spotyka się 
z brakiem akceptacji ze strony rówieśników, a wielojęzyczność powoduje 
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. 

Keywords: wychowanie, edukacja, kształtowanie tożsamości, rozwój 
językowy, rozwój społeczny, rozwój emocjonalny, kultura, język, rodzina 
wielokulturowa, środowisko wielokulturowe, bajkoterapia, wzorce 
kulturowe, wzorce językowe, wzorce społeczne 
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Edukacja a wielokulturowość 

Dyfuzja kultury określana jako „przepływ elementów kulturowych lub 
całych kompleksów czy konfiguracji kulturowych między odmiennymi 
kulturami” (Sztompka, 2002), współcześnie przebiega dynamicznie i 
wielotorowo. Środowiska wielokulturowe, także rodziny tego typu, 
nie są tworami nowymi, niemniej intensyfikacja ich powstawania, jak 
i zwiększona ich mobilność sprawia, że kwestia wychowania i 
kształcenia dzieci z takich środowisk wymaga pewnych skutecznych 
rozwiązań formalnych, jak również innowacyjnych metod i narzędzi 
edukacyjnych.  

Na poziomie rodziny istotne jest, by dzieci „miały prawo, 
w warunkach zgody, harmonii i szacunku, poznać pochodzenie, 
tradycje, poglądy,  obojga rodziców” (Bełtkiewicz, 2015). Wiedza ta, 
przy jednoczesnym braku przymusu do podejmowania 
jednostronnego wyboru, ma istotny wpływ na rozwój tożsamości 
jednostki. 

Brak odpowiedniego podejścia do dziecka może powodować 
dysonans kulturowy czyli swoistą „sprzeczność treści kulturowych (…) 
narzucanych jednostce przez różne kultury, którym jednocześnie 
podlega” (Sztompka, 2002), co jest czynnikiem zaburzającym 
harmonijny rozwój. 

Właściwe warunki do rozwoju powinny być także zapewnione 
dziecku przez przedszkole czy szkołę, do której uczęszcza. Najczęściej 
dziecko podejmuje naukę w placówce jednolitej, tożsamej z kulturą 
jednego z rodziców (jeśli wywodzi się z rodziny wielokulturowej), 
rzadziej, w wyniku migracji, dziecko trafia do zupełnie obcej 
kulturowo placówki. 

Nowe wyzwanie edukacyjne  

W instytucjach oświatowych, zwłaszcza w szkołach, nierzadko 
pojawia się zjawisko wspomnianego dysonansu kulturowego, ze 
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względu na niewystarczającą znajomość ucznia i jego potrzeb. 
Niezbędne jest zatem dla dobra dziecka z rodziny wielokulturowej: 

• zaznajomienie z warunkami  kulturowymi, w których wzrasta, 
• wstępna diagnoza rozwoju językowego, 
• stworzenie przyjaznego klimatu integracji - ze strony 

nauczycieli i rówieśników. 
 

Istotna jest współpraca instytucji oświatowej z rodzicami, zapoznanie 
się z modelem wychowawczym realizowanym w domu (proporcje 
wpływów współistniejących kultur), poznanie oczekiwań rodziców 
względem przedszkola/szkoły. 

Ze zjawiskiem wielokulturowości często wiąże się wielojęzyczność, 
niemniej nie zawsze dziecko współistniejącymi językami posługuje się 
tak samo płynnie. Komunikacja werbalna jest podstawą edukacji. 
Potrzebna jest zatem diagnoza dziecka pod względem znajomości 
języka obowiązującego w placówce i, w razie potrzeby, zapewnienie 
odpowiedniej stymulacji językowej. 

Dziecko podczas integracji z jednolitą grupą częściowo znanej lub 
znacznie odmiennej kultury wymaga odpowiedniego przyjęcia przez 
nowe środowisko, czasem także dodatkowej motywacji. Niezbędna 
jest akceptacja ze strony nauczycieli i rówieśników, szacunek, który 
„niesie przesłanie symetrii i wzajemności” (Koźmińska, Olszewska, 
2007), nie wystarczy jedynie tolerancja jako przyzwolenie otoczenia 
na egzystowanie odmiennej jednostki w danej społeczności. W tym 
celu koniecznej jest przygotowanie grupy przedszkonej lub szkolnej 
na przyjęcie dziecka z rodziny wielokulturowej, celem zapobieżenia 
konfliktom, stygmatyzacji i dyskryminacji. 

Rozwój emocjonalny i kształtowanie tożsamości 

Zadaniem placówki jest odpowiednie przygotowanie środowiska  
na integrację z uczniem z rodziny wielokulturowej - pod względem 
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nie tylko formalnym, ale i praktycznym, co ma znaczący wpływ  
na rozwój emocjonalny i kształtowanie tożsamości jednostki.  

Zaletami wychowania w rodzinie wielokulturowej, z racji 
różnorodnych relacji, bogactwa rozmaitych obyczajów, często jest 
silna empatia u dzieci, otwartość na relacje interpersonalne i wysoka 
elastyczność w sferze dostosowania się do reguł i zasad. Jeśli dziecko 
spotka się z nieprzychylnym przyjęciem, wrogim, sprzecznym z jego 
otwartością, może to spowodować izolację dziecka, może poczuć się 
ono odtrącone. Negatywne emocje, także niepokój wpływa ujemnie 
na efekty każdej pracy i nauki (Goleman, 2007). Dobre samopoczucie, 
pozytywne przyjęcie przez nauczycieli i rówieśników jest podstawą 
osiągnięcia sukcesów w nauce. 

Kształtowanie tożsamości jednostki również związane jest 
z poczuciem akceptacji i przynależności. Jeśli dziecko odczuwa lęk 
przed odrzuceniem, który obok lęku przed porażką i lęku 
egzystencjalnego (Konrad, Hendl, 2005) jest dominująca w ludzkim 
życiu  kategorią lęku, jego samopoczucie nie sprzyja rozwojowi 
osobistemu, ujemnie pływa na samoocenę i poczucie własnej 
wartości. 

Dziecko nauczone w domu zasad równości różnorodności, stykając 
się z innymi postawami, może wnioskować, że ogół społeczeństwa 
jest nieprzyjazny i wrogi, a jedynie rodzinny mikroklimat daje 
poczucie bezpieczeństwa. Może zacząć także wątpić w wartość 
pewnych kultywowanych rodzinnie obyczajów, tradycji, będących 
obiektem dezaprobaty i negacji zwłaszcza grupy rówieśniczej, która z 
czasem nabiera dla dziecka coraz większego znaczenia. Izolację może 
pogłębiać utrudniona komunikacja werbalna, jeśli dziecko nie 
operuje wiodącym w grupie językiem prawidłowo, stąd bardzo 
istotna diagnoza (logopedyczna) i stymulacjaw tym zakresie. 
Kluczowa jest współpraca między instytucją a rodziną, wzajemne 
wsparcie w procesie wychowania. 
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Bajkoterapia jako metoda wspierająca 

Wiele różnych metod stosuje się celem właściwej integracji dziecka z 
rodziny wielokulturowej w jednolitej grupie rówieśniczej. Popularną i 
atracyjną formą oddziaływania łączącą wzorce językowe, kulturowe i 
społeczne jest bajkoterapia. Jest „metodą terapeutyczną, która 
posługuje się tekstem literackim i tekstem specjalnie opracowanym 
przez terapeutów, adresowanym do odbiorcy, który zmaga się z 
konkretnymi problemami” (Molicka, 2011). Polega ona na 
zastosowaniu odpowiedniego tekstu w celach profilaktycznych 
(prewencja, zapobieganie problemom), jak i terapeutycznych 
(redukcja ujemnych rezultatów negatywnych sytuacji, które już miały 
miejsce). Metoda ta daje możliwość przygotowania zarówno 
jednostki, jak i grupy do integracji, a także  rozwiązywania 
problemów, które ewentualnie w tym procesie mogą zaistnieć.  

Wiodącym mechanizmem w bajkoterapii jest odkrycie przez odbiorcę 
analogii między własnymi przeżyciami, a przygodami bajkowego 
bohatera, a następnie przejęcie rozwiązań problemu, postaw, 
zachowań.  Dziecko może w ten sposób przejąć modele społeczne, 
kulturowe i językowe. 

Przeprowadzone badania własne potwierdzają skuteczność 
bajkoterapii kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym (w Polsce: od 3 do 10 lat). 

Język i kultura w bajce 

Większość bajek terapeutycznych dedykowanych jest problemom 
emocjonalnym, często także adaptacyjnym. Logopedyczne bajki 
terapeutyczne to najnowsza forma użycia bajkoterapii, stosowane 
teksty poświęcone są dzieciom z zaburzeniami językowymi, lecz także 
w specyficznych okolicznościach rozwoju mowy, jakim jest 
wielojęzyczność. Wspierają one dzieci zarówno pod względem 
emocjonalnym, jak i językowym. Dzieci wielojęzyczne najczęściej 
miewają problemy z różnicowaniem fonetycznym, akcentem we 
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współistniejących językach, stąd też za pomocą wizualizacji i opisu 
wskazywane jest miejsce artykulacji głosek, które często zapisane są 
taką samą literą, a wymawiane odmiennie. 

Za przykład może posłużyć bajka (z czasopisma Biblioterapeuta - 
1/2015) „Pomarańczowa Lilijka” (główny bohater: kwiat, z rodziny 
mieszanej, o czym symbolicznie świadczy kolor) dedykowana 
dzieciom polsko-francuskim, której celem jest zróżnicowanie 
artykulacyjne r w języku polskim i francuskim. 

 

 

 
Rys. 1.  
Trzmielik zlizuje pyłek zza górnych 
płatków. 
 
Dziecko, mając otwartą buzię, 
czubkiem języka „czyści” górne 
ząbki od wewnątrz. 
(Stymulacja r – język polski) 
 

Rys. 2 
Trzmielik, leżąc płasko, cofa się, 

przesuwając do tyłu kuperek,  
na dno kielicha. 
 
Dziecko, mając lekko otwartą 
buzię, stara się maksymalnie 
cofnąć język. 
(Stymulacja r – język francuski) 
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Ponadto, w bajkach terapeutycznych, w tym również poświęconym 
dzieciom z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych istotne są 
modele kulturowe wkomponowane w treść utworu. Niewątpliwie 
„w dobie globalizacji należy zwrócić uwagę na to, iż w edukacji winno 
się uwzględnić dwa kierunki przeobrażeń w samej kulturze, które, 
choć są przeciwstawne, to jednak mają istotne znaczenie zarówno w 
procesach odbioru tekstów przez młodych czytelników, jak i w ich 
tworzeniu” (Machowska, 2012). Komponowanie i dobór bajek 
terapeutycznych również podlega temu kryterium. „Zatem nie lada 
wyzwaniem edukacyjnym w obecnych czasach jest kultura rozumiana 
jako paideia (regnum homini), stanowiąca podstawę edukacji 
humanistycznej, oznaczająca, według Janusza Gajdy (...): 
>>kształtowanie człowieczeństwa w człowieku poprzez kontakt z 
dobrami kultury<<, oraz kultura pojmowana jako towar podlegający 
prawom rynku” (Machowska, 2012). Bajki terapeutyczne, także 
logopedyczne, powinny zawierać współczesne odbiorcom wzorce. 

Podsumowanie 

Współczesna edukacja musi sprostać wyzwaniom, jakie niesie 
intensywne i dynamiczne tworzenie się środowisk wielokulturowych, 
przede wszystkim rodzin. Dziecko z rodziny wielokulturowej w 
placówce oświatowej powinno mieć zapewnioną właściwą 
stymulację rozwoju językowego, poznawczego, społecznego, przy 
jednoczesnym poszanowaniu jego godności  
i „eklektyzmu kulturowego”, z którego się wywodzi, czemu sprzyja 
zastosowanie bajek terapeutycznych. 
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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 

Abstract  

Following the implementation of the innovated national curriculum (in force 
since September 2015), a qualitative research was carried out at the 
National Institute for Education. The paper presents selected results from 
case studies which illustrate the implementation process of the national 
curriculum at the school level in the subject of English. The main objective 
of the case studies was to describe and analyse the implementation of the 
English curriculum and education standards in schools. In the paper, we 
describe curricular processes related to the development of the school 
curricula at selected schools, including learning time allocation for English, 
designing syllabi and the content planning for English lessons. 

Keywords: national curriculum, school curriculum, educational standards, 
learning time allocation, syllabus 

 
Úvod 
V septembri 2015 vstúpil na Slovensku do platnosti inovovaný štátny 
vzdelávací program (ďalej iba inovovaný ŠVP). V nadväznosti na tento 
krok uskutočnili pracovníci oddelenia pre cudzie jazyky v Štátnom 
pedagogickom ústave, v školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017, 
niekoľko prípadových štúdií zameraných na implementáciu 
inovovaného štátneho vzdelávacieho programu na úroveň školy 
v cudzích jazykoch. Tento príspevok prezentuje vybrané zistenia 
z dvoch prípadových štúdií zameraných na vyučovací predmet 
anglický jazyk. Jedna prípadová štúdia sa uskutočnila v základnej 
škole, druhá v štvorročnom gymnáziu. 

- 
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Cieľ prípadových štúdií a teoretický kontext 
Cieľom prípadových štúdií bolo opísať a preskúmať formy existencie 
kurikula a kurikulárne procesy pri implementácii inovovaného 
štátneho vzdelávacieho programu na úroveň školy v cudzích 
jazykoch.  

Pre účely tejto práce sme vychádzali z definícií pojmov zavedených 
autorským kolektívom Janík a kol. (2010a), ktorí z hľadiska celkovej 
štruktúry kurikula rozlišujú: kurikulárne procesy (tvorba/ 
projektovanie, implementácia, realizácia, osvojovanie, revízia 
kurikula) a formy existencie kurikula (projektované, 
implementované, dosiahnuté/osvojené). Podstatu jednotlivých 
kurikulárnych procesov a foriem existencie kurikula charakterizujú 
nasledovne: 

• projektovanie (tvorba) kurikula spočíva vo vymedzovaní 
cieľov a obsahov vzdelávania do konkrétnych kurikulárnych 
dokumentov – výsledkom je projektované kurikulum na 
úrovni štátu, 

• implementácia kurikula spočíva v zavádzaní kurikulárnych 
dokumentov do škôl – výsledkom je projektované kurikulum 
na úrovni školy, 

• realizácia kurikula spočíva v zavádzaní kurikulárnych cieľov 
a obsahov prostredníctvom vyučovacích metód a foriem pre 
žiakov – výsledkom je realizované kurikulum, 

• osvojovanie kurikula spočíva v zvnútornení kurikulárnych 
cieľov a obsahov žiakmi – výsledkom osvojovania je 
dosiahnuté (osvojené) kurikulum, 

• revízia kurikula spočíva v zavádzaní zmien do projektovaného 
kurikula – výsledkom je prehodnotené projektované 
kurikulum (Janík a kol., 2010a). 

Inovovaný ŠVP a školské vzdelávacie programy reprezentujú 
projektovanú formu kurikula (Janík, 2010a, Průcha, 1997). 
Projektované kurikulum existuje na dvoch úrovniach – štátnej 
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a školskej. Projektovanie kurikula spočíva v rozpracovávaní cieľov 
a obsahov vzdelávania, okrem vzdelávacích programov zahŕňa 
projektovaná forma kurikula aj učebné plány, vzdelávacie štandardy 
a pod.  

Zavedenie dvojúrovňového modelu tvorby vzdelávacích programov 
kládlo nové, náročnejšie požiadavky na prácu riaditeľov a učiteľov. 
Vedenie škôl a učitelia cudzích jazykov (aj ostatných vyučovacích 
predmetov) sa ocitli v pozícii tvorcov kurikula. Zo strany tvorcov 
štátnych vzdelávacích programov sa predpokladalo, že učitelia úlohu 
tvorcov vzdelávacích programov akceptujú a tvorivo pracujú so ŠVP, 
ktorý pretvárajú do podoby školského vzdelávacieho programu pre 
oblasť cudzích jazykov. Schválením inovovaného ŠVP sa opakovala 
situácia, ktorá pre riaditeľov a učiteľov nastolila povinnosť tvorby 
ŠkVP už druhýkrát od roku 2008. V porovnaní s rokom 2008 nastalo 
isté uľahčenie v tom, že učebnými osnovami školy môžu byť 
vzdelávacie štandardy jednotlivých vyučovacích predmetov 
v prípade, že sa v tomto predmete nezvyšuje časová dotácia.  

V slovenských podmienkach je tvorba projektovaného kurikula pre 
oblasť cudzích jazykov zatiaľ nedostatočne preskúmaná. Výskumy zo 
zahraničia (Beran, Mareš, Ježek, 2007; Kratochvílová, 2007; Janík 
a kol., 2010a; Píšová, Kostková, Janík, 2011) nasvedčujú tomu, že 
postoje učiteľov k zavádzaniu dvojúrovňového modelu tvorby 
vzdelávacích programov nemusia byť vždy pozitívne a proces tvorby 
školských vzdelávacích programov môže byť odlišný od pôvodných 
očakávaní tvorcov štátneho kurikula.  

Výskumná orientácia a výskumný problém 
Realizovali sme kvalitatívne orientovaný výskum. Využitou 
výskumnou stratégiou boli prípadové štúdie, ktoré je možné bližšie 
definovať ako deskriptívne prípadové štúdie zamerané na typické 
prípady. Počas výskumu sme využívali niekoľko metód zberu dát, išlo 
najmä o pološtruktúrovaný individuálny hĺbkový rozhovor, skupinové 
rozhovory a analýzu produktov človeka. 
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Výskumný problém predstavovala implementácia kurikula 
z centrálnej makroúrovne na mezoúroveň školy. Konkrétnym 
dokumentom, ktorému bol venovaný výskum, bol rámcový učebný 
plán a vzdelávací štandard z anglického jazyka v štátnom 
vzdelávacom programe na makroúrovni. Školskú mezoúroveň 
reprezentoval školský vzdelávací program so zameraním na učebný 
plán pre oblasť cudzích jazykov, učebné osnovy z anglického jazyka, 
tematické plány učiteľa a učebnicové zdroje. Hlavným cieľom 
výskumu bolo opísať a analyzovať implementáciu učebného plánu 
a vzdelávacích štandardov z anglického jazyka na mezoúrovni, t.j. na 
úrovni školy. 

Stanovili sme si tieto výskumné otázky: 

• Ako chápe možnosť tvorby školských vzdelávacích 
programov vedenie v skúmaných školách? 

• Ako využíva vedenie škôl možnosť modifikovať počet hodín 
anglického jazyka v učebnom pláne školy? 

• Ako využívajú možnosť tvorby učebných osnov z anglického 
jazyka učitelia cudzích jazykov v skúmaných školách? 

• Ako rozumejú pojmom zo vzdelávacieho štandardu 
z anglického jazyka učitelia cudzích jazykov?  

• Ako transformujú učitelia vzdelávací štandard z anglického 
jazyka zo štátneho vzdelávacieho programu do učebných 
osnov a tematických plánov na úrovni školy? 

• Aké zdroje využívajú učitelia na tvorbu projektovaného 
kurikula na úrovni školy? 

V každej skúmanej škole sme oslovili niekoľko aktérov tvorby 
školských vzdelávacích programov, ktorí pôsobia na rôznych 
úrovniach. Išlo o zástupcu z vedenia školy, školského koordinátora 
tvorby ŠkVP, vedúceho predmetovej komisie pre cudzie jazyky 
a zástupcov učiteľov a učiteliek cudzích jazykov. Medzi analyzované 
produkty ich práce bol zahrnutý inovovaný školský vzdelávací 
program, učebné osnovy z anglického jazyka a tematické plány 
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učiteľov. Výskumné dáta sme spracovali pomocou otvoreného 
kódovania, na ktoré sme nadviazali technikou vyloženia kariet, 
tvorbou analytického príbehu a interpretáciou dát. 

Vybrané zistenia z prípadovej štúdie 1 – Stav implementácie 
inovovaných ŠVP v základnej škole vo vyučovacom predmete 
anglický jazyk 
 
Charakteristika vybranej školy 
Vybraná základná škola sa nachádzala v jednej bratislavskej mestskej 
časti, mimo Starého Mesta. Išlo o veľkú základnú školu, ktorá mala 
viac ako 700 žiakov a prejavovala sa v nej tendencia ďalšieho nárastu 
ich počtu. Bola to klasická sídlisková základná škola, ktorá 
reprezentovala typický príklad. Atmosféra v škole na nás od začiatku 
pôsobila veľmi organizovaným dojmom. Budova školy bola v dobrom 
stave a na školskom dvore vládol poriadok. Po vstupe do budovy nás 
zaujala tichá atmosféra počas vyučovania, ale aj veselé zvonenie 
formou pesničiek, ktoré ohlasovalo začiatok a koniec vyučovacích 
hodín. Manažment školy evidentne dbal na detaily, ktoré žiakom, 
učiteľom aj rodičom uľahčovali orientáciu v škole a spríjemňujú 
pobyt v nej. K týmto detailom patrila napr. elektronická orientačná 
tabuľa pri vstupe do budovy, ktorá rodičom presne ukazovala, 
v ktorej učebni sa nachádzajú deti počas pobytu v školskom klube, ale 
aj veľké a čisté skrinky v šatni pridelené každému žiakovi. Okrem 
dobrých organizačných schopností a zmyslu pre detail u vedenia 
školy sme na danej škole pozitívne vnímali otvorenosť školy 
k poskytovaniu informácií o obsahu projektovaného kurikula na 
úrovni školy. Na webovej stránke školy bol k dispozícii školský 
vzdelávací program (ďalej len ŠkVP), čo v našich podmienkach nebýva 
pravidlom, skôr výnimkou. Mnohé základné školy sa obmedzujú na 
zverejnenie školského učebného plánu a nezverejňujú ostatné časti 
ŠkVP. 
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Prvý kontakt so školou sme nadviazali e-mailom určeným pre 
riaditeľa školy. Odozva riaditeľa bola kladná, nasledovala naša prvá 
osobná návšteva v škole a predstavenie cieľov výskumu. 
S pedagogickým zborom sme sa zoznámili počas zasadnutia 
predmetovej komisie pre cudzie jazyky. Na ňom sme sa učiteľom 
cudzích jazykov predstavili, oboznámili ich s cieľom výskumu a jeho 
harmonogramom. Následne sme sa zúčastnili celého zasadnutia 
predmetovej komisie pre cudzie jazyky ako nezúčastnený 
pozorovateľ. Robili sme si terénne poznámky o témach 
a navrhovaných riešeniach, ktoré učitelia prerokovali počas 
zasadnutia. 

Po nadviazaní kontaktov a oboznámení sa s atmosférou v škole, sme 
zahájili zber výskumných dát. Výskumné dáta sme získavali analýzou 
inovovaného školského vzdelávacieho programu, analýzou učebných 
osnov a tematických plánov a pomocou riadených hĺbkových 
rozhovorov. Výskum sa realizoval v časovom rozpätí od marca 2016 
do decembra 2016. 

Charakteristika respondentov výskumu 
Do nášho výskumu sme zaradili respondentov, ktorí majú vo vybranej 
škole rôzne postavenie v školskej hierarchii. Do výskumu sa zapojili – 
riaditeľ danej základnej školy, dve vedúce predmetovej komisie pre 
cudzie jazyky na prvom a druhom stupni, ktoré zároveň aj anglický 
jazyk vyučujú a taktiež „radový“ učiteľ anglického jazyka. 

Spoločným menovateľom respondentov bol fakt, že všetci spĺňali 
kvalifikačné požiadavky pre vyučovanie anglického jazyka 
v základných školách, aj keď nemali rovnakú aprobáciu. Riaditeľ školy 
vyštudoval prírodovedné predmety, ale neskôr si spravil 
medzinárodný certifikát, ktorý je uznaným kvalifikačným 
predpokladom pre vyučovanie anglického jazyka v základných 
školách. Podobne jedna vedúca predmetovej komisie pre anglický 
jazyk bola pôvodne zameraná technicky, ale doplnila si pedagogické 
štúdium a vykonala akreditačnú skúšku, čím získala oprávnenie 
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vyučovať anglický jazyk. Ďalší respondenti výskumu, t. j. druhá vedúca 
predmetovej komisie pre cudzie jazyky a zástupca učiteľov 
anglického jazyka na druhom stupni študovali anglický jazyk 
v učiteľskom odbore na filozofickej, resp. pedagogickej fakulte. Dĺžka 
pedagogickej praxe respondentov výskumu bola rôzna, pohybovala 
sa v rozpätí od troch až po dvadsaťpäť rokov. 

Kurikulárne procesy v škole 
Na tvorbe projektovaného kurikula na úrovni školy, t. j. školského 
vzdelávacieho programu, sa zúčastňovalo v skúmanej škole viacero 
aktérov. Deľba ich kompetencií vychádzala z rozhodnutia riaditeľa 
školy a súvisela s okruhom praktických činností, ktoré daní aktéri na 
škole vykonávali. Analýzou výskumných dát sme identifikovali tieto 
tri hlavné okruhy tvorby ŠkVP: 

• všeobecná časť ŠkVP, 
• školský učebný plán, 
• učebné osnovy a tematické plány z anglického jazyka.  

Kurikulárne procesy, ktoré súvisia s implementáciou projektovaného 
kurikula na úrovni štátu, t.j. štátneho vzdelávacieho programu na 
úroveň školy, riadil na sledovanej škole jej riaditeľ. Z jeho vyjadrení 
vyplývalo, že tvorbu ŠkVP vníma ako jednu zo základných povinností 
školy, ktorá je akceptovaná a nespôsobuje na škole komplikácie. 
„Tvorba ŠkVP je úplný základ, ktorý musíme robiť každý rok podľa 
toho, ako sa mení štátny vzdelávací program. V angličtine je to veľmi 
jednoduché, lebo tam tie knihy naozaj aj učebnice aj tie plány tam sa 
vôbec nemenia za tie roky. To znamená, že v tomto smere tam naozaj 
nie je čo prekopávať, ani nie je čo nejakým spôsobom veľmi prerábať, 
keďže máme angličtinu od 1. po 9. ročník“ (N A, r. 11 – 15). Aj keď 
riaditeľ školy v rozhovore uviedol, že ŠkVP sa na škole upravuje 
v závislosti od inovácie ŠVP, pri úpravách učebných osnov 
z anglického jazyka uviedol ako zdroj úprav učebnice anglického 
jazyka a nie vzdelávací štandard z anglického jazyka, ktorý je súčasťou 
ŠVP. Podobný rozpor sa objavoval aj v tvrdeniach ostatných aktérov 
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tvorby ŠkVP v skúmanej škole. Môže mať pôvod v tom, že aktéri 
tvorby projektovaného kurikula na úrovni školy rozumejú pod 
pojmom ŠVP najmä jeho všeobecnú časť, ktorá uvádza všeobecné 
ciele výchovy a vzdelávania, stupeň vzdelania, prierezové témy, 
rámcový učebný plán, organizačné podmienky na výchovu 
a vzdelávanie, a pod. Z analýzy rozhovorov vyplynulo, že vzdelávacie 
štandardy boli na danej škole vnímané ako separátny dokument a ich 
prepojenie so ŠVP nebolo učiteľom úplne zrejmé. Tvorbu ŠkVP 
riaditeľ školy delegoval na zástupkyňu riaditeľa, ktorá mala pozíciu 
koordinátorky tvorby ŠkVP. V jej kompetencii bola najmä tvorba 
všeobecnej časti ŠkVP a prerozdelenie úloh ostatným aktérom na 
nižších úrovniach v hierarchii riadenia školy. Boli to najmä vedúci 
predmetových komisií za skupiny predmetov, ktorí mali zase 
povinnosť rozdeliť členom svojej predmetovej komisie tvorbu 
učebných osnov a plánov. Na záver procesu tvorby ŠkVP sa dokument 
vrátil k riaditeľovi školy, ktorý vykonal jeho kontrolu a porovnával 
jeho súlad so ŠVP. Podľa jeho slov išlo iba o „námatkovú“ kontrolu 
a doteraz žiadny nesúlad medzi ŠVP a ŠkVP riaditeľom školy zistený 
nebol. Proces tvorby ŠkVP sa uzatváral tým, že dokument zobrala na 
vedomie Rada školy a zverejnil sa na webovej stránke školy. 

Inovácia všeobecnej časti ŠkVP v sledovanej škole 
Všeobecná časť inovovaného ŠkVP bola na sledovanej škole 
zverejnená v súlade s odporúčaním o zavádzaní inovovaného ŠVP ku 
dňu 30. 8. 2016. Oproti staršej verzii ŠkVP z tejto školy možno 
inováciu charakterizovať ako veľmi miernu. Inovovaná verzia ŠkVP 
má rovnaký počet strán ako staršia verzia ŠkVP a obsahuje všetky 
povinné časti, ktoré stanovuje školský zákon okrem učebných osnov. 
Škola má k dispozícii aj inovované učebné osnovy, ktoré sú však 
uložené na inom mieste ako všeobecná časť ŠkVP. V inovovanom 
ŠkVP došlo k aktualizácii dátumov a mien členov pedagogického 
zboru a k aktualizácii počtov žiakov študujúcich na škole v školskom 
roku 2016/2017. Ostatné časti inovovaného ŠkVP boli rovnaké ako 
v predchádzajúcej verzii ŠkVP z minulých školských rokov.  
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Vo všeobecnej časti ŠkVP sa nachádza aj niekoľko informácií 
o vyučovaní cudzích jazykov v danej škole. V úvodnej pasáži ŠkVP sa 
deklaruje, že jazyky ľudí zbližujú, a preto sa škola zameriava na 
vyučovanie anglického a nemeckého jazyka. V profile absolventa 
primárneho vzdelávania sa nachádzala v časti sociálne komunikačné 
kompetencie informácia o tom, že „v anglickom jazyku je žiak 
schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť 
sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných 
životných situácií“ (ŠkVP, s. 14). Pre absolventa druhého stupňa sa 
v rámci komunikačných kompetencií uvádzalo, že žiak „ovláda slovnú 
zásobu a zodpovedajúcu gramatiku primeranej škále sociálnych 
a kultúrnych súvislostí v anglickom jazyku tak, že je schopný na 
primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť 
v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty a má 
primerané základy nemeckého jazyka a ovláda slovnú zásobu na 
úrovni mierne pokročilý“ (ŠkVP, s. 15). Z uvedených citátov je zrejmé, 
že terminológia používaná v ŠkVP pre opis výkonu žiakov v cudzích 
jazykoch nereflektuje celkom terminológiu používanú v štátnych 
kurikulárnych dokumentoch. Na škole nevyužili súhrnné označenie na 
komunikačnú úroveň podľa ŠVP, ale hovorili o dosiahnutí úrovne 
mierne pokročilý. Pokiaľ vzdelávací štandard v ŠVP vychádza najmä 
z funkcií jazyka a štyroch komunikačných jazykových činností, na 
školskej úrovni projektovaného kurikula použili termín porozumenie 
textu a konverzácia. 

Školský učebný plán 
Školský učebný plán je neoddeliteľnou súčasťou ŠkVP. Analýzou 
staršej verzie učebného plánu a jeho inovovanej verzie sme zistili, že 
ku zmenám v oblasti cudzích jazykov nedošlo. Podľa neho mali všetci 
žiaci povinne anglický jazyk v prvom a druhom ročníku ZŠ po tri 
vyučovacie hodiny týždenne a štyri hodiny v treťom a štvrtom 
ročníku primárneho vzdelávania. V nižšom sekundárnom vzdelávaní 
mali žiaci v danej škole v piatom až deviatom ročníku štyri hodiny 
angličtiny týždenne. Druhý cudzí jazyk, t. j. nemecký jazyk sa vyučoval 
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v šiestom až deviatom ročníku v časovej dotácii dve hodiny týždenne. 
Znamená to, že na našej škole navyšovali povinnú dotáciu pre 
anglický jazyk až o 13 hodín počas celého štúdia. Dotácia pre druhý 
cudzí jazyk bola súhrnne 8 vyučovacích hodín. Takéto navýšenie 
hodín pre cudzie jazyky možno hodnotiť ako veľmi rozsiahle. 
Konštatujeme, že zmena rámcových učebných plánov v ŠVP 
nezapríčinila zmenu v inovovanom učebnom pláne v sledovanej 
škole, ostal rovnaký ako bol pred inováciou ŠVP. 

Učebné osnovy a tematické plány z anglického jazyka 
Pri analýze kurikulárnych procesov tvorby projektovaného kurikula 
sme sa venovali viacerým aspektom, ktoré sú v problematike 
zahrnuté. Išlo o porozumenie terminológie zo ŠVP, zdroje tvorby 
učebných osnov a tematických plánov ako aj spôsob plánovania 
vyučovania a hodnotenia anglického jazyka. 

Terminológia zo ŠVP a ŠkVP 
V prvotnej fáze sme sa snažili zistiť, ako učitelia rozumejú pojmom, 
ktoré sú spojené s dvojúrovňovým modelom tvorby vzdelávacích 
programov. Spoločným menovateľom u všetkých respondentov bolo 
váhanie a obťažné hľadanie správnych termínov pri opise procesov 
tvorby učebných osnov a tematických plánov na škole. Učitelia 
z praxe mali problém presne vyjadriť aký je rozdiel medzi ŠVP a ŠkVP, 
ťažko opisovali vzťah medzi ŠVP a vzdelávacím štandardom 
z anglického jazyka.  

Pri vyjadrovaní respondenti opakovali, že sa im tie názvy dokumentov 
mýlia a nie sú zbehlí v ich používaní. Napriek tejto skutočnosti každý 
z respondentov vedel, že štátny vzdelávací program aj ich školský 
vzdelávací program existuje a tiež to, kde ho možno vyhľadať. Každý 
respondent tvrdil, že pred časom ŠVP aj čítal, ale na podrobnosti si 
veľmi nespomínali. V pamäti im ostalo najmä to, že ŠVP bol rozsiahly 
text, ktorý nebol prehľadný. „Ja som bola úplne šialená z čítania 
x strán dokumentov, kde podľa mňa pre mňa nebolo nič prehľadné. 
Tá všeobecná časť ŠVP. Bolo to rozhádzané, rozpísané na x desiatok 
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strán. Mala som s tým problém, napr. že ako majú presne znieť 
prierezové témy. Musela som ich vyhľadávať, lebo oni sa menili. 
Určite by šetrilo čas, keby bol nejaký dokument, ktorý obsahuje 
vyslovene osnovu“ (N B, r. 172 – 175). Iný respondent sa k ŠVP vyjadril 
takto: „Keď ste sa mi ozvali, tak som si ho tak zbežne preletel a nejak 
som sa do toho nezahĺbil a nezdalo sa mi to pre mňa... Určite necítim 
potrebu si čítať ŠVP“ (N D, r. 25 – 27). ŠVP respondenti niekedy 
označovali ako ISCED a z ich rozprávania bolo zrejmé, že obsah ŠVP 
nepovažujú za veľmi relevantný pre svoje pôsobenie na škole.  

Respondentom bol jasnejší pojem vzdelávací štandard z anglického 
jazyka, ktorý zadefinovali takto: “Vzdelávací štandard to je dokument, 
ktorý opisuje, že čo majú žiaci pri dosiahnutí určitého stupňa vedieť 
a aké majú mať znalosti. Teraz neviem, či je to po ročníkoch. Myslím, 
že v jazykoch je to zadefinované ako A1, A2 a tak ďalej“ ( N D, r. 29 – 
31). Vzdelávací štandard z anglického jazyka sa učiteľom zdal 
prehľadnejší ako všeobecná časť ŠVP, jeho obsah si však do 
podrobnosti nedokázali vybaviť. Respondenti výskumu vedeli, že 
vzdelávací štandard z anglického jazyka je stanovený úrovňovo 
a vedeli aj o existencii Spoločného európskeho referenčného rámca 
pre jazyky. Prekvapením pre nás bolo zistenie, že učitelia nedokázali 
odpovedať na otázku, aká má byť výstupná komunikačná úroveň 
z anglického jazyka v základnej škole. Toto zistenie je závažné, 
pretože výstupná komunikačná úroveň má byť pre učiteľov 
základným orientačným bodom pri výbere učebnice a plánovaní 
obsahu vzdelávania. Dokonca ani vedúce predmetovej komisie 
nemali prehľad o očakávanej výstupnej komunikačnej úrovni žiakov. 
Z pohľadu školských aktérov tvorby učebných osnov a tematických 
plánov tento deficit nebol vnímaný negatívne. Učitelia a učiteľky 
nepovažovali to, že nevedia správne určiť výstupnú komunikačnú 
úroveň žiakov za nedostatok. Podľa ich vyjadrení na škole funguje istá 
zaužívaná tradícia, ktorá ich spoločne s osobnou skúsenosťou vedie 
k plánovaniu vzdelávania, a tak nepociťujú skutočnú potrebu 
detailne sa orientovať v štátnych kurikulárnych dokumentoch. 
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„Väčšinou tie tematické plány nerobia začínajúci učitelia, takže 
v podstate už tie štandardy vyplývajú z našej praxe. Dá sa povedať, že 
to robíme zo skúseností. Možno, že to nie je celkom správna vec, asi 
by sme sa nad tým mali zamyslieť“ (N C, r. 162 – 164). V tomto bode 
sme odhalili istú diskrepanciu medzi očakávaním tvorcov štátneho 
kurikula a praxou v sledovanej škole. Tvorba tematických plánov 
odrážala najmä praktické skúsenosti učiteľov, ktorí nemusia 
automaticky preberať obsah toho, čo sa uvádza vo vzdelávacom 
štandarde z anglického jazyka.  

Proces tvorby učebných osnov a tematických plánov 
V procese tvorby učebných osnov (ďalej aj UO) na našej škole mali 
hlavnú úlohu vedúce predmetových komisií pre anglický jazyk na 
prvom stupni a pre cudzie jazyky na druhom stupni ZŠ. V ich rukách 
bolo rozdelenie tvorby tematických plánov (ďalej aj TP) medzi 
skúsených učiteľov na škole. TP pripravoval jeden učiteľ pre jeden 
ročník tak, aby boli totožné pre všetky paralelné triedy v každom 
ročníku. V tomto bode sme identifikovali unifikáciu postupov 
a obsahov UO a TP, ktorú na škole považovali za praktickú a užitočnú. 
Okrem povinnosti rozdeliť tvorbu TP museli vedúce predmetovej 
komisie následne kontrolovať úplnosť TP a dodržanie termínov ich 
odovzdania. Popri kontrolnej činnosti vedúce predmetovej komisie 
poskytovali kolegom metodické poradenstvo a dbali na držiavanie 
stanovených pravidiel hodnotenia žiakov. 

Na sledovanej škole integrovali UO a TP do jedného dokumentu. Bol 
vypracovaný pre každý ročník tak, že titulnú stranu tvorila „osnova“ 
pre daný ročník, ktorá mala tri hlavné stĺpce: kompetencie, gramatika 
a témy. Za osnovou nasledoval TP, ktorý má názov totožný s názvom 
používanej učebnice. V našej škole to bola napr. pre 5. ročník 
učebnica Project 4E prvý diel. TP obsahoval v úvode niekoľko riadkov, 
v ktorých sa uvádzali všeobecné kompetencie, podpora IKT, 
medzipredmetové vzťahy a interkultúrne kompetencie. Potom 
nasledoval rozpis lekcií z učebnice po jednotlivých mesiacoch 
školského roka vo formáte: mesiac, vyučovacia jednotka, 
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kompetencia, funkcia, formulácia, gramatika, téma a výstupy 
uvádzané v zmysle komunikačných jazykových činností a stratégií. TP 
pre každý ročník mal jednotný formát odrážajúci používanú učebnicu. 
Respondenti na škole počas inovácie TP jeho formát nijako 
neupravovali, ale použili zaužívaný formát, ktorý sa v škole používal 
už dlho. Po zavedení inovovaného ŠVP nedošlo na škole k zmene TP, 
pretože učebnice ostali rovnaké, a tak nevznikla potreba TP výrazne 
meniť. Jedinou zmenou bol presun jednej lekcie z učebnice, ktorá sa 
používala v šiestom ročníku do piateho ročníka. „TP robíme pre každý 
ročník. Tento plán je záväzný. My sme sa dohodli, že aj keď nie je 
povinný, ale je veľmi dobré vodítko pre učiteľa, aby sme boli viac 
menej na jednej úrovni. Keď vypadne jeden učiteľ, tak sa spája. To 
znamená, aby sme boli v rovnakom čase na rovnako preberanom 
učive. Pre ročník je jeden plán. Robí sa na každú učebnicu zvlášť. Keď 
sa urobí plán a učebnica sa nezmení, tak si akurát posunieme počet 
týždňov a mesiacov s ohľadom na rozloženie prázdnin. Zosúladíme si 
to časovo. Máme tam uvedené mesiac, týždeň, tému, gramatiku, 
ktorá sa precvičuje, zručnosti, ktoré má žiak vedieť“ (N B, r. 142 – 
149). 

V procese tvorby UO a TP spomenuli všetci aktéri tvorby ŠkVP na 
úrovni školy pomoc z vydavateľstva. Konštatujeme, že vydavateľstvá 
mali úlohu sprostredkovateľa odborných informácií a pomáhali 
učiteľom transformovať obsah vyučovacieho predmetu do UO a TP. 
Bolo badať, že učitelia pokladajú informácie od vydavateľov učebníc 
za dôveryhodné a ich pomoc pri tvorbe projektovaného kurikula na 
úrovni školy vítajú. Hlavným zdrojom tvorby TP na sledovanej škole 
bola používaná učebnica, ktorá sa časovo rozvrhla počas celého 
školského roka v závislosti od toho, či bolo možné ju prebrať so 
stanovenou časovou dotáciou.  

Keďže na škole mali iba jeden TP pre všetky triedy v jednom ročníku, 
TP nebol prostriedkom na individuálny prístup k plánovaniu 
učebného obsahu. Jednotnosť postupov vládla na sledovanej škole aj 
v oblasti používania učebníc anglického jazyka a hodnotenia. Všetky 
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triedy v jednom ročníku v primárnom aj nižšom strednom vzdelávaní 
používali rovnakú učebnicu anglického jazyka. Podľa vyjadrení 
respondentov si učitelia v škole vyberali používané učebnice po 
vzájomnom dohovore a s učebnicami boli spokojní. Jednotný postup 
mal, podľa vyjadrení učiteľov, pozitívum v tom, že vedeli hladko 
zabezpečiť suplovanie, ak niekto z vyučujúcich anglického jazyka 
ochorel.  

Okrem jednotných UO, TP a učebníc bol na škole zaužívaný aj 
jednotný systém hodnotenia z cudzích jazykov. Systém hodnotenia 
nevychádzal striktne zo vzdelávacích štandardov z anglického jazyka, 
ale skôr zo zaužívanej tradície a praktických skúseností na danej 
škole. V každom stupni vzdelávania sa v anglickom jazyku hodnotili 
tieto položky: prekladové vety zo slovenského do anglického jazyka, 
slovná zásoba, diktáty, testy, ústne odpovede, čítanie, projekt 
a hranie rolí. Pri porovnaní vzdelávacieho štandardu z anglického 
jazyka a komponentov hodnotenia na škole konštatujeme, že škola si 
doplnila niekoľko oblastí hodnotenia, ktoré nemajú oporu vo 
vzdelávacom štandarde z anglického jazyka. Ide napríklad o preklad 
dekontextualizovanej slovnej zásoby, hodnotenie diktátov či preklad 
viet zo slovenského do anglického jazyka. Tento systém hodnotenia 
bol nastavený podľa zaužívanej tradície na škole a osobného 
presvedčenia učiteľov anglického jazyka.  

Intuitívne plánovanie 
Z vyššie uvedeného opisu tvorby TP a systému hodnotenia vyplýva, 
že na sledovanej škole fungovalo intuitívne plánovanie vyučovania 
a hodnotenia anglického jazyka, ktoré nebolo nevyhnutne úzko 
prepojené so štátnymi kurikulárnymi dokumentmi. Do procesu 
tvorby projektovaného kurikula vstupoval ako sprostredkovateľ 
vydavateľ, ktorý učiteľom ponúkol vzor TP. Ďalej proces tvorby TP, ale 
aj systém vyučovania a hodnotenia ovplyvňovala zaužívaná tradícia 
na škole a intuitívne plánovanie zo strany učiteľov anglického jazyka. 
Učitelia anglického jazyka na sledovanej škole podľa vlastného 
uváženia dopĺňali alebo vypúšťali rôzne prvky gramatickej 
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kompetencie, prípadne zdôrazňovali niektorú komunikačnú jazykovú 
činnosť. Na sledovanej škole učitelia konštatovali, že žiaci majú 
problém správne používať prítomný a minulý jednoduchý čas, na 
druhej strane podľa ich názoru nebol problém prebrať so žiakmi aj 
časť náročných jazykových prostriedkov z komunikačnej úrovne B1. 
„U piatakov podľa mňa nie je priestor, aby sa učili ešte minulý čas. Oni 
stále zápasia tí piataci s tým rozdielom medzi present simple 
a present continuous a keď mám šiestakov, tak im to stále nie je 
jasné. A vždy je ten problém, že keď sa prejde na minulý čas, tak zrazu 
je potom ťažisko na ten minulý čas a potom ostatné zabudnú. A stále 
siedmaci, ôsmaci nevedia správne používať tie dva prítomné časy, len 
kvôli tomu, že ten minulý čas tam zrazu príde. .... Podľa mňa nie je na 
škodu, že ideme až do úrovni B1 a nie je to ani zlé. Je dobré, keď sa 
s jazykom zoznámia na viacerých úrovniach a špirálovité učenie je 
veľmi moderné, čiže na začiatku každého ročníka sa vrátime, sa to 
zopakuje. Vždy je lepšie žiadať viac ako menej“ (N D, r. 92 – 95). Na 
základe uvedených citátov je možné sledovať aj to, že učitelia sa 
vyjadrovali o plánovaní a učení anglického jazyka v intenciách 
ročníkov. Ani jeden z respondentov nespomenul úrovňový model 
budovania komunikačnej kompetencie tak, ako je spracovaný vo 
vzdelávacom štandarde z anglického jazyka. Aj keď úrovňový model 
vzdelávacích štandardov nie je na Slovensku nový a platí už od roku 
2008, analýza výskumných dát naznačila, že učitelia zo sledovanej 
školy sa zatiaľ s týmto modelom nestotožnili. 

Vybrané zistenia z prípadovej štúdie 2 – Stav implementácie 
inovovaných ŠVP v štvorročnom gymnáziu vo vyučovacom 
predmete anglický jazyk 
 
Charakteristika vybranej školy 
Pre výskum sme si zvolili gymnázium s vyučovacím jazykom 
slovenským, ktoré poskytuje štvorročný vzdelávací program v dvoch 
triedach v každom ročníku. Je situované v meste s počtom 
obyvateľov do 20 000. V priestoroch školy vládne pokojná atmosféra, 
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k čomu prispieva aj estetické prostredie – výzdoba chodieb, nástenky 
s aktuálnymi informáciami pre žiakov o maturitných skúškach, 
krúžkovej činnosti, možnostiach štúdia na vysokých školách ale aj 
o úspechoch žiakov v súťažiach. K celkovej klíme školy prispieva aj 
pozitívna spolupráca medzi jednotlivými členmi učiteľského 
kolektívu, ktorú sme spozorovali pri návštevách školy.  

Vedenie školy už pri prvom kontakte prostredníctvom e-mailu 
pozitívne reagovalo na našu žiadosť o spoluprácu pri uskutočňovaní 
výskumnej úlohy. Potom nasledovalo prvé osobné stretnutie, na 
ktorom sme predstavili ciele nášho výskumu a rozvrhli časový 
harmonogram zberu údajov. Výskumné dáta sme získavali analýzou 
školského vzdelávacieho programu vytvoreného na základe 
inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, učebných osnov 
a tematických plánov a pomocou riadených hĺbkových rozhovorov. 
Pri realizácii rozhovorov boli všetci oslovení respondenti ochotní 
komunikovať a bezprostredne odpovedali na nami zadané otázky. 

Prostredníctvom rozhovorov sme získali všetky potrebné informácie 
týkajúce sa procesu implementácie inovovaného štátneho 
vzdelávacieho programu na úrovni školy vo vzdelávacej oblasti Jazyk 
a komunikácia – vyučovací predmet cudzí jazyk. Všetci nami oslovení 
respondenti sú kvalifikovanými pedagógmi, ktorí v súčasnosti 
pôsobia na gymnáziu päť a viac rokov. Jednotlivé rozhovory nám 
poskytli: riaditeľ gymnázia, vedúca predmetovej komisie pre cudzie 
jazyky a tri učiteľky anglického jazyka. Rozhovory sme nahrávali na 
diktafón a zvuková nahrávka sa potom prepísala do písomnej 
podoby, vďaka čomu sú uvedené segmenty z rozprávania účastníkov 
výskumu autentické. Pre zachovanie dôveryhodnosti výskumu však 
nebude identita účastníkov výskumu v prípadovej štúdii priamo 
odkrytá. 

Dvojúrovňový model vzdelávacích štandardov 
Štátny vzdelávací program (ďalej aj ŠVP) predstavuje prvú úroveň 
dvojúrovňového modelu vzdelávacieho programu a je základným 
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dokumentom pre vytváranie programu druhej úrovne – školského 
vzdelávacieho programu (ďalej aj ŠkVP), ktorý si vytvára každá škola 
samostatne a podľa ktorého uskutočňuje svoju výchovno-vzdelávaciu 
činnosť. Zaujímalo nás, ako naši respondenti vnímajú súčasný 
dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov a aké možnosti 
podľa nich tento model poskytuje školám. Keďže spočiatku žiadny 
z respondentov nevedel na túto otázku zareagovať, bolo potrebné im 
vysvetliť, že pod pojmom dvojúrovňový model vzdelávacích 
programov rozumieme ŠVP ako prvú úroveň a ŠkVP ako druhú 
úroveň. Až na základe toho ich dokázali zadefinovať, alebo povedať 
ako tento model vnímajú, čo pre nich predstavuje, resp. aké možnosti 
podľa nich poskytuje školám.  

Vo všeobecnosti charakterizovali ŠVP ako centralizovaný model, 
požiadavky, ktoré sú garantované štátom, a ŠkVP ako systém, ktorý 
si škola prispôsobuje, a ktorý ponúka škole možnosť vyniknúť a odlíšiť 
sa od iných. Jedna respondentka ocenila, že škola si môže prispôsobiť 
vzdelávací program, no neuviedla dôvody, prečo to tak vníma. 
Viaceré sa zhodli v tom, že je dobré, že „na jednej strane majú model, 
isté ciele, cieľové požiadavky“ (p, 402), ktorých sa musia pridŕžať, no 
na druhej strane majú istú voľnosť. Potvrdzujú to aj slová jednej 
z učiteliek, ktorá ŠVP chápe ako „to, čo štát garantuje, aby dieťa 
vedelo a keď sa niekto napríklad sťahuje, tak aby mal garantované 
alebo v pohode nabehol aj na inej škole, aby nemal problémy ako bolo 
donedávna, že sa úplne niečo iné preberalo, takže nejaké také 
zastrešenie štátom na takej všeobecnej úrovni“ (u, 34-36). Podľa nej 
ŠkVP je dokument, „ktorý zastrešuje škola, a ktorý sa už môže 
odlišovať od školy ku škole“ (u, 37). Hovorí aj, že tento dvojúrovňový 
model vzdelávacích programov „necháva priestor trošičku na využitie 
silnejších stránok školy, nie je to taký diktát zhora. Je tam priestor aj 
pre školu, pre učiteľov, ale je to celý systém. Ak chce len riaditeľ, 
neznamená to, že to budú učitelia realizovať, neznamená to, že to 
budú žiaci akceptovať.“ (u, 38-41). 
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Dvojúrovňový model vzdelávacích programov je v ich očiach vnímaný 
skôr pozitívne, oceňujú hlavne fakt, že škola si tvorbou školského 
vzdelávacieho programu dokáže vytvoriť priestor pre vlastné 
smerovanie.  

Zrodenie školského vzdelávacieho programu a učebného 
plánu školy  
ŠkVP je základným dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje 
výchovno-vzdelávací proces, a ktorý zároveň špecifikuje ciele 
a zameranie školy. Na gymnáziu, ktoré sa zúčastnilo nášho výskumu, 
brali pri vytváraní ŠkVP do úvahy najmä postavenie gymnázia ako 
školy, ktorá žiaka pripraví na štúdium na vysokej škole, ale poskytne 
mu priestor rozhodnúť sa, ktorým smerom sa vydá. Preto bolo ich 
cieľom pri zostavovaní vzdelávacieho programu školy vytvoriť 
dostatočný priestor pre predmety prírodovedného 
i spoločenskovedného zamerania. Dôraz takisto kládli aj na výučbu 
cudzích jazykov. Dlhú tradíciu tu má vyučovanie anglického 
a nemeckého jazyka, lenže vedenie gymnázia chcelo ponuku jazykov 
rozšíriť, tak časom pribudol aj jazyk taliansky. I keď bol spočiatku 
vyučovaný ako nepovinný predmet, v súčasnosti popri angličtine 
a nemčine majú žiaci nastupujúci do 1. ročníka gymnázia možnosť 
zvoliť si taliansky jazyk ako jeden z dvoch cudzích jazykov: „Dávame 
im ponuku, čiže snažíme sa to tak urobiť, aby skutočne žiaci, skutočne 
čo si zvolia, aby mali.“ (r, 155, 165) Hoci žiaci majú možnosť výberu,  

z odpovedí respondentov, ale aj z predložených školských 
dokumentov vyplýva, že v posledných rokoch si žiaci prichádzajúci na 
gymnázium volia ako 1. cudzí jazyk iba angličtinu. Napriek tomu, že 
počet žiakov, ktorí si volia taliansky jazyk ako 2. cudzí jazyk (ako prvý 
si ho vôbec nevolia), každoročne klesá, škola sa snaží týmto žiakom 
vyhovieť a snaží sa aj zachovať vyučovanie taliančiny v každom 
ročníku. Preto prekážky plynúce z nízkeho počtu žiakov rieši napr. 
úpravou rozvrhu tak, „že počas jednej hodiny majú angličtinu ako 1. 
jazyk, lebo tak väčšina prejavila záujem. A potom majú súčasne 
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nemčinu alebo taliančinu, tak to je v rozvrhu urobené, takže nič tam 
s ničím nekoliduje.“ (r, 160-162) Dokonca v jednom ročníku je 
taliančina, podľa slov riaditeľa, vyučovaná aj pri nízkom počte žiakov 
a na úkor iných predmetov tak, že finančné náklady boli vyrovnané 
spojením iných voliteľných predmetov: „Je tam 6 alebo 7 žiakov, ale 
majú ju ako jedna skupina. Ale na úkor toho som urobil napríklad, že 
semináre, kde bolo 12 a 13 žiakov...ja neviem...nejaký seminár som 
dal dokopy s tým, aby bol jeden seminár a namiesto toho bude 
taliančina ako samostatný predmet, čiže aby to finančne zase sa 
nejako pokrývalo. Ale chcem im to dať takto, aby to mali podľa 
záujmu.“ (r, 166-170). 

Domnievame sa, že pri tvorbe učebného plánu školy pri prideľovaní 
disponibilných hodín jednotlivým predmetom prihliadali na kritérium 
možnosti výberu predmetu podľa preferencií žiakov. 
Prostredníctvom disponibilných hodín rozšírili ponuku predmetov 
o povinne voliteľné, a tým umožnili žiakom v 3. a 4. ročníku výber 
z tzv. seminárov, ktoré si vyberajú na základe toho, z ktorých 
predmetov chcú maturovať, alebo aký odbor chcú študovať na 
vysokej škole. V 3. ročníku si žiak tak môže zvoliť dva voliteľné 
predmety, vo 4. ročníku štyri: „Čiže ide žiak maturovať: zo 
slovenského jazyka má tam literárny seminár, z cudzieho jazyka má 
tam konverzácie a potom dva voliteľné predmety, ktoré si môže 
zobrať na základe tých seminárov podľa svojej profilácie.“ (r, 190-
192). 

Kompetencie pri vytváraní ŠkVP 
Na tvorbe školského vzdelávacieho programu sa zúčastňovalo 
v skúmanej škole viacero aktérov. Riaditeľ gymnázia zohral úlohu 
koordinátora, a podľa jeho slov pri vytváraní ŠkVP ako aj učebného 
plánu školy prebehla diskusia na niekoľkých úrovniach. V prvej fáze 
to boli rozhovory s dvoma kolegyňami – jedna vedúca predmetovej 
komisie zastrešujúcej humanitné a druhá prírodovedné predmety: 
„Takže s nimi som sa porozprával, že čo asi aká vízia, aké majú názory 
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– nech porozprávajú, popremýšľajú... Potom som teda niečo pripravil 
a navrhol som nejakú tú možnosť tých disponibilných hodín, kde čo 
k čomu priradiť, k akému predmetu, kde ubrať atď.“ (r, 116-118) 
V druhej fáze prebehla diskusia v rámci učiteľského kolektívu: „A to 
som vysvetlil, mali sme na to jednu pedagogickú radu, kde som 
jednoducho o týchto veciach hovoril, potom sme diskutovali. (r, 119) 
Tam sme to prediskutovali, zasa boli oboznámení vedúci PK – všetci 
aj z iných predmetov, sme to prediskutovali, ja som vysvetlil veci, dal 
som im 2 týždne, alebo nejaký takýto čas, na pripomienkovanie. Tam 
to bolo, písali.. Takže toto bolo na pripomienkovanie, potom sme to 
ešte doladili, a až potom sme to schválili až ten...ŠkVP ten finálny, tie 
počty hodín pre jednotlivé predmety.“ (r, 206-208, 213-214). 

Nami oslovení učitelia cudzích jazykov pri otázke akým spôsobom 
participovali na tvorbe ŠkVP alebo učebného plánu školy sa zhodli 
v tom, že na jeho tvorbe sa nezúčastňovali: „My sa zúčastňujeme tak 
maximálne tvorby tých časovo-tematických plánov.“ (t, 118). „Tieto 
tematické plány, viac-menej to. Neviem, ja osobne som sa asi viac 
nepodieľala, len na tomto.“ (s, 29,36) alebo „robila som jeden plán 
nový“ (u, 44). Podľa väčšiny opýtaných je zostavovanie učebného 
plánu školy výhradne v kompetencii riaditeľa. Jedna učiteľka však 
potvrdila slová riaditeľa, že pri zostavovaní učebného plánu školy im 
bol poskytnutý priestor na pripomienkovanie: „Mohli sme 
pripomienkovať. Ale čo sa už stalo s pripomienkami neviem, mohli 
sme...bolo to na nástenke v zborovni, bola tam časová dotácia, keď 
sa vytváral. A my sme boli spokojní, lebo nám ten počet hodín zostal 
a ..plus 3. - 4. ročník po dve hodiny konverzácie. Takže konverzácia 
samostatne išla... z tých disponibilných.“ (u,117-121).  

Domnievame sa, že k rozporu v popise činností a kompetencií pri 
tvorbe učebného plánu medzi riaditeľom školy a učiteľkami mohlo 
dôjsť buď z nedostatku záujmu zo strany učiteliek alebo aj z dôvodu, 
že v čase vytvárania učebného plánu školy ani jedna z oslovených 
respondentiek ešte nebola vedúcou predmetovej komisie pre cudzie 
jazyky, a tak nebola priamo oslovená vedením školy. Ďalším 
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dôvodom môže byť aj to, že navrhnutá hodinová dotácia pre 
vyučovací predmet cudzí jazyk zostala v porovnaní 
s predchádzajúcim rámcovým učebným plánom prakticky 
nezmenená. Vyplynulo to aj z analýzy učebného plánu školy – škola 
pridelila hodinovú dotáciu pre vyučovací predmet cudzí jazyk podľa 
predchádzajúceho rámcového učebného plánu pre gymnáziá so 
štvorročným vzdelávacím programom, ktorý stanovoval 16 hodín pre 
1. cudzí jazyk a 8 hodín pre 2. cudzí jazyk na celý stupeň vzdelávania 
(v súhrnnej tabuľke učebného plánu školy, ktorý nám bol predložený, 
je vyznačená časová dotácia 4 hodiny v každom ročníku pre 1. cudzí 
jazyk a 2+1 disponibilná hodina pre 2. cudzí jazyk), hoci rámcový 
učebný plán platný od 1. septembra 2015 stanovuje 14 hodín pre 1. 
cudzí jazyk a 12 hodín pre 2. cudzí jazyk na celý stupeň vzdelávania.  

Konštatujeme, že pri zostavovaní nového učebného plánu 
pravdepodobne opomenuli zmenu časovej dotácie podľa platného 
rámcového učebného plánu. Tieto súvislosti by mohli potvrdzovať aj 
slová súčasnej vedúcej predmetovej komisie, ktorá pri otázke, či teda 
bola navýšená dotácia hodín o 2 hodiny pre 1. cudzí jazyk reagovala 
veľmi spontánne slovami: „Áno, to sa ponechalo. Áno, to sa 
ponechalo.“ (p, 100). Okrem toho o využití disponibilných hodín pre 
vytvorenie predmetu konverzácia v anglickom jazyku sme sa 
dozvedeli prostredníctvom rozhovorov, v učebnom pláne školy, ktorý 
sme mali k dispozícii, nie je explicitne špecifikované, že v 3. a 4. 
ročníku je do vzdelávacieho programu zaradený povinne voliteľný 
predmet konverzácia z angličtiny v časovej dotácii 2 hodiny týždenne. 
„No a v 3. si už môžu plus 2 hodiny, kto chce konverzáciu, ale kto chce 
isť na matiku, fyziku, chémiu, tak skôr si tieto semináre dáva, takže na 
angličtinu sa mu zvýši až vo 4.ročníku. No ale v tom štvrtom má aspoň 
4 + 2 hodiny“ (u, 123-125).  
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Od vzdelávacích štandardov k učebným osnovám a tvorbe 
tematických výchovnovzdelávacích plánov 
V súlade s dvojúrovňovým modelom vzdelávacích programov, 
učebné osnovy sú povinnou súčasťou školských vzdelávacích 
programov, ktoré v nich „zrkadlia“ vzdelávacie štandardy obsiahnuté 
v štátnom vzdelávacom programe a predstavujú dôležitý podklad pre 
učiteľa na realizáciu osobného plánovania vyučovacích cieľov, 
výkonových požiadaviek i učebného obsahu.  

V tomto zmysle nás zaujímalo, akým spôsobom boli učebné osnovy 
zakomponované do ŠkVP nášho gymnázia a čo je ich obsahom. Keďže 
z analýzy učebného plánu školy platného od školského roku 2015/16 
vyplynulo, že škola pri jeho zostavovaní ponechala počty hodín podľa 
predchádzajúceho RUP, a teda pre 1. cudzí jazyk – anglický – uvádza 
16 vyučovacích hodín bez dotácie z disponibilných hodín (v každom 
ročníku po 4 hodiny týždenne), tak sme predpokladali, že sa tento 
fakt premietne aj v časti ŠkVP – učebné osnovy. Podľa súčasných 
pravidiel vytvárania učebných osnov v ŠkVP, ak počet vyučovacích 
hodín nie je navýšený o žiadnu disponibilnú hodinu, tak vzdelávacie 
štandardy v ŠVP plnia funkciu učebných osnov v ŠkVP a v tejto časti 
ŠkVP stačí uviesť vetu: „Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím 
štandardom ŠVP pre príslušný predmet.“ (Manuál, 2015, s.23) 
V našom prípade by stačilo uviesť pre anglický jazyk.  

Skutočnosť, že učebné osnovy školy sú totožné so vzdelávacím 
štandardom nám nepriamo potvrdila učiteľka anglického jazyka 
slovami „my tie učebné osnovy máme tie centrálne“ (s, 44 ), ale aj 
vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov, ktorá na otázku, ako sa 
tvorili učebné osnovy pre cudzie jazyky povedala: „my ideme podľa 
štandardných osnov.“ (p, 200). Tu je však potrebné uviesť, že nimi 
používaný pojem „štandardné osnovy“, prípadne „centrálne“, je 
významovo totožný s pojmom vzdelávací štandard. Pri analýze ŠkVP 
sme teda očakávali, že v učebných osnovách, ktoré sú povinnou 
súčasťou školského vzdelávacieho programu bude táto skutočnosť 
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nejakým spôsobom vyjadrená. Zistili sme však, že učebné osnovy, tak 
ako sú zakomponované do vzdelávacieho programu školy, sú po 
obsahovej a formálnej stránke v absolútnej zhode s tematickými 
výchovno-vzdelávacími plánmi (ďalej aj TVVP), realizácia ktorých je 
na pôde školy povinná pre každý vyučovací predmet, teda aj pre 
anglický jazyk.  

Keďže podľa novelizovaného školského zákona TVVP nie je od 
školského roku 2015/16 povinnou pedagogickou dokumentáciou 
školy, tak nás zaujímalo, či dokument, ktorý nám bol predložený, 
máme skutočne považovať za učebné osnovy. Táto skutočnosť nám 
bola potvrdená, čo nám zároveň objasnilo nejasnosti, ktoré vyplynuli 
z rozhovorov s učiteľkami, ktoré na naše otázky ohľadom procesu 
a ich kompetenciách pri vytváraní ŠkVP, učebného plánu školy 
či učebných osnov reagovali zhodne, a to, že ich jedinou činnosťou pri 
tvorbe ŠkVP bolo práve vytváranie TVVP: „Robíme vlastne len tie 
časovo-tematické plány. To robíme vždy pre každý ročník.“ (t, 44-45) 

Po analýze TVVP pre anglický jazyk (v prípade nášho gymnázia aj 
učebné osnovy) môžeme konštatovať, že TVVP sú vytvorené pre 
jednotlivé ročníky/triedy a okrem začlenenia tém a/alebo 
tematických celkov, ktoré sú rozvrhnuté podľa jednotlivých 
vyučovacích hodín, ich súčasťou je aj obsahový štandard, ktorý je 
špecifikovaný kompetenciami, funkciami jazyka a jazykovou 
dimenziou. Z výkonového štandardu sú v TVVP začlenené iba pojmy 
komunikačných jazykových činností (čítanie a počúvanie 
s porozumením, písomný prejav a ústny prejav – monológ, dialóg.), 
medzi ktorými sa však objavujú aj pojmy ako riadený rozhovor, opis 
osoby a obrázkov alebo riešenie testových úloh, či rolové úlohy. Ani 
v jednom TVVP nie je zmienka o požiadavkách na výkony, ktoré má 
žiak prostredníctvom týchto činností dosiahnuť.  

Síce neexistuje žiaden predpis, ktorý by presne určoval, čo má byť 
obsahom TVVP, alebo akú formu má mať, ale ak by sme brali do 
úvahy, že tento dokument je začlenený do ŠkVP nášho gymnázia ako 
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učebné osnovy, musíme konštatovať, že v danom prípade učebné 
osnovy nepokrývajú výkonový štandard vymedzený v ŠVP.  

Absencia poznania terminológie  
Absenciu výkonov, resp. požiadaviek úrovne ovládania jazyka, 
v školských dokumentoch môžeme odôvodniť aj tým, že 
respondentky síce chápu, že sú to nejaké požiadavky – „to, čo má žiak 
vedieť, dokázať“ (p, 260), „čo by mal všetko zvládnuť, aké požiadavky 
na neho kladieme“ (u, 53). Niektoré do výkonového štandardu však 
zaraďujú aj kompetencie: „Sú to tam tie funkcie, to je ten obsahový 
štandard a tie kompetencie, to je ten výkonový.“(t, 216). Ďalšia 
respondentka vysvetľuje, že „obsahový štandard sú určite tie 
tematické celky, je to to, čo máme tie deti naučiť a ako ich máme 
viesť, aby vedeli v tom cudzom jazyku komunikovať.“ (p, 246-248) 
K tomu s neistotou dodáva, listujúc v TVVP, že potom je tam už „viac-
menej všetko ten výkon (p, 254)...tam sú už potom tie rôzne ostatné 
záležitosti (smiech) ako napr. gramatické veci a potom ako sme 
hovorili tie komunikačné a jazykové činnosti a ... tie kompetencie 
a funkcie nám prakticky ukazujú, akým štýlom dosiahnuť ten cieľ a to 
všetko, čo potrebujeme.“(p, 260-263).  

Vyššie uvedené citáty naznačujú, že respondentky nie sú vôbec zžité 
s odbornou terminológiou. Jedna respondentka dokonca pri otázke, 
či by vedela zadefinovať, čo ten výkonový štandard je, bez váhania 
odpovedala: „Nie, nie...veď to!“ (s, 113) Iná zase pri otázke týkajúcej 
sa učebného plánu školy bez zaváhania odpovedala: „Učebný plán? 
Ako máte na mysli tieto časovo-tematické plány?“ (t, 131) V čom sa 
však väčšina zhodla, to sú tri časti, ktoré podľa nich napĺňajú 
obsahový štandard: témy/tematické okruhy, jazyková dimenzia 
a funkcie jazyka. Z analýzy rozhovorov môžeme konštatovať, že 
učiteľky cudzích jazykov mali problém s terminológiou; väčšina nám 
na pojmy zo vzdelávacích štandardov, s ktorými pracovala hlavne pri 
zostavovaní TVVP, podala vlastné vysvetlenie, ktoré nie vždy 
korešponduje s ich skutočnou charakteristikou.  
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TVVP ako nástroj napĺňania obsahu vzdelávania 
Keďže rozhovory s respondentkami do istej miery odhalili neznalosť 
terminológie používanej vo vzdelávacom štandarde, zaujímalo nás, 
ako postupovali pri samotnej tvorbe TVVP, a teda pri individuálnom 
plánovaní obsahu vzdelávania, a aké zdroje pri tom využili.  

Všetky učiteľky, vrátane vedúcej predmetovej komisie pre cudzie 
jazyky, uviedli, že pri tvorbe TVVP vždy navzájom spolupracujú, po 
dohode v predmetovej komisii každá učiteľka zostavuje plán na 
základe toho, aký ročník alebo triedu učí. Spoluprácu pri tvorbe TVVP 
potvrdzujú aj slová tejto učiteľky: „V rámci PK sa dohodneme. Je to 
naozaj o tom, že každý spraví niečo. To znamená, že dajme tomu ja 
spravím pre prvý ročník, kolegyňa pre druhý, a keď tam učíme obidve, 
tak si to už potom len vymeníme“ (p, 218 -219).  

Domnievame sa, že každý plán by mal byť vytvorený tak, aby nielen 
svojou štruktúrou, ale hlavne obsahom, slúžil ako pedagogický 
dokument pre potreby konkrétneho učiteľa, ktorý si prostredníctvom 
neho plánuje rozvrhnutie vyučovacieho procesu a v neposlednom 
rade prispôsobuje obsah výučby aj charakteru jednotlivých tried, 
v ktorých učí. V tomto zmysle si myslíme, že zostavovanie TVVP na 
gymnáziu je viac-menej iba formálnou záležitosťou, čo v princípe 
potvrdzujú aj tieto slová: „Fakt mi to tak pripadá, že sa to píše len aby 
to bolo napísané. Lebo učiť budem rovnako, budem učiť tieto veci, ja 
toto osobne nepotrebujem.“ (s, 285) Iná zase konštatuje: „Všetko sme 
vlastne prepisovali už do tých nových tabuliek tento rok. Už máme 
všetko, všetky učebnice a všetko.“ (t, 65-66). „No a čo sa týka našich 
konkrétnych plánov ku konkrétnym učebniciam cudzích jazykov, tak 
tie sme samozrejme prerábali. Začali sme prerábať, pretože sa nám 
tam menili termíny, čo sa týka kompetencií, funkcií a celkovo 
tabuľkovo - tabuľkovou formou, takže sme to začali meniť tak, ako to 
bolo predpísané.“ (p, 40-43). 

Z rozprávania viacerých respondentiek vyplynulo, že zostavovanie 
TVVP neberú ako proces vytvárania dokumentu, ktorý im môže 
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pomôcť pri realizácii výchovno-vyučovacieho procesu. Taktiež TVVP 
nevnímajú ani ako dokument, ktorý by v prvom rade mohol alebo mal 
slúžiť každej individuálne: „Nejak extra veľa mi tie plány nedávajú, 
keď mám pravdu povedať.“ (t, 89) Ako samy uviedli, je to pre nich 
viac-menej formalita, ktorú musia vždy na začiatku roka splniť. Iba 
jedna učiteľka vníma vytváranie plánov ako prípravu na vyučovanie: 
„Veď aj to je naša úloha, nie? Veď je to vlastne príprava, v podstate 
na celý rok.“ (u, 227-228) Jedným z dôvodov, prečo vytváranie TVVP 
vnímajú ako formalitu, alebo prečo strácajú zmysel v ich vytváraní, 
môže byť aj to, že plnenie týchto TVVP sa v podstate v škole 
nevyhodnocuje alebo nekontroluje: „Načo sa takéto elaboráty píšu, 
keď vlastne nikto to nekontroluje. Fakt, keď príde iba inšpekcia, že sa 
to skontroluje, ale.. Pre inšpekciu to píšeme??! (s, 280-283) Ďalšia 
hovorí, že plnenie TVVP by sa malo nejakým spôsobom 
vyhodnocovať, „ale nekontroluje sa nejak ...veľmi nie. Ale vždy keď je 
nejaký problém, tak človek môže prísť, môže sa podeliť, to zase naozaj 
ako...vždycky sú tu dvere otvorené.“ (u, 89-90) Vedúca predmetovej 
komisie pre cudzie jazyky to zhrnula týmito slovami: „My na 
zasadaniach PK samozrejme že sa o tom bavíme, ako stíhame a ako 
prebiehajú celkovo hodiny“. (p, 296-297). 

Dominantnosť učebnice 
Odhliadnuc od toho, či je proces vytvárania TVVP na škole formálny 
alebo skutočne slúži ako podklad pre prípravu učiteľa na vyučovaciu 
hodinu, zaujímalo nás, aké zdroje informácií boli použité pri vytváraní 
vzdelávacieho obsahu v TVVP. Na základe informácií, ktoré sme 
získali z rozhovorov s učiteľkami, ale aj z analýzy samotných plánov, 
ktoré sme mali k dispozícii, sa domnievame, že dominantným 
zdrojom, ak nie jediným, pri vytváraní obsahu vzdelávania je 
učebnica: „Ono v podstate tie plány sú viac menej na učebnice 
robené“. (t, 88). Respondentky však uviedli, že okrem učebnice pri 
tvorbe TVVP používali aj vzdelávacie štandardy ŠVP a cieľové 
požiadavky na maturitu: „...cieľové požiadavky a pracujem 
s učebnicou, reálne, že čo budem preberať.“ (u, 75) Neskôr táto 
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respondentka dodáva, že „aj ŠVP.“ (u, 85). Slová ďalšej to potvrdzujú: 
„Učebnica a potom samozrejme tie osnovy“ (pozn.: osnovy v jej 
ponímaní sú vzdelávacie štandardy ŠVP) (p, 281). Veľkým 
prekvapením bolo zistenie, že hoci vedia o výstupnej jazykovej 
úrovni, ktorú má žiak dosiahnuť na konci stupňa vzdelávania, pre 
predmet anglický jazyk uvádzajú používanie učebnice úrovne pre-
intermediate pre 1. a 2. ročník, ktorá zodpovedá jazykovej úrovni A2 
s presahom do B1 podľa Spoločného európskeho referenčného 
rámca pre jazyky. Na ňu nadväzuje učebnica úrovne intermediate 
(úroveň B1 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky), ktorú 
používajú ako materiálno-didaktický prostriedok v 3. a v časti 4. 
ročníka (posledné dve lekcie v učebnici). V štvrtom ročníku je potom 
prevažná časť vyučovacích hodín venovaná príprave na ústnu 
maturitnú skúšku. Vyplýva to z tém, ktoré sú súčasťou obsahového 
štandardu v danom TVVP.  

Ak berieme do úvahy fakt, že stanovená výstupná úroveň žiaka 
gymnázia pre prvý cudzí jazyk je B2, zaujímalo nás na základe čoho sa 
rozhodli pre výber učebníc spomínaných úrovní pre vyučovanie 
anglického jazyka. Taktiež nás zaujímalo, či si vzhľadom k učebniciam, 
ktoré pokrývajú jazykové úrovne nižšie ako B2 podľa SERR, myslia, že 
ich používaním naplnia požiadavky vzdelávacieho štandardu. Výber 
učebníc zdôvodnili najmä úrovňou ovládania angličtiny žiakov, ktorí 
prichádzajú do 1. ročníka zo základných škôl, ale aj tým, že jazykové 
skupiny na škole sú nehomogénne a s pomerne vysokým počtom 
žiakov, preto sa vlastne výber učebníc prispôsobil úrovni žiakov: 
„...nie ste schopní rovno nabehnúť na intermediate“ (u, 137), „Proste 
sa prispôsobí žiakom, aj na gymnáziá už ide všetko...takže tá kniha je 
pre nás dobrá.“ Pri otázke, či si myslia, že používaním týchto učebníc 
naplnia štandardy dané ŠVP odpovedali skôr pozitívne, „lebo teraz čo 
používame učebnice tam je toho toľko, že to vlastne pokryje všetko, 
čo potrebujeme.“(s, 90). Jedna z opýtaných učiteliek však podotkla, 
že je dôležité, aby učitelia poznali napr. aj cieľové požiadavky na 
maturity, a tak ako ona, dopĺňali učivo, ktoré v učebniciach nie je: 
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„Veľa musíte nosiť extra materiálov, cvičíte, fotíte, robíme testy, 
cvičíme slovotvorbu a všetko...veľa materiálu donesiete potom na 
hodinu...áno v podstate to je také, že...učebnica len okrajovo...ako 
taký základ, niečoho sa tam držíme, len tá obťažnosť textov nech je.“ 
(u, 128-131). Tu sa však natíska otázka, či naozaj aj ostatné učiteľky 
na gymnáziu pristupujú k tomu rovnako ako ona, nakoľko nám z ich 
odpovedí skôr vyplynulo, že pre nich je učebnica záväzným 
didaktickým materiálom: „Používame iba učebnicu a nejaké 
doplnkové materiály ale väčšinou učebnica iba.“ (s, 86).  

Na základe analýzy TVVP sme zistili, že pri ich koncipovaní 
pravdepodobne nedošlo k porovnaniu plánovaného obsahu 
vzdelávania so vzdelávacím štandardom ŠVP. TVVP sú v súlade 
s obsahom používaných učebníc, a z toho dôvodu napríklad jazyková 
dimenzia, povinná časť obsahového štandardu, nezahŕňa niektoré 
gramatické štruktúry úrovne B2. V tomto bode však nedokážeme 
posúdiť, aké výkonové požiadavky kladú na žiaka v rámci 
vyučovacieho procesu a či je alebo nie je možné naplniť požiadavky 
výkonového štandardu ŠVP, nakoľko v TVVP (ktoré ako bolo vyššie 
uvedené sú v ŠkVP zaradené aj ako učebné osnovy) nie je explicitne 
vyjadrené, čo má žiak v danom ročníku alebo na danej úrovni vedieť, 
resp. dokázať. V každom mesiaci sú iba vymenované všetky 
komunikačné jazykové činnosti a stratégie, z čoho usudzujeme, že sa 
rozvíjajú integrovane v rámci vyučovacích hodín, no požiadavky na 
výkon žiaka chýbajú. 

Domnievame sa, že v dnešnej dobe by učebnice nemali mať také 
dominantné postavenie v rámci organizácie výučby cudzieho jazyka, 
aké majú v prípade nášho gymnázia. Učitelia by sa mohli viac usilovať 
individualizovať svoju výučbu a skutočne využívať bohatú ponuku 
rôznych iných učebných materiálov na koncipovanie vlastných 
výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré by zrkadlili potreby jednotlivých 
žiakov a/alebo skupín, ktoré učia a zároveň by dokázali lepšie naplniť 
požiadavky kladené vzdelávacím štandardom ŠVP. 
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Napriek tomu, že prostredníctvom rozhovorov sa ukázalo, že 
respondentky nerozumejú alebo si zle vysvetľujú terminológiu 
použitú v ŠVP a vo vzdelávacích štandardoch, z ich rozprávania 
o vyučovacom procese, aj mimo nahrávania rozhovorov, vyplynulo, 
že väčšina z nich akosi intuitívne pri svojom učení volí činnostne 
zameraný prístup, snažia sa o rozvoj komunikačných jazykových 
kompetencií: „snažíme sa viesť deti k tomu, aby bolo pre nich úplne 
automatické sa niekde niečo spýtať“ a súčasťou ich vzdelávacieho 
procesu je aj rozvíjanie všeobecných kompetencií žiakov. Okrem toho 
sme spozorovali, že všetky vyučujúce sa skôr sústreďujú na samotný 
vyučovací proces a interakciu so žiakmi ako na procesy súvisiace 
s tvorbou školských dokumentov: „Mne proste toto príde zbytočné 
tieto veci. Pre mňa je dôležité naučiť toho študenta.“ (s, 52-53). 

Záver 
Prípadové štúdie priniesli opis a analýzu procesov implementácie ŠVP 
v oblasti cudzích jazykov, t. j. analýzu zavádzania inovovaných 
štátnych vzdelávacích programov na úroveň školy vo vyučovacom 
predmete anglický jazyk.  

Pre obe prípadové štúdie sme si stanovili rovnaký cieľ výskumu, 
výskumné otázky, harmonogram výskumu a použili sme rovnaké 
metódy zberu dát a spôsob ich spracovania a vyhodnotenia. Každú 
prípadovú štúdiu realizoval iný výskumný a vývojový zamestnanec 
oddelenia pre cudzie jazyky, a preto mala podobu samostatnej 
štúdie, z ktorej sme v tomto článku prezentovali vybrané zistenia. 

• Napriek tomu, že výsledky prípadových štúdií nie sú 
zovšeobecniteľné na širšiu vzorku, možno v nich identifikovať 
javy, ktoré boli spoločné pre obe školy, na ktorých sa 
realizoval výskum.  

• Tvorba školského vzdelávacieho programu bola na každej 
sledovanej škole rozdelená medzi viacerých aktérov na 
viacerých úrovniach. Všeobecnú časť ŠkVP a učebný plán 
vytváralo najmä vedenie školy a školský koordinátor tvorby 
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ŠkVP. Učitelia cudzích jazykov vytvárali najmä učebné 
osnovy, resp. tematické plány z príslušného cudzieho jazyka. 

• Školy zapojené do výskumu kladne hodnotili možnosti, ktoré 
im ponúka dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích 
programov najmä v oblasti adaptácie učebného plánu tak, 
aby odrážal a zatraktívnil profiláciu školy.  

• Prijatie inovovaného ŠVP nezapríčinilo radikálnu inováciu 
ŠkVP na sledovaných školách. Školy do značnej miery zotrvali 
na učebnom pláne, učebných osnovách, tematických 
plánoch a učebniciach, ktoré mali aj pred inováciou. 

• Respondenti zo škôl neboli dostatočne oboznámení 
s odbornou terminológiou a podrobným obsahom štátneho 
kurikula. Pri opise kurikulárnych procesov na škole váhali 
a s námahou hľadali správne pojmy.  

• Učitelia zo sledovaných škôl neprikladali veľký význam 
obsahu štátnych kurikulárnych dokumentov a nepokladali 
ich za veľmi dôležité pre svoje pôsobenie na hodinách 
cudzích jazykov.  

• Na sledovaných školách zohrávala silnú úlohu pri 
implementácií kurikula na úroveň školy tradícia a zaužívaná 
prax, ktoré nie vždy korešpondovali s dikciou štátnych 
kurikulárnych dokumentov. 

• Prípadové štúdie odhalili to, že učitelia čerpali odborné 
informácie aj od vydavateľov a distribútorov cudzojazyčných 
učebníc. 

• V každej sledovanej škole využívali na tvorbu tematických 
plánov, t. j. na podrobné plánovanie vyučovania cudzích 
jazykov počas celého školského roka najmä učebnice cudzích 
jazykov. 

Zistenia z prípadových štúdií sú zaujímavé, pretože odhalili, že na 
úrovni školy aktéri implementujú štátne kurikulum cez prizmu 
vlastných skúseností a zaužívanej tradície na škole, čo môže 
spôsobovať odklon od cieľového a obsahového zamerania štátnych 
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kurikulárnych dokumentov. Túto skutočnosť treba brať do úvahy pri 
ďalšej inovácii projektovaného kurikula na úrovni štátu.  
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Abstrakt  
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. 
Takýto úsudok je z pohľadu študenta pochopiteľný. Latinčina, zvlášť 
v klišéovitej asociácii „latinčina = mŕtvy jazyk“, v praxi evokuje čosi málo 
využiteľné. Absencia latinského jazyka medzi vyučovanými predmetmi sa 
však neraz odôvodňuje neexistenciou modernej a pútavej učebnice. 
Príspevok preto predstavuje nielen existujúce učebnice slovenskej 
proveniencie určené pre stredné školy, ale aj pripravovanú vysokoškolskú 
učebnicu Antická kultúra pre prekladateľov, ktorá reaguje na potreby, ktoré 
vyplynuli z pedagogickej praxe. Bude už čoskoro prístupná v elektronickej 
podobe a má potenciál stať sa učebnicou antickej kultúry aj pre 
stredoškolskú mládež.  

Keywords: antická kultúra, latinský jazyk, učebnica, prekladateľstvo a 
tlmočníctvo 

Úvod 
Kreditová forma vysokoškolského štúdia zabezpečuje študentovi istú 
autonómnosť v zostavovaní si študijného plánu. O voľbe povinno-
voliteľných a výberových predmetov preto už nerozhoduje len ich 
obsahová náplň, ale medzi rozhodujúce faktory patrí aj atraktívnosť, 
prepojenie s praxou, či istá exkluzivita. Predmety ako latinčina, 
antická civilizácia alebo antická mytológia patria k tým, ktoré si 
študenti volia zriedkavo. Užitočnosť poznania základov latinčiny je 
síce argumentom v prospech výberu niektorého z vyššie menovaných 
predmetov, no pragmatika dnešnej doby rozhoduje skôr v prospech 
predmetových jednotiek, ako sú základy ekonómie, práva alebo 
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dokonca takých, ktoré suplujú voľnočasové aktivity (športové 
disciplíny, kinematografia, a pod.). Z pohľadu študenta je uvažovanie 
týmto smerom pochopiteľné. Latinčina, zvlášť v klišéovitej asociácii 
„latinčina = mŕtvy jazyk“, evokuje čosi málo využiteľné v praxi, čosi 
statické až inertné a jej impact factor sa zdá byť mizivý. Tento postoj 
podvedome podporuje aj takmer neexistujúci vzťah stredných škôl, 
resp. gymnázií k latinčine, pričom absencia latinského jazyka medzi 
vyučovanými predmetmi, hoci len v rámci voliteľných predmetov, sa 
neraz odôvodňuje neexistenciou modernej a pútavej učebnice. 

Cieľom príspevku je preto stručne predstaviť už existujúce slovenské 
učebnice latinčiny určené pre stredné školy, no zvlášť novovzniknutú 
vysokoškolskú učebnicu Antická kultúra pre prekladateľov. Reaguje 
síce na potreby, ktoré vyplynuli z pedagogickej praxe a poukázali na 
absenciu komplexného manuálu, ktorý by v primeranej miere 
poskytol základný prehľad o klasických jazykoch a antickej kultúre 
študentom v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo, no učebnica má 
potenciál obohatiť knižný fond dostupných učebníc antickej kultúry 
aj pre stredoškolskú mládež. 

Existujúce učebnice latinčiny slovenskej proveniencie určené 
pre SŠ 
V súčasnosti je možné nájsť na slovenskom knižnom trhu viacero 
učebníc či skrípt latinčiny slovenskej proveniencie. Mnohé sú úzko 
zamerané na konkrétnu kategóriu recipientov (latinčina pre 
zdravotníckych pracovníkov, právnikov, farmaceutov, historikov, 
a pod.), ale nechýbajú ani všeobecne ladené učebné materiály. I keď 
sú zväčša orientované na cieľovú skupinu študentov vysokých škôl1, 
po istej úprave by ich určite bolo možné používať aj na stredných 

                                                           
1 Napríklad vysokoškolské skriptá dvojice A. Dekanová, E. Jirkal, ktoré vyšli pod 
rôznymi názvami (Latinský jazyk; Latinský jazyk – základy; Latinčina) v rokoch 2002, 
2004 a 2007, alebo trojdielna učebnica autoriek K. Karabovej, N. Sipekiovej 
(Latinský jazyk pre medievalistov) z roku 2013. 
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školách. Vysokoškoláci i stredoškoláci sú totiž, pokiaľ ide o výučbu 
latinčiny, tabula rasa. 

Vyslovene pre stredné školy sú na Slovensku koncipované dve 
učebnice – azda najdlhšie používaná učebnica latinského jazyka 
Latinčina pre gymnázia (pôv. pre stredné všeobecnovzdelávacie 
školy) od autorov J. Špaňára a E. Kettnera z roku 1965 a učebnica 
P. Cabana Lingua Latina in millenio tertio z roku 2002, ktorú autor 
pripravil pre slovenských študentov ako „možnosť pre intelektuálny 
rast v univerzálnom európskom jazyku vzdelancov – v latinčine“ 
(s. 9). Hoci Cabanova učebnica avizuje zameranosť na stredné školy, 
z hľadiska kvantity gramatických javov sústredených do jednej lekcie 
sa javí byť vhodnejšou skôr do vysokoškolských posluchární alebo pre 
samoukov. Ponúka podrobne a prehľadne spracovaný gramatický 
systém latinčiny, tiež autentické texty praktického dosahu, ktorých 
cieľom je doviesť študenta k samostatnému prekladaniu. Učebnica je 
doplnená prehľadmi čísloviek, spojok, časovania niektorých 
nepravidelných slovies i skloňovania zámen, substantív a adjektív. 
Nechýba latinsko-slovenský slovník a zvlášť pre samoukov užitočný 
clavis, kľúč, s prekladmi viet z jednotlivých lekcií. Záujemcom 
o štúdium latinčiny sa táto učebnica môže stať základnou pomôckou 
pre orientáciu v latinskej morfológii, syntaxi, štylistike a zároveň 
i akýmsi základom pre ďalšie štúdium latinského jazyka. 
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Špaňárova a Kettnerova viac ako 50-ročná Latinčina pre gymnáziá, 
ktorá sa v priebehu rokov dočkala viacerých nových vydaní, si napriek 
svojmu úctyhodnému veku stále udržiava na trhu i v školských 
laviciach pevné miesto, hoci ju už z viacerých hľadísk môžeme 
považovať za zastaranú (Juríková, 2017, s. 115). Primárnu cieľovú 
skupinu používateľov naznačuje už jej názov a náročnosť odborného 
výkladu i cvičení v učebnici je prispôsobená jazykovým znalostiam 
a zručnostiam práve tejto skupiny. Autori sa pokúsili v 50 ucelených 
lekciách (z ktorých sú tri opakovacie) rozpracovať celé základné 
gramatické učivo i slovnú zásobu latinského jazyka. Dodržali zásadu 
postupnosti od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od známeho 
k neznámemu a jednotlivé gramatické, morfologické, lexikálne 
a syntaktické javy vysvetľujú po malých krokoch. Na 
gramatiku nadväzujú cvičenia i cvičné vety určené na overenie si 
stupňa osvojenia predloženej látky. Nad ich aktuálnosťou 
a konotáciami, ktoré vyvolávajú, sa však pozastaví a pousmeje 

Obr. 1 Obálka učebnice 
P. Cabana. 

Obr. 2 Obálka učebnice 
J. Špaňára a E. Kettnera. 
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nejeden študent (napr. Semper firmamus et defendimus patriam. – 
Vlasť vždy upevňujeme a bránime.; Nunc melius et felicius vivimus 
quam parentes nostri vivebant. – Teraz žijeme lepšie a šťastnejšie, 
ako žili naši rodičia.; Viri probi officia servant. – Statoční muži si plnia 
povinnosti.; Libri boni semper amici fidi erunt. – Dobré knihy budú 
vždy vernými priateľmi.; a pod.). V učebnici nechýba latinsko-
slovenský slovník, ani prehľadné tabuľky skloňovania (substantív, 
adjektív, zámen a zámenných adjektív), časovania (aktívnych 
a deponentných slovies) a čísloviek.  

„Pretože výučba latinčiny je priamo spojená so získaním prehľadu 
o reáliách antického sveta“ (Juríková, 2017, s. 115), snažili sa autori 
Latinčiny pre gymnáziá ponúknuť používateľom aj širší 
„všeobecnovzdelávací“ pohľad na antickú kultúru a vzdelanosť. 
Gramatickú časť učebnice dopĺňa literárnohistorický prehľad 
s ukážkami z diel klasických rímskych autorov, niekoľko latinských 
nápisov i úryvky zo stredovekej a novovekej latinskej literatúry. 
Okrem toho je súčasťou takmer každej lekcie drobná časť s názvom 
Živé latinské slová, v ktorej sa nachádzajú latinské príslovia a výrazy, 
ktoré sa aj v súčasnosti používajú vo vzdelanej reči, v publicistike či 
v umeleckej literatúre. Sú to, samozrejme, typy vyjadrení, ktorých 
celkový význam je oveľa obsiahlejší než len to, čo nám dá ich jazyková 
analýza, preto potrebujú buď výklad učiteľa, alebo nahliadnutie do 
niektorej knižnej zbierky latinských výrokov, či vyhľadanie daného 
vyjadrenia na internete. 

Učebnica Antická kultúra pre prekladateľov 
V európskej kultúre máme zachované bohaté kultúrne dedičstvo 
antiky a pre jeho správne pochopenie a následnú interpretáciu je 
dôležité poznanie širších súvislostí, zvlášť pre prekladateľov, lebo len 
vďaka poznaniu súvislostí môžu zachovať interpretačnú radiáciu 
pôvodiny. Základy antickej kultúry sú súčasťou bázy, na ktorej 
prekladateľ buduje svoju kultúrnu kompetenciu (Koželová, 2017, 
s. 7). V povedomí najmä mladších generácií, ktoré nemali a nemajú 
v škole možnosť študovať latinčinu, však absentujú znalosti patriace 
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kedysi ku klasickému vzdelaniu a ich kultúrny rozhľad je neraz výrazne 
oklieštený. Latinské sentencie, príslovia, porekadlá i rôzne narážky na 
svet antiky, prítomné v textoch staršej i súčasnej generácie básnikov, 
prozaikov a publicistov, často nie sú pre mladšie vekové kategórie 
recipientov dostatočne transparentné. Ich význam dedukujú len 
z kontextu, v ktorom ho ad hoc zachytili a pochopili, preto sa stáva, 
že v ich chápaní dochádza k významovým posunom, unikajú nuansy, 
alebo sa celkom vytráca pôvodný význam. Prax ukázala, že je priam 
nevyhnutnosťou zaradiť do študijných programov Prekladateľstva 
a tlmočníctva aspoň na jeden semester predmet, ktorý by študentom 
pomohol zorientovať sa v pokladnici kultúrneho bohatstva, ktoré 
nám antika zanechala, aby zvládli nielen správne identifikovať, ale 
i preložiť a interpretovať odkazy na svet antiky a jej autorov, ak na 
nich narazia či už v literatúre alebo v bežnej komunikácii.  

V súvislosti so vznikom nového predmetu sme boli postavení pred 
otázky, akým obsahom a v akom rozsahu predmet naplniť, ktoré 
poznatky z antickej kultúry sú pre budúcich prekladateľov viac a ktoré 
menej dôležité, a zvlášť vystúpila do popredia otázka, z čoho učiť. 
Odpoveďou je novovznikajúca vysokoškolská učebnica Antická 
kultúra pre prekladateľov, na tvorbe ktorej spolupracujú klasická 
filologička a translatologička. Látka učebnice je rozdelená do štyroch 
samostatných celkov, ktoré sú tematicky konzistentné. Prvý je 
venovaný klasickým jazykom, obzvlášť latinčine, druhý antickej 
literatúre, tretí antickej mytológii a štvrtý reáliám z každodenného 
života v antike. Z hľadiska rozvíjania témy kapitoly na seba logicky 
nadväzujú, pričom je každá z nich rozdelená do dvoch spolu 
súvisiacich častí. Prvá časť vysvetľuje príslušnú látku, druhá sa 
pertraktovanej téme venuje z pohľadu prekladateľa. Pri výbere tém 
jednotlivých celkov zohľadňujú autorky potreby študenta 
translatológie, ktorý sa s otázkami týkajúcimi sa antickej kultúry 
stretne v prekladateľskej praxi. V tejto súvislosti je napríklad kladený 
zvláštny dôraz na vysvetlenie okrídlených výrokov či citátových 
frazém pochádzajúcich z latinčiny, ale i na známe latinské výroky, 
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bežne používané v súčasných európskych jazykoch, a to nielen medzi 
intelektuálnou elitou. Učebnica sumarizuje základné informácie 
k jednotlivým témam, 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. Základnú látku jednotlivých tém 
funkčne dopĺňajú rôzne zaujímavosti a doplňujúce informácie vo 
forme marginálnych poznámok a tiež obrázkov, ktoré by mali 
študentom pomôcť lepšie si predstaviť a následne aj zapamätať 
jednotlivé aspekty antických reálií. Každú kapitolu uzatvára zoznam 
použitej a odporúčanej literatúry, ktorá môže slúžiť potenciálnym 
záujemcom ako inšpirácia do štúdia danej problematiky. 

Obr. 3 Ukážka textu z pripravovanej učebnice Antická kultúra pre 
prekladateľov (s poznámkami na margu).  
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Učebnica bude už čoskoro prístupná v elektronickej podobe, teda 
každému so záujmom o antiku, čím rešpektuje digitálnu kompetenciu 
cieľového používateľa. Svojím spôsobom tak búra aj mýty o výučbe 
latinčiny ako metodologického reliktu, čomu koniec koncov úspešne 
napomáha aj moderný spôsob vyučovania latinčiny prostredníctvom 
e-learningových kurzov aplikovaný na našich univerzitách už niekoľko 
rokov. 

Poznanie antickej kultúry – zbytočný luxus? 
V súčasnosti sa prevažná časť slovenskej populácie pozastavuje nad 
zmyslom štúdia latinčiny a antickej kultúry v dnešnej 
pretechnizovanej dobe, považuje to za luxus, a napriek tomu sa 
s odkazmi na antiku stretávajú už deti na základných školách 
(s  väčším či menším porozumením). Spomeňme len dva diametrálne 
odlišné odkazy na Homéra a jeho eposy Ilias a Odysseia, ktoré sú 
najstaršími literárnymi pamiatkami v kultúrnych dejinách Európy. 
Prvým je titulok v učebnici geografie pre 6. ročník ZŠ – „Odysea 
králika divého“, druhým štrnásta epizóda trinástej série seriálu 
Simpsonovci (Príbehy z nevrátenej knihy), ktorá je čiastočne 
venovaná Odysseovým peripetiám pri jeho návrate z Trójskej vojny. 
Netrúfam si odhadnúť, ako titulku v učebnici rozumejú šiestaci, keď 
aj medzi vysokoškolákmi nachádzame takých, ktorým meno 
Odysseus veľa nehovorí. A z tých, ktorí vedia, o koho ide, len 
minimum dokáže detegovať autorskú invenciu tvorcov spomenutého 
seriálu, keď napr. nechávajú Odyssea pochutiť si na svojich druhoch 
premenených čarodejnicou Kirké na prasce, hoci u Homéra dosiahol 
ich opätovnú premenu. Daná scéna tak vďaka nevedomosti diváka 
nielen, že prichádza o pointu, ale recipient navyše prijíma skreslenú 
informáciu, čo môže následne viesť k ďalším a ďalším omylom. 
V danej súvislosti vyvstáva otázka, či je poznanie našich kultúrnych 
koreňov naozaj iba luxusom, niečím mŕtvym a málo využiteľným 
v praxi.  
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Záver 
Takúto krátkozrakú víziu je na mieste zmeniť a snažiť sa korigovať 
v spoločnosti vžité nepružné názory. Nie je náhodou, že učebnice 
latinčiny venujú okrem gramatických častí priestor aj výkladu reálií 
či samostatným latinským článkom. Veď ovládanie latinského jazyka 
poskytuje jazykovú kompetenciu, ktorá je pevným základom pre 
pochopenie jazykovej štruktúry ktoréhokoľvek jazyka používaného 
v Európe, a tiež možnosť porozumieť cudzím slovám i odborným 
termínom. Poznanie antickej kultúry zas umožňuje všeobecný 
kultúrny rozhľad, dáva schopnosť hľadať a nachádzať 
súvislosti, obohacovať a kultivovať svoj materinský jazyk 
a tiež s ľahkosťou riešiť „rébusy“ antického sveta ukryté v reči 
i literatúre. Skrz poznávanie antiky spoznávame vlastnú kultúru 
a odvažujem sa povedať, že svojím spôsobom aj samých seba.  

 

Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu KEGA č. 027PU-
4/2015 Francúzska kultúra a frankofónne kultúry na virtuálnej 
univerzite PU. 
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Načo nám je dnes latinčina? Informácie a podnety, 
ako obohatiť hodiny slovenčiny, angličtiny či iných 

živých jazykov 

Ľudmila Buzássyová 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Abstrakt 
Príspevok predstavuje ďalší život mŕtveho jazyka, latinčiny, v rôznych 
jazykových, komunikačných a kultúrnych prostrediach. Z viacerých dôvodov, 
prečo je užitočné sa učiť latinčinu, sa príspevok sústreďuje na tie, ktoré sú 
významné pre poznávanie a štúdium jazykov a pre rozvíjanie gramatického 
myslenia. Ilustruje, 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 historickou analýzou vybraného jazykového 
materiálu dokladá proklamovanú 50 až 90%-nú prítomnosť lexikálnych 
jednotiek latinského pôvodu v slovnej zásobe angličtiny, na ukážkach 
z nemčiny v stručnosti prezentuje, ako v nemeckej jazykovej histórii latinské 
slovotvorné postupy ovplyvnili nemeckú slovotvorbu a na príklade 
z francúzštiny ponúka námet na využitie poznatkov z vývoja románskych 
jazykov vo vyučovacom procese. V popularizačnej časti príspevok 
predstavuje niektoré z foriem, v ktorých latinčina rezonuje v popkultúre.  

Kľúčové slová: latinčina, slovenčina, angličtina, nemčina, románsky, jazyk, 
výučba 

Latinčina je v súčasnosti asi najznámejším mŕtvym jazykom. Napriek 
tomu, že počas svojich jazykových dejín prekonala už „niekoľko smrtí“ 
(Stroh, 2016, s. 285), žije v rôznych jazykových, komunikačných 
a kultúrnych prostrediach ďalej a aj v dnešnom dynamickom svete 
má jej štúdium opodstatnenie. Hlavné dôvody, prečo je užitočné sa 
učiť latinčinu, možno zhrnúť do štyroch stručných bodov: 

1. Pre všeobecnú inteligenciu je prostriedkom rozvoja 
logického myslenia podobne ako matematika. Učí umeniu 
myslieť, zreteľne, jasne a rozumne formulovať svoje 
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myšlienky a kultivovane sa vyjadrovať v písomnej 
komunikácii.  

2. Pre všeobecné vzdelanie je základom poznania európskej 
civilizácie a kultúry a základom poznania cudzích slov 
z rôznych vedných a spoločenských oblastí.  

3. Pre štúdium indoeurópskych jazykov je vynikajúcim 
odrazovým mostíkom i pomocníkom pre svoj jasný systém.  

4. Pre Slovensko a slovenskú kultúru je nenahraditeľná, lebo 
reprezentuje veľkú časť jeho minulosti.  

Z viacerých dôvodov, ktoré uvádzame, sa budeme podrobnejšie 
venovať len niektorým témam spätým s poznávaním jazykov a ich 
výučbou. Chceme poukázať na úlohu, ktorú zohrala latinčina 
v procese formovania živých jazykov, naznačiť, ako možno tieto 
poznatky využiť vo výučbe a aspoň v stručnosti predstaviť niektoré 
z podôb života latinčiny v súčasnosti. 

1. Slovenčina  
1.1 Slovenčina a latinčina v Uhorsku 
Geopolitický, ale najmä kultúrno-civilizačný kontext, v ktorom sa 
vyvíjala slovenčina, vtisol vzájomnému vzťahu medzi ňou a latinčinou 
špecifickú pečať. (O tomto vzťahu podrobnejšie Pauliny, s. 5-39, 
tenže, 1983, Krajčovič, 1981, Krajčovič – Žigo, 1999, Doruľa, 1977; 
novšie k latinskej kultúre na Slovensku a k slovensko-latinským 
vzťahom Zavarský, 2007, 2013a, b, 2016). Okrem pevnej zakotvenosti 
v kresťanskej kultúrnej a civilizačnej sfére strednej Európy a západnej 
kultúry, o ktorú sa slovenčina a slovenská kultúra delí s inými 
národnými kultúrami a jazykmi, posilňovala špecifický vzťah 
slovenčiny a latinčiny prítomnosť latinčiny v každodennom živote, 
ktorá je svojou intenzitou a dĺžkou v Európe ojedinelá. Okrem toho, 
že sa latinčina od stredoveku používala celospoločensky ako jazyk 
liturgie, literatúry a administratívno-právnych dokumentov (Pauliny, 
1961, 1983, s. 52-56) a ako prestížny jazyk vzdelancov, bola 
v mnohonárodnostnom Uhorsku oficiálnym, úradným jazykom. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1981
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V predkodifikačnom období dejín slovenčiny (16. – 18. stor.) plnila 
podobné funkcie, ktoré dnes plní spisovný jazyk (Doruľa, 1977, s. 27; 
Buzássyová, K., s. 92). Vo funkcii úradného jazyka sa latinčina udržala 
najdlhšie práve v Uhorsku. V Hornom Uhorsku sa používala ako 
rokovací jazyk Uhorského snemu až do roku 1790, z úradného 
používania bola celkom vytlačená až v roku 1844, nominálne však 
bola štátnym jazykom až do rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 
1867. Touto dlhou prítomnosťou v úradnom používaní sa situácii na 
území dnešného Slovenska veľmi podobá dlhé používanie latinčiny 
u Chorvátov, ktorí vo svojom sneme používali latinčinu až do roku 
1848 a od nej prešli rovno k chorvátčine. (O používaní latinčiny 
u južných Slovanov pozri Zavarský, 2016.) Proces postupného 
uprednostňovania maďarského jazyka pred latinčinou po r. 1790, a to 
na úkor iných národných jazykov v Uhorsku, vyvolal obranné reakcie 
aj v podobe literárnych apológií latinského jazyka, napr. z pera 
Andreja Ráca či Mateja Holku (Zavarský, 2007, s. 124). 

V komplikovanej národnostnej a jazykovej situácii prišla prvá 
kodifikácia spisovnej slovenčiny relatívne veľmi neskoro, koncom 18. 
storočia (1787). Treba len pripomenúť, že kodifikačné príručky 
prvého kodifikátora slovenčiny, A. Bernoláka, Grammatica Slavica 
a Dissertatio philologico-critica, boli napísané po latinsky. I sami 
štúrovci, hoci bojovali za svoj národný jazyk, cítili potrebu vystupovať 
zároveň aj na obranu latinčiny a gréčtiny a antickej kultúry 
a obhajovať ich hodnotu v kultúrnom raste i vzdelávaní slovenského 
národa. Jozef Miloslav Hurban píše v životopise Ľudovíta Štúra: 
„Oplačú kedysi národy tú mrzkú slepotu svoju, ktorou zavedené dali 
si vysánkovať klasicizmus grécko-latinský s pobožnosťou kresťanskej 
mládeže zo škôl svojich. Majstrovstvo grécko-rímske a ducha 
kresťanskej kázne nenahradí žiadna moderná, a najmä nie tá terajšia 
semitická kultúra.“ (http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_ 
Ludovit-Stur/1#ixzz4yJ6ssdKM). Ľ. Štúr, „obratný latinák“, ako ho 
charakterizuje Hurban, sa v článku O rozbore mena prídavného 
dôrazne prihováral za začleňovanie latinizmov do slovenčiny spolu 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur/1
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur/1
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s ďalšími „cudzími slovami“ (Staršia slovenská lexika 
v medzijazykových vzťahoch, 2012, s. 10). 

1.2 Lexika 
Dlhé fungovanie latinčiny na území dnešného Slovenska sa premietlo 
do jazyka jeho obyvateľov veľmi markantne. Latinizmy, ktoré 
chápeme ako jazykové prostriedky prevzaté z latinčiny do iného 
jazyka alebo podľa latinčiny v inom jazyku utvorené (SSSJ 2, 2011, 
s. v. latinizmus), možno nájsť v lexike, slovotvorbe, ale i v syntaxi 
a štylistike. V oblasti lexiky je vplyv latinčiny najvýraznejší. Do 
slovenčiny ako domáceho jazyka sa latinizmy preberali intenzívne 
a kontinuitne, v rozličných obdobiach jej historického vývinu. 
Latinčina ovplyvňovala lexiku v oblasti rozširovania a zužovania 
významu slov, prispela k stabilizovaniu odbornej terminológie 
rôznych vedných odborov. Latinizmami v slovenčine sú výrazy 
z oblasti administratívnej a právnej terminológie, z ktorých mnohé sa 
používajú dodnes v každodennom vyjadrovaní, napr. advokát, 
amnestia, defraudovať, z medicíny v širšom chápaní, napr. delírium, 
kolika, z chémie, napr. destilácia, sublimácia, vitriol, z farmácie, napr. 
mixtúra, elixír, esencia, z matematiky, napr. abreviácia, denominátor, 
kvadrilión, z geografie, napr. inzula, pólus, z mineralógie, napr. 
granát, opál, z botaniky, napr. céder, egreš, mišpuľa, zo zoológie, 
napr. muréna, páv, z baníctva, napr. faktor, oficína, z vojenstva, napr. 
divízia, fortifikácia, veterán, z oblasti hudby, napr. citara, komponista, 
oktáva, z architektúry, napr. kapitel, kontignácia, z gramatiky, napr. 
adjektívum, akcent, deklinácia, nominatív, ortografia, z teológie 
a biblistiky, napr. diakon, kancionál, kalvária, testament a i. (Staršia 
slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch, 2012, s. 12-13).  

Najstaršie výpožičky z latinčiny prenikali do slovenčiny v stredoveku, 
v súvislosti so šírením latinskej kultúry, vzdelávania a kresťanstva. 
Mladšie vznikali v dôsledku humanistických obrodných procesov 
a zanietenia humanistov pre antickú kultúru, neskôr i v dôsledku 
novovekého rozvoja rôznych vedných disciplín, a od konca 18. 
a začiatku 19. storočia hlavne v súvislosti s industriálnou revolúciou. 
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Vďaka Historickému slovníku slovenského jazyka I – VII (1991-2008) 
a Stručnému etymologickému slovníku slovenčiny (Králik, 2015) 
vieme dokumentovať prvé písomné záznamy o používaní toho-
ktorého latinizmu v slovenčine, napr.: diabol – 14. st. (lat. 
diabolus, gr. diabolos; ohovárač); kresťan – 15. st. (lat. Christianus); 
škola – 16. st. (lat. schola, gr. scholé); oltár – 16. st. (lat. altare, 
altaria); tabuľa – 17. st. (lat. tabula); moment – 18. st. (lat. 
momentum); špeciálny – 18. st. (lat. specialis); produkovať – 19. st. 
(lat. producere); projekt – 19. st. (lat. proiectum) atď. 

Dôkazom hlbokej zakorenenosti latinčiny v našom slovnom fonde je 
množstvo latinizmov žijúcich nielen v spisovnom jazyku, ale aj 
v nárečiach: ampulka, árenda, ceduľa, ceremónia, diškrécia, exámen, 
família, fundament, interes, pondusovky, punkt, vizita ... (Habovštiak, 
1965; Ripka, 1981; Slovník slovenských nárečí 1 – 2, 1994-2006). 

Stále nové latinizmy prenikajú do súčasnej slovnej zásoby ako 
internacionalizmy, teda slová alebo výrazy obyčajne grécko-
latinského pôvodu používané vo viacerých príbuzných 
a nepríbuzných jazykoch a označujúce javy medzinárodného 
charakteru (SSSJ 2, 2011, s. v. internacionalizmus), a to najmä 
z oblasti politiky, ekonómie, informačných technológií, medicíny 
apod. Jednoduchá ukážka z oblasti medicíny prináša, pochopiteľne, 
nielen latinský, ale predovšetkým grécko-latinský jazykový materiál: 
„Klinické účinky morfínu sa dajú zhrnúť najmä ako narkoticko-
analgetický, antitusívny, obstipačný, respiračne-depresívny 
a psychotropné účinky (sedatívny, anxiolytický, euforizujúci aj 
dysforizujúci)“. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Morf%C3%ADn)1 

Dôkazom životaschopnosti latinizmov v slovenčine je aj opakovaná 
internacionalizácia. Pri nej internacionalizmus, ktorý v danom jazyku 
fungoval v istom období, začne po uplynutí učitého času fungovať 
v tomto jazyku akoby nanovo, oživene, ako nové prevzatie 

                                                           
1 Podčiarknutý text – grécizmy, kurzíva – latinizmy. 
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sprostredkované cez niektorý iný jazyk, dnes najčastejšie cez 
angličtinu (Buzássyová, K., 1991, s. 89). Príkladom opakovaného 
internacionalizmu je napr. lexéma moderátor. S významom 
„vzdelávateľ, vychovávateľ v niektorých spolkoch“ uvádza túto 
lexému starší výkladový slovník slovenčiny (SSJ 2, 1960, s. v. 
moderátor) a pridáva aj kvalifikátor „zastarané slovo“. Výsledkom 
procesu opakovanej internacionalizácie sa stalo časovo neskoršie 
substantívum moderátor vo význame „tvorivý pracovník, ktorý 
sprevádza program v rozhlase a televízii; ktorý vedie odbornú 
diskusiu“ (KSSJ, 1987, s. v. moderátor). Podobný vzťah medzi starším 
a mladším internacionalizmom možno vidieť aj pri uplatnení istých 
slovotvorných zmien – výsledkom je koexistencia lexém sanitačný 
– sanitárny, humanitný – humanitárny, aktivizácia – aktivácia, medzi 
ktorými je okrem rozdielu v slovotvorných formantoch i sémantický 
rozdiel odrážajúci napr. vzťah medzi všeobecnejším lexikálnym 
významom a užším terminologickým významom. (Detailnú analýzu 
pozri Buzássyová, K., 1991.) 

1.3 Slovotvorba 
Koexistencia slovenského a latinského jazyka sa odrazila v procese 
formovania slovenčiny v oblasti výberu a používania slovotvorných 
prostriedkov. Latinská slovotvorba ovplyvňovala výber slovotvorných 
postupov a slovotvorných prostriedkov a po každej stránke fungovala 
ako významný stimulátor aj pri rozvíjaní a používaní domácich 
slovotvorných a výrazových prostriedkov a postupov. Súčasťou 
repertoára formálnych slovotvorných prostriedkov slovenčiny sú 
internacionálne sufixy -ista (kapitalista, huslista – lat. lanista), -ita 
(autorita – lat. auctoritas), -tor (inštruktor – lat. victor) -ácia 
(industrializácia – lat. laudatio), -izmus (lat. -ismus, gr. -ismos) 
i prefixy využívané hlavne v abstraktách: a-, ab-, ad-, anti-, de-, di-, 
dis-, ex-, im-, in-, kon-, kom-, per-, pro-, re-, sub-. Slovenčina disponuje 
však aj sufixami, ktoré sú amalgámom cudzieho a domáceho 
slovotvorného prvku, kde domáci prvok je prostriedkom adaptácie 
cudzieho segmentu. Takým je kategoriálna prípona -n- napr. 
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v adjektíve elementárny oproti lat. elementaris. V slovenčine existujú 
s adaptačnou morfémou -n- rozšírené internacionálne sufixy -ál-n-y, 
-ár-n-y, -óz-n-y, -č-n-ý, -it-n-ý, -ív-n-y (Buzássyová K, s. 95-96). 
Slovotvorný inventár slovenčiny podobne ako inventáre ďalších 
slovanských jazykov svedčia o výrazne väčšom importe prvkov 
grécko-latinskej proveniencie než o migrácii vlastných slovanských 
prvkov, preto je pre ne otázka internacionalizmov veľmi závažná 
(Mistrík, 1973, s. 40).  

Vzťah medzi latinskou a slovenskou slovotvorbou je zaujímavý nielen 
z vývinového hľadiska. Poznanie latinských derivačných postupov 
umožňuje porozumieť aj slovenskej slovotvorbe, ktorá v školách 
strpčuje život nezriedka nielen žiakom, ale aj pedagógom.  

Latinskú lexému ducere môžeme sledovať v jej derivátoch prae-
ducere, pro-ducere, de-ducere, ad-ducere, re-ducere, sub-ducere, dux 
(duc-s), duc-trix (duc-tr-ic-s), aquae-duc-tu-s, de-duc-tio, ad-duc-tu-s, 
sub-duc-tu-s, sub-duc-tio, ad-duc-tor podobne ako slovenskú lexému 
viesť – pred-viesť, pri-viesť, od-viesť, do-viesť, vy-viesť, vod-ca, vod-
kyňa, vodo-vod, vý-vod, sprie-vod, sprie-vod-ca, sprie-vod-kyňa... 
Podobné derivačné procesy vieme využitím analogického myslenia 
ľahko odhaliť aj v iných cudzích jazykoch, napr. v angličtine: pro-duc-
t, pro-duc-e, pro-duc-er, re-pro-duc-e, re-pro-duc-tion... 

Vycvičená schopnosť rozoznávať derivačné postupy môže pomôcť 
odhaliť význam nového, doposiaľ nepoznaného slova alebo objasniť 
pravopis či už v domácom, alebo cudzom jazyku. Tak možno 
segmentovať anglické slovo antidisestablishmentarianism na anti-
dis-establish-ment-ar-ian-ism a na základe poznania jednotlivých 
formantov a slovného základu určiť jeho význam. Odlučiteľnosť 
predpony v slovách vý-beh, vý-ťah a porovnanie s lexémou ná-bor 
podnieti k zamysleniu, s čím by mohol súvisieť slovný základ bor 
v slove výborný (brať). Tak slovotvorné úlohy pomáhajú rozoznávať 
korene a slovotvorné formanty aj tam, kde nie sú dobre viditeľné. 
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1.4 Syntax 
Dlhé spolužitie latinčiny a slovenčiny sa reflektuje aj vo valencii 
slovies.2 Nejedno slovenské sloveso vďačí za svoju väzby svojmu 
latinskému predchodcovi, a to aj v prípade, ak je tvorené už 
domácimi prostriedkami. Tak ako v staršej vrstve slovenčiny 
fungovalo pod vplyvom latinského vzoru sloveso akuzovať 
s valenciou kto – koho – z čoho, tak funguje aj v súčasnej slovenčine 
sloveso obžalovať; podobne ako staršie admonovať, kto – koho – aby, 
si zachovávajú valenciu aj jeho mladšie pendanty napomínať, 
napomenúť, vyzývať (Tibenská, 1997, s. 122 sqq).  

Niektoré staršie väzby z oblasti pádovej syntaxe, ktoré majú pôvod 
v spoločnom indoeurópskom predchodcovi našich jazykov, napr. 
datív privlastňovací typu už je tej rozprávke koniec, sa v slovenčine 
mohli – aspoň v niektorých žánroch – udržiavať aj pod vplyvom 
latinských konštrukcií typu est mihi liber. (O zhodách a rozdieloch vo 
funkciách pádov medzi antickými a slovanskými jazykmi píše Žaža, 
2010, s. 38-54.) 

Latinčinu so slovenčinou spája podobná stavba vety i košatá sieť 
vedľajších a vložených viet s dôsledným oddeľovaním pomocou 
čiarok, ktorá sa formovala aj pod vplyvom latinských vzorov. 
Skúsenosť učiteľa latinčiny hovorí, že až pri výklade latinských 
syntaktických javov si študenti uvedomujú, aké syntaktické 
konštrukcie používajú vo svojom rodnom jazyku. Začínajú rozumieť 
tomu, prečo sa píšu čiarky tam, kde sa píšu, a že ich písanie má logiku. 
Učia sa lepšie porozumieť vzťahom medzi podradenou a nadradenou 
vetou, logickým súvislostiam medzi časťami súvetia, časovým 
vzťahom (súčasnosti, predčasnosti a následnosti) či zmyslu 
polovetných konštrukcií, čo tak ako v slovenčine využijú aj pri 
štúdiu cudzích jazykov. 

                                                           
2 Valenciu chápeme ako viacrozmernú kategóriu, v ktorej sa stretávajú viaceré 
jazykové roviny, morfologická, syntaktická, lexikálna. Pozri napr. Ivanová, 2006, s. 9.  
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Pri konfrontácii s latinčinou sa študentom osvetľuje pravá náplň 
pôvodom gréckeho pojmu „syntax“, čiže vetná skladba. Štúdium tejto 
časti gramatiky má okrem iného za cieľ plne si uvedomovať proces, 
prostredníctvom ktorého sa slovné výrazy a vety „skladajú“ tak, aby 
vyjadrili komplexnú, logicky štruktúrovanú myšlienku. V čase 
zjednodušenej sms-kovej komunikácie obmedzenej na holé vety dáva 
práca s latinskými súvetiami rovnako ako ich slovenskými 
ekvivalentmi možnosť trénovať si logický úsudok a učiť sa 
hierarchizovať myšlienky pri budovaní výpovede. 

Ako príklad dokonale vybudovaného súvetia s logicky usporiadanými 
časťami môžeme uviesť ukážku z Tuskulských rozhovorov (4, 38) od 
M. Tullia Cicerona v preklade E. Šimovičovej (1982): A keďže sme už 
poznali hranice najvyššieho dobra a zla, pokiaľ ich človek vôbec môže 
poznať, mali by sme si tiež uvedomiť, že od filozofie si nemôžeme želať 
nič, čo by bolo také dôležité a také užitočné než to, o čom sme 
debatovali v priebehu týchto štyroch dní. 

Aj slovenčina má rada dlhé súvetia, ako nás presvedčí náhodne 
vybraný úryvok z diela Eleny Márothy Šoltésovej O „ženách“ Hany 
Gregorovej (2011, s. 11): „Dotiaľ, kde neboli výnimočne priaznivé 
okolnosti, bolo mu súdené buďto vyrásť samorostom, aspoň nejakým 
jednostranným smerom a útvarom, alebo celkom zakrnieť, alebo 
konečne odraziť sa bez výberu do čítania zábavných vecí, románov, 
a hoci stratiť sa v ich melčinách.“ 

2 Latinčina a cudzie jazyky 
2.1 Latinčina ako nástroj pre rozvíjanie gramatického myslenia 
a pomôcka pri prenikaní do štruktúry jazykov 
Napriek pomerne veľkej náročnosti štúdia mŕtvych jazykov – či už 
latinčiny, alebo klasickej gréčtiny – majú Slováci pri ich osvojovaní 
výhodu v tom, že ide o typologicky príbuzné jazyky: ako v latinčine 
a gréčtine, tak v slovenčine prevládajú prvky syntetického 
flektívneho typu, teda zjednodušene povedané, podobne sa skloňuje 
a časuje. Porovnanie krátkej vety v latinčine a slovenčine ľahko 
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pomôže pochopiť povahu flektívnych jazykov a uvedomiť si ich 
odlišnosť napr. od jazykov analytického typu, akým je angličtina. 
V syntetickom flektívnom jazyku sa gramatické významy vyjadrujú 
pomocou gramatických prípon, v analytickom pomocou 
samostatných slov, s čím súvisí aj druh slovosledu – v syntetickom 
flektívnom jazyku je slovosled voľný, v analytickom pevný. 

Syntetický flektívny typ 

Lat. Do tibi rosam. 3 slová 
Slov. Dávam ti ružu. 3 slová 
Gramatické významy sa vyjadrujú pomocou 
gramatických prípon (sufixov) pripojených k základu 
slova. 
 

Analytický typ 

Angl. I give a rose to 
you. 

6 slov 

Gramatické významy sa vyjadrujú pomocou 
samostatných slov, nositeľov gramatických funkcií – 
predložiek, osobných zámen, členov. 

 

Slovosled 

Lat. 1. Do tibi rosam. 2. Tibi rosam do. 3.Rosam tibi 
do. 

Slov. 1. Dávam ti 
ružu. 

2. Tebe dávam 
ružu. 

3. Ružu ti 
dávam. 

 
Angl. 1. I give a rose to you. 
Príslušnosť k jazykovému typu rozhoduje aj o slovoslede – v syntetickom 
flektívnom jazyku je slovosled voľný, v analytickom pevný. 
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2.2 Angličtina 
(V nasledujúcej časti využívame ako exemplifikačný materiál vybrané 
ukážky z publikácií Jones, 1997, Vossen, 1992, Lipka, 1992.) 

Latinčina ako brána jazykov, ianua linguarum, ponúka kľúč k mnohým 
cudzím jazykom.  

S latinčinou by sa nestratil ani Caesar v dnešnom Londýne, keby sa 
naučil cestovať v čase. Cestujúc z Ríma mohol by vystúpiť napr. na 
Victoria Station (lat. victoria, statio), ako správny turista by sa určite 
cítil príjemne v Natural History Museum (lat. natura, nauralis, 
historia, gr. historia; lat. museum, gr. musaion) alebo v London 
transport museum (lat. Londinium, trans-portare), hoci by ho tam aj 
nemuseli pustiť gratis (lat. gratiis), vyhol by sa priestorom 
s označením private (lat. privatus), hľadajúc telesnú úľavu smeroval 
by k public conveniences (lat. publicus, convenire) a v prípade núdze 
by mohol použiť emergency exit (lat. emergere, exitus). Ak by sa 
ubytoval napríklad v hoteli The Capital, v parkoviskových garážach by 
sa mohol dočítať: Parking facilities reserved for residents and visitors 
to Capital hotel a v porozumení by mu možno trošku bránili len 
nelatinské predložky, spojky a gramatické sufixy. 

Už z takýchto jednoduchých skutočností vidno, že angličtina je 
latinizmami priam presiaknutá. Zo 400 000 slov uvedených v Oxford 
English Dictionary má 80 % latinský alebo sprostredkovane latinský, 
teda románsky základ. K infiltrácii týchto slov do angličtiny došlo 
opakovane vo viacerých etapách. V období po dobytí Rimanmi, keď 
sa keltská Británia stala rímskou provinciou (43-409 n. l) sa latinčina 
ešte nepresadila, ale aj napriek tomu sa do keltských jazykov 
používaných na území Británie dostali latinské lexémy. Vo welštine či 
korničtine nájdeme latinské slová pons – w. pont; castra – w. car, 
caer; schola – w. ysgol. 

Prvou výraznou etapou latinského jazykového vplyvu bolo až obdobie 
po roku 450 n. l., keď už územie dnešnej Veľkej Británie obývali 
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Anglosasi, ktorí si z kontinentu priniesli početné latinské slová, ktoré 
sa do ich jazyka dostali na základe kontaktov s Rimanmi. Doteraz 
o tejto vrstve latinizmov svedčia pomenovania Manchester (lat. 
castra), Greenwich (lat. vicus), Devenport (lat. portus), ale aj cheese 
(lat. caseus), butter (lat. butyrum). 

Druhá etapa prišla s príchodom rímskych mníchov r. 597 n. l., ktorou 
sa začína zavádzanie kresťanskej latinčiny, ako o tom svedčia slová 
altar, bishop, candle, devil, creed, mass, monk, priest, angel, offer.  

Najviac latinizmov a romanizmov získala anglosaština až s panstvom 
francúzskych Normanov od r. 1066. Typickými slovami, ktoré sa 
dostali do angličtiny v tomto období sú crown (lat. corona), regal (lat. 
rex) sermon (lat. sermo), religion (lat. religio), justice (lat. iustitia) 
study (lat. studium), science (lat. scientia), cure (lat. cura) atď. Aj preto 
má angličtina takú bohatú slovnú zásobu, preto má pôvodom 
germánske i latinské slovo pre veľa denotátov: motherly – maternal, 
drink – imbibe, high – elevated, sad – miserable, watch – observe, 
hate – detest, do again – repeat, hide – conceal, inner – interior. 

Hoci Normani nemohli odstrániť zo slovnej zásoby anglosaské slová 
ako queen, king, ostatné s významom „vláda, moc“ stoja na latinskom 
základe: government, country, power, crown, state, public, nation, 
chancellor. Mnohé slová sú zas výsledkom miešania – germánskej 
(anglosaskej) lexémy a latinskej lexémy v kompozitách: gentle-man, 
common-wealth, beauti-ful, nobl-est, grand-father. O mocenských 
vzťahoch v Normanmi podrobených územiach všeličo napovedá 
slovná zásoba z oblasti práva a justície, ktorú na jednej strane 
zastupujú lexémy s latinským základom: justice, crime, accuse, court, 
ale pre zločiny je k dispozícii anglosaské slovo: steal, thief.  

V období normanského panstva nielenže románski dobyvatelia 
prinášali románske slová s latinským základom, ale vďaka 
univerzalizmu latinčiny vo sfére vzdelanosti sa do angličtiny dostávali 
lexémy aj v pôvodnej latinskej podobe. Tak nájdeme v angličtine 
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paralelné lexémy a od nich príslušné odvodeniny priamo od 
latinského slovného základu, napr. fides, fidelity, ale aj od 
sprostredkovaného, už romanizovaného základu: faith, fay, faithful. 
Francúzi boli pre Anglosasov učiteľmi v oblasti umenia a vkusu, ako 
vypovedajú slová: beauty, colour, image, módy: costume, dress, či 
stravovania: beef – oproti ox, mutton – oproti sheep. 

Románsko-germánska jazyková výmena sa stále viac zafarbovala 
latinčinou pod vplyvom obrodného hnutia latinského humanizmu 
v období renesancie približne od r. 1450, keď do nej pribudli 
výpožičky z latinčiny často s abstraktnejším alebo odbornejším 
charakterom: contempt, disrespect, education. Mnohé slová sa po 
svojej dlhej vývinovej ceste stali nepriehľadnými, takže sa mohli do 
toho istého jazyka dostať opakovane. Anglické slovo to rule pochádza 
z latinského regulare. V období renesancie však ešte vzdelanci 
prirodzene nepoznali hláskoslovné zákony postulované historickou 
jazykovedou, a tak si tejto príbuznosti neboli vedomí. Vo svojej 
radosti z tvorby nových slov vytvorili na latinskej báze nové anglické 
slovo to regulate, ktoré prevzalo pôvodný význam latinského 
kmeňového slova t. j. „regulovať, riadiť“, kým u staršieho slova to rule 
prevážil nový význam „vládnuť“.  

Technický vývoj v novoveku vo všetkých oblastiach života si vyžiadal 
latinské novotvary. Preto aj latinizácia angličtiny pokračovala hlavne 
cez oblasť vedy a techniky. Slovníky zachytávajú dobu vzniku, resp. 
písomného zaznamenania týchto latinizmov: folia (1533), species 
(1551), radius (1597), specimen (1610), focus (1644), propaganda 
(1718), ultimatum (1731), referendum (1882), bacillus (1883); slová 
na -ism od 19. st.  

Exkurz do dejín anglického jazyka možno vo výučbe využiť buď ako 
obohatenie obsahovej stránky hodiny alebo ako argument do 
diskusie a odpoveď na prípadné nahnevané otázky žiakov: „Prečo je 
to tak? Prečo sa musím učiť toľko slovíčok?“ 
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Znalosť latinčiny pomôže aj pri osvojovaní si väzieb, ktoré sú pre žiaka 
nezriedka nezrozumiteľné. Syntaktických javov, ktoré možno odvodiť 
z latinských vzorov a ktoré možno lepšie pochopiť s pomocou 
latinskej paralely, je veľa. Sú nimi napr. absolútne participiálne väzby: 
This done we went home = lat. hoc facto, gerundium typu the art of 
speaking well ..., ale aj zvyšky gerundíva I am to stay at home. Keby 
študent angličtiny poznal latinčinu, znalosť konštrukcie akuzatívu 
s infinitívom by mu pomohla porozumieť konštrukciám typu I know 
him to be a good man.  

2.3 Nemčina 
(V nasledujúcej časti využívame ako exemplifikačný materiál vybrané 
ukážky z publikácií Vossen, 1992, Willms, 2013, Keller, 1995.) 

Hoci aj nemčina nie je obohatená latinskou lexikou do takej miery ako 
angličtina, aj v nej existuje veľmi bohatá zásoba latinizmov, ktoré sa 
v nej usádzali v rôznych obdobiach jej vývinu. Z najstarších čias 
jazykových kontaktov medzi starovekými Germánmi a Rimanmi 
pochádzajú mnohé lexémy z oblasti vojenstva, cestného staviteľstva: 
Wall (lat. vallum), Kampf (lat. campus), dopravy: Pferd (gall.-lat. 
veredus, paraveredus), Strasse (lat. (via) strata), stavebníctva: 
Kammer (lat. camera), Ziegel (lat. tegula), Kalk (lat. calcem), 
predmetov kultúrnej a dennej potreby: Becher (lat. bicarium), Fackel 
(lat. facula), obchodu: Kupfer (lat. cuprum), Korb (lat. corbis), 
obrábania pôdy, záhradníctva, vinárstva: Kohl (lat. caulis), speichern 
(lat. spicarium); pôvod v latinčine majú aj mená miest, hoci často 
pôvodom keltského pôvodu: Trier (lat. Treveri), Köln (lat. Colonia), 
Xanten (lat. ad Sanctos). Prevzatia ďalej prúdili do nemčiny v časoch 
karolínskej renesancie, opäť najviac v súvislosti so šírením 
kresťanstva a vzdelanosti: Altar cez sthn., strhn.3 altari (lat. altare), 
Kelch cez sthn. kelih (lat. calicem), Propst cez sthn. probist (lat. 
praepositus), Kreide cez sthn. crida (lat. creta) i v neskorom 
stredoveku – najmä francúzskym prostredníctvom: Melodie, Tanz, 
                                                           
3 Sthn.- stará horná nemčina, strhn.- stredná horná nemčina. 
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Alabaster... a v renesancii, keď sa kontakty s latinčinou oživili novým 
záujmom o antiku a v nemčine sa začali používať slová 
Administration, Allegorie, Perspektive, Disputation....  

Významnejšou oblasťou vplyvu latinčiny na nemčinu, než je oblasť 
lexikálnych výpožičiek, je však sféra sémantických prevzatí. Ich 
prostredníctvom získala nemčina nielen pomenovania nových 
predmetov, označení osôb či ich povolaní, ale obohatila sa 
slovotvornými postupmi, pre ktoré dovtedy domácemu jazyku 
chýbali vlastné prostriedky. Využívala procesy vypožičiavania 
významu: sthn. gi-glauben podľa vzoru credere, výpožičku postupu 
tvorenia: sthn. findunga podľa experimentum, prenesenia významu: 
sthn. redilih podľa rationalis, či doslovného prekladu: sthn. giwizzani 
(Gewissen) podľa constientia. Na pozadí latinských zloženín sa 
formovali dnes používané nemecké: ad-venire – an-kommen; bene-
facium – Wohl-tat, com-passio – Mit-leid, in-cludere – ein-schliessen, 
prae-scribere – vor-schreiben, captivos pro-ducere – die Gefangen 
vor-führen, abs-tinentia – Ent-haltsamkeit apod. 

2.4 Francúzština 

Hovoriť o význame latinčiny pre štúdium románskych jazykov, ktoré 
sa vyvinuli z jej ľudovej podoby, nie je snáď ani potrebné. Práve 
diachrónny prístup môže byť vzhľadom na zreteľnosť výkladového 
materiálu tou perspektívou, o ktorú možno obohatiť vyučovací 
proces románskych jazykov na stredných školách. Ako exkurz do dejín 
francúzskeho jazyka, ale aj jazykovej typológie môže poslúžiť 
porovnávacia analýza textu Štrasburských prísah v pôvodnej podobe 
z 9. st., v modernej francúzštine a v latinčine. Vo vyučovacom procese 
môže tento text obohatiť nielen hodiny venované jazyku a gramatike, 
ale aj hodiny venované reáliám, dejinám a literatúre. 

Štrasburské prísahy (Les Serments de Strasbourg) sú právnický 
dokument zo 14. februára r. 842 zaznamenávajúci dohodu uzavretú 
v Štrasburgu medzi vnukmi Karola Veľkého, Ľudovítom Nemcom 

http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/842
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trasburk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Velik%C3%BD
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a Karolom Holým, ktorej cieľom bolo vytvorenie aliancie proti ich 
staršiemu bratovi Lotharovi. 

neskorá latinčina:  
Pro Dei amore et pro Christiano poplo et nostro communi salvamento, 
de ista die in abante, in quantum Deus sapere et potire mî donat, sic 
salvaro ego eccistum meum fratrem Karlum, et in adjutum ero in 
quâque una cosa sic quomodo homo per derectum suum fratrem 
salvare debet, in hoc quid ille mî alterumsic faceret; et ab Lothario 
nullum placitum numquam prendero quod meo volle eccisti meo fratri 
Karlo in damno sit.  

stará francúzština – protorománsky jazyk: 
Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro comun salvament, d'ist 
di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist 
meon fradre Karlo, et in adjudha et in cadhuna cosa si cum om per 
dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altresi fazet; et ab Ludher 
nul plaid nunquam prindrai qui meon vol cist meon fradre Karlo in 
damno sit.  

moderná francúzština:  
Pour l'amour de Dieu et pour le chrétien peuple et notre commun 
salut, de ce jour en avant, en tant que Dieu savoir et pouvoir me 
donne, ainsi secourrai-je ce mien frère Charles, et en aide en chacune 
chose si comme homme par droit son frère sauver doit, en ce 
(à condition) qu'il me fasse autant; et de Lothair nul accord jamais ne 
prendrai, qui par ma volonté, à ce mien frère Charles à dam soit.  

slovenský preklad:  
Pre lásku Božiu, blaho kresťanského ľudu a naše spoločné blaho, 
týmto dňom počínajúc, pokiaľ mi Boh bude poskytovať vedomie 
a moc, budem chrániť svojho brata Karola všetkou svojou pomocou 
tak, ako vyplýva z prirodzeného práva brániť svojho brata, aby on 
urobil to isté pre mňa; a s Lotharom sa nebudem spolčovať zo svojej 
vlastnej vôle, aby môj brat Karol neutrpel ujmu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_II._Hol%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lothar&action=edit&redlink=1
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Analýza porovnávaných ukážok prináša informácie o fonetických 
zmenách, napr. o sonorizácii spoluhlások, o morfologických zmenách, 
ako je rozpad pádovej flexie a odpadávanie koncoviek, ktoré ide ruka 
v ruke s postupnou zmenou typu jazyka zo syntetického flektívneho 
na analytický typ, ktorý využíva predložky, členy, pevný slovosled 
apod. 

 
3 Dodatok: Latinčina a popkultúra 
3.1 Literatúra a film 
Latinčina prejavuje svoju životaschopnosť aj v popkultúre. 
V detskej, mládežníckej literatúre a vo fantasy sa latinčina nezriedka 
používa ako jazyk kúziel a čarov alebo ako jazyk, pomocou ktorého sa 
komunikuje s nadprirodzenými bytosťami či temnými silami. Tak to 
poznáme z príbehov o Harrym Potterovi či z príbehov z cyklu Horror 
School od Charlesa Gilmana. Do modernej latinčiny sa prekladajú 
významné diela svetovej literatúry, okrem iného aj diela klasika 
fantasy, pôvodom klasického filológa a nadšenca pre staré jazyky 
Európy J.R.R. Tolkiena (Hobitus ille). 

Snáď najkreatívnejšie však odkaz antiky stvárnila britská komediálna 
skupina Monty Python vo filme Život Briana, Life of Brian, z roku 
1979. Rozpráva o Brianovi, ktorý sa narodil v rovnakom čase ako Ježiš, 
v tej istej ulici, len trochu ďalej, a ktorému život sústavne strpčuje 
zámena s Mesiášom. Aj vďaka klasickému vzdelaniu tvorcov zabávajú 
scénky z tohto filmu divákov dodnes. Jednou zo scén, ktorú si asi 
najviac vychutnávajú práve latinčinári, je scénka Brian sa učí časovať 
(https://www.youtube.com/watch?v=IIAdHEwiAy8) z okupovaného 

https://www.youtube.com/watch?v=IIAdHEwiAy8
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nočného Jeruzalema, 
v ktorej reprezentant 
židovského odboja Brian 
maľuje na múry mesta 
bojové heslá adresované 
rímskym okupantom, ale 
neovláda dobre latinčinu. 
Nachytá ho pritom takýto 
rímsky okupant – stotník, 
tradičnými metódami, 
ktoré používali prísni 
učitelia latinčiny po 
stáročia v celej Európe, 
ho prinúti opraviť 
v heslách chyby a ako 
trest mu uloží popísať 
nimi všetky múry. Tak sa 
nesprávne napísaný nápis 
Romanes eunt domus pod 
kvalifikovaným 
a „povolaným“ 
dohľadom mení na 
gramaticky správny 
rozkaz Romani ite domum! 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhhJurqPfWAhWDBBoKHaIbA0sQjRwIBw&url=http://www.rebootthepast.net/home/2015/1/26/post-15-a-grammar-nazis-failure-in-monty-pythons-life-of-brian&psig=AOvVaw0BHvdr8JLoQRbiz8hpFcaR&ust=1508317929880579
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDv-e0qPfWAhWE2RoKHdh0B2sQjRwIBw&url=http://rebloggy.com/post/film-m-monty-python-i-tried-life-of-brian-latin-monty-python-s-life-of-brian/112970259847&psig=AOvVaw0BHvdr8JLoQRbiz8hpFcaR&ust=1508317929880579
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3.2 Tetovanie – latinčina na telo!  
Aj ľudská koža je miestom, na ktorom kvitnú plody latinského jazyka, 
hoci aj nie plody antického umu. Tetovania, ktoré ich čerství hrdí 
majitelia ponúkajú na obdiv na internete, často odrážajú šťastnú 
úroveň ich jazykových znalostí, ktorá im umožní urobiť zo seba 
hlupákov bez toho, aby o tom vedeli. Zato o prínose týchto „kériek“ 
pre vyučovací proces netreba pochybovať, lebo ponúkajú inšpiratívny 
materiál pre jazykové cvičenia – študenti v nich môžu hľadať chyby či 
skôr ojedinelé správne slová. Tak si zaslúži zvláštnu pozornosť 
tetovanie Quin etiam..., kde pozoruhodne vynikajú „makarónske“ 
konštrukcie per valley of umbra of nex, alebo známe veni, vidi, vici – 
prišiel som, videl som, zvíťazil som, ktoré však v modifikovanej 
podobe dokumentuje skôr porážku na celej čiare. 

 

http://brokentattoos.blogspot.com/
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Mladí ľudia si radi dávajú vytetovať aj horatiovské carpe diem: 

 
Obľúbené je aj známe memento mori v obmene memento vivere, 
ktoré však, ak je obeťou prešmyčky memneto, vyznie skôr ako meno 
nejakého faraóna: 
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Napriek gramatickej nesprávnosti sú pre latinčinárov takéto 
tetovania ďalším svedectvom o tom, že latinčina je stále živá. 
Poslúchajúc vyššie uvedené odporúčania sú odhodlaní užívať si každý 
deň a nezabúdať žiť, tak ako trochu popletene nabáda nápis 
memneto vivere, a to žiť v nádeji, že aj latinčina bude žiť ďalej a že nás 
o storočia prežije, tak ako prežila starých Rimanov. 
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Vplyv extenzívneho čítania v cudzom jazyku na 
performanciu žiakov v nižšom sekundárnom 

vzdelávaní 

Ivana Cimermanová 

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

Abstrakt 
Nadobúdanie fluencie v cudzojazyčnom prejave je jedným z prirodzených 
cieľov cudzojazyčného vzdelávania. Prezentovaný výskum sa zameriava na 
vplyv extenzívneho čítania na ústny prejav žiaka, konkrétne na fluenciu jeho 
prehovoru. Výskum bol realizovaný formou pedagogického experimentu, 
pričom vzorku tvorili žiaci (n=152) nižšieho sekundárneho vzdelávania. 
Napriek tomu, že výsledky výskumu, v ktorom išlo o ročný intervenčný 
program, vykázali štatisticky významný rozdiel len v jednej zo sledovaných 
kategórií medzi kontrolnou a experimentálnou skupinu, došlo vo všetkých 
kategóriách k významnejšiemu progresu v experimentálnej skupine. 
Rovnako bol zaznamenaný štatisticky signifikantný posun medzi vstupnými 
a výstupnými meraniami 

Kľúčové slová: fluencia, pauza, hezitačný zvuk, cudzí jazyk 

 
Úvod 
Jedným z cieľov cudzojazyčného vzdelávania je i nadobudnutie 
fluencie v ústnom prejave (Fysh, 1990; Guillot, 1999; Straková, 2005; 
Sepešiová, 2015). Tento pojem je často zamieňaný s úrovňou 
spôsobilosti (proficiency). Ellis & Barkhuizen (2009) definujú 
plynulosť ako produkciu jazyka v reálnom čase bez nenáležitých, 
neprimeraných páuz a hezitácií. Plynulosť v cudzom jazyku je závislá 
na viacerých faktoroch (pracovná pamäť, procedurálna pamäť, objem 
slovnej zásoby, automatickosť, apod.).  

V jazykovom vyučovaní sa stretáme so štyrmi základnými typmi 
plynulosti: čitateľská plynulosť, orálna plynulosť (plynulosť 
prehovoru), plynulosť hlasného čítania, plynulosť písomného 
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prejavu. Vzťah fluencie v materinskom a cudzom jazyku bol 
predmetom viacerých výskumov (Towell and Dewaele (2005); 
Riazantseva (2001); Derwing, Munro, Thomson & Rossiter (2009)). 

V ostatnom decéniu sa venuje zvýšená pozornosť rozvoju čítania 
s porozumením. Napriek tomu, že pozornosť sa sústreďuje na čítanie 
v materinskom jazyku, je nutné podotknúť, že stratégie a techniky 
spojené s čítaním s porozumením v materinskom a cudzom jazyku sú 
obojsmerne prenosné. V cudzom jazyku sa týmto technikám venuje 
pozornosť od začiatku učenia sa cudzieho jazyka. Čítanie 
v materinskom jazyku prispieva k rozvoju aktívnej i slovnej zásoby 
(Chlebeková, 2014; Kindle, 2009; Wasik, Hindman & Snell, 2016). 
Lexikálna plynulosť je dôležitá pre nadobudnutie plynulosti v ústnom 
i písomnom prejave (pozri i Kroll, Michael, Tokowicz & Dufour 
(2002)).  

Cieľ a realizácia výskumu 
Cieľom viac než dvojročného výskumu bolo overiť, či extenzívne 
čítanie má vplyv na rozvoj produktívnych jazykových spôsobilostí 
v cudzojazyčnom prejave. V tomto článku sa venujeme jednému zo 
sledovaných prejavov a to fluencii. 

Výskum bol realizovaný na 3 základných školách (5. a 6. ročník) 
v Prešove. Pre potreby realizovaného pedagogického experimentu 
bola vzorka v každej zo škôl rozdelená do experimentálnej 
a kontrolnej skupiny. V experimentálnej skupine bol zavedený 
čitateľský program (2-4 hodiny mesačne boli venované extenzívnemu 
čítaniu priamo na vyučovaní), v kontrolnej skupine prebiehala 
klasická výučba. Pripravené pracovné listy ku knihám (čítanky – 
graded readers), ktoré žiaci čítali boli prispôsobené ich veku 
a spôsobilostiam. Žiaci spracovávali i čitateľské záznamy, v ktorých 
vyjadrovali i svoje postoje ku prečítaným príbehom, ale aj čítaniu 
všeobecne. Tieto záznamy boli ďalším zdrojom pre výskumné účely. 
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Pred zavedením intervenčného programu boli všetci žiaci (n = 152) 
testovaní, pričom bola skúmaná ich jazyková úroveň a zároveň boli 
zrealizované (4 minútové) nahrávky všetkých žiakov vzorky. V prvej 
časti rozhovoru išlo o opis obrázka a rozhovor o ňom, v druhej časti 
rozhovoru interlokútor kládol otázky týkajúce sa každodenného 
života žiakov (záľuby) ktorý bol nahrávaný. Po ukončení 
intervenčného programu boli žiaci opäť testovaní. Nahrávky boli 
prepísané a následne analyzované. Náhodným výberom bolo 
určených 27 žiakov experimentálnej a 27 kontrolnej skupiny, ktorí 
boli analyzovaní z hľadiska jazykovej presnosti (accuracy) a fluencie. 
Skúmaných tak bolo 54 elektronických nahrávok, ktoré trvali 13 038 
sekúnd v pre-teste a 12 974 v post-teste, čo znamenalo 7 hodín 
13minút a 32 sekúnd transkribovaného textu. 

Našim cieľom bolo určiť:  

• čas prehovoru žiaka (student phonation time - SPT), 
• počet mlčaní (number of silent pauses), 

Mlčanie bolo kategorizované do 2 kategórií, hezitačné pauzy 
(H, pauza od .3 do .4s) a nevyplnené pauzy (UP, pauza .5s 
alebo viac sekúnd). Pauzy kratšie ako .2s (mikropauzy) neboli 
evidované (viac pozri Riggenbach, 1991), 

• priemernú dĺžka mlčania (vyrátaná ako podiel celkovej dĺžky 
mlčania počtom tichých páuz).  

Pre potreby nášho výskumu sme kategorizovali tiché pauzy tak ako je 
to uvedené v bode 2 vyššie. Čas prehovoru žiaka, čas prehovoru 
učiteľa a pauzy boli identifikované a akustický signál bol využijúc Cool 
Edit skúmaný a jednotlivé premenné zmerané pre každého žiaka 
samostatne pred zavedením intervenčného programu a po jeho 
ukončení. V prípade prekryvu, súbežného prehovoru žiaka a učiteľa, 
bol čas zarátaný ako prehovor žiaka. 

Pri vyhodnoconí nahrávok boli použité 4 kategórie – učiteľ (teacher 
(T)), žiak (student (S)), hezitácia (hesitation (H)), ticho, nevyplnená 
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pauza (silence (SIL)). Tiché pauzy boli následne kategorizované podľa 
ich dĺžky (.3 - .4s – hezitácie, nevyplnené pauzy (.5s alebo viac). 

Na meranie fluencie prejavu sme pôvodne chceli využiť Praat 
software, nakoľko umožňuje hlbšiu fonetickú analýzu. Avšak aj po 
filtrácii šumu na nahrávke (noise removal) väčšia časť spracovania 
musela byť manuálna a takéto spracovanie bolo pri 4minútových 
nahrávkach praktickejšie v softvéri Cool Edit.  

 
Obr. 1 Obrazovka v softvéri Praat 
 

Na spracovanie a štatistické vyhodnotenie získaných dát sme využili 
softvér Statistica 13.1. Na posúdenie homogenity získaných údajov 
sme použili Kolmogorov-Smirnov test. Na porovnanie výsledkov 
vplyvu intervenčného programu sme použili základnú 
deskriptívnu štatistiku a rozdielymedzi skupinami sme porovnávali 
pomocou t-testu (pre premenné s normálnym rozdelením) a jeho 
neparametrickou alternatívou Mann-Whitney U testom. Hladina 
významnosti bola stanovená na .05 a teda výsledky s p ≤ .05 sú 
považované za štatisticky významné. 
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Krabicové grafy sme použili pre grafické zobrazenie distribúcie vzorky 
v pre-teste a post-teste. Zobrazujú minimálnu a maximálnu 
nameranú hodnotu, dolný a horný kvartil (do rozpätia medzi horným 
a dolným kvartilom spadá 50% prípadov) a v našom prípade medián. 

Zistenia a diskusia 
Posilnenie plynulosti hovorového prejavu bolo zaznamenané v oboch 
skupinách. Nepochybne na výsledok výskumu vplývalo viacero 
faktorov, snahou bolo minimalizovať rozdiely medzi kontrolnou 
a experimentálnou skupinou. Logickým dopadom výučby je i nárast 
slovnej zásoby. Ďalším podnetom pre výskum môže byť i skúmanie 
pasívnej a aktívnej slovnej zásoby v oboch výskumných skupinách. 
Aktívna slovná zásoba má vplyv na fluenciu jazyka. Wasik, Hindman 
& Snell (2016) popisujú vplyv čítania kníh na rozvoj slovnej zásoby 
a uvádzajú, že je veľký rozdiel v osvojenej slovnej zásobe (od 2 do 
20%). Niekoľko výskumov sa venovalo hľadaniu odpovede na otázku, 
ktoré slová si čitateľ osvojí (či už z morfologického hľadiska – už 
spomínaný výskum Wasik, Hindman & Snell (2016), dĺžky slova Kroll, 
Michael, Tokowicz & Dufour (2002), atď.). 

V grafe č. 2 je zobrazený pomer času prehovoru žiaka, hezitácií 
a nevyplnených páuz. Časté hezitačné zvuky pôsobia rušivo a tak sa 
môže zdať, že nárast v kategórii hezitačných zvukov je nežiadúcim 
výsledkom, avšak za najdôležitejší posun možno pokladať skrátenie 
času nevyplnených páuz. Automatickosť, s akou sa hovoriaci 
vyjadruje v materinskom jazyku, sa v cudzojazyčnom prejave spája 
s vysokým stupňom cudzojazyčnej spôsobilosti (proficiency). 
V našom prípade možno hezitačné zvuky vnímať aj znak, ktorým dáva 
hovoriaci najavo, že si uvedomuje, že má prehovoriť, ale nevie 
spontánne zareagovať, napr. mu momentálne chýba slovná zásoba 
a hľadá spôsob ako sa vyjadriť. 
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Graf 2 Porovnanie kontrolnej a experimentálnej skupiny v pre-teste a post-
teste 
 
Čas nevyplnených páuz sa znížil v oboch skupinách (v oboch 
skupinách sme pozorovali nárast slov typu well, so, ok či zopakovanie 
otázky, alebo slov z otázky). Graf 2 zobrazuje pomerové zastúpenie. 
Premenná nevyplnené pauzy bola meraná v sekundách, pričom čas 
sa v priemere skrátil o 3.41s v kontrolnej skupine a 5.22s 
v experimentálnej skupine. Distribúcia vzorky a medián sú 
zaznamenané v popisnej štatistike (tab. 2) a v krabicovom grafe (graf 
3). Pri porovnaní oboch skupín bol zaznamenaný štatisticky významný 
rozdiel medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou (pozri tab. 2). 
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Tab. 1 Výsledky Mann-Whitney U Testu pre kontrolnú a experimentálnu 
skupinu v pre-teste a pos-teste 

hezitčné 
pauzy 

Mann-Whitney U Test (w/ continuity correction) 
(speak_fluency.sta) 
By variable group 
Marked tests are significant at p <.05000 
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pre test (sek) 822.5 662.5 284.5 1.38 0.17 1.38 0.17 27 27 0.17 

post test 
(sek) 892.5 592.5 214.5 2.59 0.01 2.61 0.01 27 27 0.01 

 

Tab. 2 Popisná štatistika pre kontrolnú a experimentálnu skupinu v pre-teste 
a post-teste 

hezitačné pauzy 

Popisná štatistika (speak_fluency) 
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pre-test 
exper. sk 27 10.78 10.00 6.00 21.00 8.00 12.00 3.90 

post-test 
exp. sk 27 12.33 12.00 9.00 20.00 11.00 14.00 2.77 

pre-test 
kontr. sk 27 12.11 12.00 6.00 19.00 9.00 15.00 3.82 

H post-test 
kontr. Sk 27 13.85 14.00 8.00 18.00 12.00 15.00 2.36 
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Graf 3 Dĺžka nevyplnených páuz v pre-teste a post-teste v kontrolnej 
a experimentálnej skupine 
 
Napriek tomu, že išlo o ročný, resp. 10mesačný intervenčný program, 
musíme podotknúť, že išlo o 20-40 hodín extenzívneho čítania a teda 
bude zaujímavé pozorovať dopady, ktoré môžu byť opätovne merané 
po ďalšom roku realizácie programu. 

Záver 
Čítanie je dôležitou súčasťou nášho života. Má veľký vplyv na ďalšie 
jazykové spôsobilosti, písanie, rozprávanie, rozvoj slovnej zásoby, 
môže viesť k automatizácii jazyka, fixácii slovných spojení, čo sa 
prejaví i na ústnom prejave a to jednak v jazykovej presnosti, ale 
i fluencii. Prezentovaná časť výskumu, ktorý sa venoval vplyvu 
čitateľskej kompetencie v cudzom jazyku na cudzojazyčnú produkciu 
žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania poukázal na štatisticky 
významný rozdiel (na hladine .01) vo fluencii ústneho prejavu 
v prospech skupiny, kde bol zavedený čitateľský program. Tento 
rozdiel bol zaznamenaný v náraste času hezitačných páuz ako dopadu 
skrátenia dĺžky nevyplnených páuz. Nebol to však jediný pozitívny 
vplyv, ktorý bol pozorovaný. V príspevku sme naznačili, že 
prolongácia výskumu môže doniesť ďalšie zaujímavé výsledky, 
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podobne ako skúmanie nárastu napríklad aktívnej a pasívnej slovnej 
zásoby, ktorá má priamy dopad i na samotnú fluenciu. 
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Efekty metódy CLIL – Čo už viem z angličtiny po 1. roku; 
Čo mi prináša výučba cudzieho jazyka 

Eva Farkašová 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava 

Abstrakt  
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 cudzieho jazyka. Zo 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 sa stručne uvádzajú 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 
z tejto oblasti pojednáva druhá časť príspevku. 

Kľúčové slová: CLIL, personalizované učenie, vekové špecifiká žiakov, 
motivácia žiakov, návrhy žiakov na zlepšenie vyučovania hodín metódou 
CLIL 

 
Čo už viem z angličtiny po 1. roku 
V minulom školskom roku sme náš záujem, okrem obvyklého 
sledovania „najstarších“ žiakov, obrátili aj naspäť – na orientačné 
zmapovanie niektorých lingvistických prvkov, ktoré si žiaci dokázali 
osvojiť počas prvého roka výučby v ZŠ v triedach s posilneným 
vyučovaním anglického jazyka prostredníctvom metódy CLIL. 

V 1. ročníku sa u žiakov rozvíjajú predovšetkým zručnosti počúvanie 
s porozumením a hovorenie. Aj v prípade šikovných žiakov sa 
odporúča s ďalšími zručnosťami – čítanie s porozumením a písanie – 
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postupovať opatrne, zapájať ich následne po prvých dvoch (t.j. 
neprezentovať paralelne) a zvoliť primeranú postupnosť z časového 
a vývinového hľadiska, t. zn. dbať na veku primerané obsahy 
a postupy, ako aj na dosiahnutú úroveň kognitívneho, sociálneho 
a emocionálneho vývinu žiakov v danej skupine/ triede. 

Odporúča sa:  

• využívať komunikačnú formu spolu s personalizovanými 
postupmi (výber učebných obsahov zohľadňuje individuálne 
skúsenosti a zážitky žiakov; príručka a materiály k tomu boli 
vytvorené v rámci úlohy riešenej v projekte VEGA 1/0690/10; 
Lojová, Farkašová, Pčolinská, 2011), 

• názornosť pri predkladaní učiva (brať do úvahy vývinové 
špecifiká daného veku detí),  

• potrebné je používať rôzne formy a aktivity v záujme 
podporovania, rešpektovania rôznych učebných 
a kognitívnych štýlov žiakov (t.j. prevažujúci či vyhranený 
vizuálny, auditívny, taktilno-kinestetický typ a kombinácie 
týchto typov). 

Personalizácia: napríklad pri téme „dopravné značky“ si každý žiak 
vyberie značku, na ktorú vytvorí vetu vyjadrujúcu jeho vlastnú 
situáciu, záujem ap. 

I have a younger sister.  
 
 
 

 
 

 
I like riding my bike.   
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My grandpa is fifty seven.   

 

Koncom školského roka sme v dvoch triedach prvého ročníka školy, 
zapojenej do projektu experimentálneho overovania metódy CLIL, 
zadali žiakom krátke skupinové testy, pripravené či upravené pre 
tento účel. Počet žiakov bol 50. 

Časť A. Prostredníctvom krátkeho Obrázkového a slovného testu 
(ďalej: OST) sme zisťovali úroveň niektorých kognitívnych funkcií. 
Jedna úloha bola zameraná na pozornosť, chápanie deja, uvažovanie 
– triedenie, elimináciu a diskrimináciu obrázkových podnetov (úloha 
je súčasťou psychologického testu OIT; Stuart, 1994). 

V druhej úlohe išlo o písomné podnety s podobným zameraním 
(kategorizácia, eliminácia, doplnenie vhodného zástupcu skupiny) – 
príklad: 

zelená, červená, banán, čierna   .............. modrá ............. 

V tretej úlohe mali žiaci odpovedať na otázky písomne – jedným 
slovom alebo slovom s predložkou – príklad: 

Na poli rastú zemiaky. Kde rastú zemiaky?   ....... na poli .......  

 
Výsledky A: 
Úlohy sprostredkovane sledovali aj čítanie s porozumením, 
orientáciu v texte a písomné reakcie, čo môže byť pre žiakov 
končiaceho prvého ročníka obťažné. Takto boli zamerané úlohy 2 a 3, 
ktoré, ako ukazuje tabuľka 1, žiaci zvládli bez problémov.  
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Tabuľka 1 Obrázkový a slovný test – výsledky žiakov 1. ročníka, N=50 
OST – 
úlohy 

Max. počet 
bodov 

Priemerná 
hodnota 

Úspešnosť 
riešenia 

1 20 15,78 78,9 % 
2 21 19,18 91,33 % 
3 9 7,48 83,11 % 

 
Prvá úloha s obrázkovými podnetmi bola najnáročnejšia na 
samostatné spracovanie – nájsť, pochopiť súvislosti medzi 
zobrazenými predmetmi, zistiť „zákonitosti“ zmeny, striedania vecí, 
alebo porozumieť deju a následne zvážiť a vybrať jednu z piatich 
ponúknutých možností ako ďalšieho člena dynamickej skupiny alebo 
pokračovanie deja. Úspešnosť riešenia temer 79% predstavuje pre 
daný vek vyšší priemer. 

Druhá úloha bola vyriešená najúspešnejšie – viac než 90% žiakov 
dokázalo správne identifikovať položky, ktoré nekorešpondovali 
s ostatnými a správne doplniť/dopísať člena skupiny.  

Tretia úloha s vyše 83%-nou úspešnosťou tiež nasvedčuje o dobrom 
zvládnutí požadovaných úkonov.  

Vzorku žiakov, u ktorých boli testy aplikované, môžeme považovať za 
mierne nadpriemernú. 

Časť B. Ďalší použitý krátky test Čo už viem z AJ sa zameriaval na 
zisťovanie úrovne osvojenia niektorých lingvistických prvkov: 
poznanie podstatného mena, prídavného mena, farby, porozumenie 
rozvitej vete a poznanie pomenovania vecí v písomnej podobe. 
Všetky podnetové slová boli vybraté tak, aby boli z okruhov, ktoré sa 
v 1. ročníku obvykle preberajú. Žiaci mali označiť správny obrázok 
podľa slovnej inštrukcie, pričom vyberali z troch možností. 
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Príklady: 1. Podstatné meno: ovocie – cherry  

                              

Podobne sa úloha týkala výberu prídavného mena a farby; tieto boli 
správne označené v 99%, resp. 97,33%, preto ich osobitne 
neuvádzame. 

2. Porozumenie vete – tiež výber z troch možností: Dad is sitting and 
writing. 

3. Poznanie pomenovania predmetu v písomnej podobe – označiť 
správny výraz: 

          
ball   look 
bell   bag 
bull   book 

Výsledky B: 
V tabuľke 2 sú výsledné údaje pre tri úlohy.  

Tabuľka 2 Čo už viem z AJ – 1. ročník, N=50 

Úlohy Max. počet 
bodov 

Priemerná 
hodnota 

Úspešnosť 
riešenia 

Podst. meno 6 5,58 93 % 
Veta 3 2,54 84,67 % 
Obrázok - slovo 7 5,22 74,57 % 
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Identifikácia podstatného mena nerobila problémy, zaznamenali sme 
len pár nesprávnych odpovedí. Z troch podnetových viet bolo 
správne označených temer 85%, čo svedčí o dobrom porozumení 
verbálnej informácie, o schopnosti rozlíšiť detaily v súvislom 
vyjadrení (zobrazené situácie v alternatívnych obrázkoch sa líšili len 
jedným detailom, napríklad: otec sedí a píše/ - číta/ - spí).  

Najmenej správnych odpovedí bolo podľa očakávania v úlohe 3, kde 
sa vyžadovalo označenie písanej podoby zobrazeného predmetu. 
Všetky predložené obrázky reprezentovali veci deťom známe 
z angličtiny, boli to jedno- až dvojslabičné slová, s písomnou podobou 
ktorých sa síce nemuseli stretnúť v zámernom učebnom procese, ale 
v používaných textových materiáloch sa bežne vyskytujú. Ponúkané 
alternatívy v písomnej forme boli podobné cieľovému slovu a boli to 
zmysluplné výrazy. Temer 75%-ná úspešnosť dokladá výbornú 
zorientovanosť žiakov aj v takejto náročnej úlohe. 

Zhrnutie 
Celkove môžeme konštatovať, že spôsob výučby s využívaním 
metódy CLIL prináša už po jednom roku sľubné výsledky – malí žiaci 
aktívne zvládajú osvojenú slovnú zásobu, mnohí nielen na úrovni 
zručnosti počúvanie s porozumením, ale tiež písomnú podobu 
jednoduchých slov, hoci čítanie s porozumením, resp. spájanie 
verbálnej a grafickej formy sa v tomto veku u nich ešte zámerne 
nerozvíja (-nemalo by sa...). Za dobrými výsledkami vidíme tiež 
záujem a motivovanosť žiakov, ktoré sa prejavovali aj počas 
testovania a ktoré považujeme za zásadné v celom edukačnom 
procese. 

Týmto prechádzame k druhej téme príspevku, ktorá súvisí 
s motivovanosťou žiakov – tentoraz v staršom školskom veku. 
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Čo mi prináša výučba cudzieho jazyka  
Túto tému môžeme nazvať aj Motivácia žiakov na CLIL hodinách.  

U žiakov končiacich 7. ročník v školách zapojených 
v experimentálnom overovaní CLIL-u sme dotazníkovou metódou 
zisťovali viaceré premenné, t.j. ich názory, postoje a postrehy 
týkajúce sa triedy a vzťahov v jej rámci, vyučovacieho procesu 
všeobecne i hodín s CLIL-om konkrétne. V príspevku sa zameriavame 
len na jednu časť výsledkov. 

Charakteristika obdobia:  
Vo veku okolo 13. roku deti prechádzajú obdobím výrazných zmien 
v oblasti rozvoja poznávacích funkcií, v osobnostnom, emocionálnom 
i sociálnom vývine. Jednou z charakteristických čŕt je 
osamostatňovanie sa, vzrastá význam rovesníckej skupiny, dospelí 
(najmä rodičia a učitelia) prestávajú byť autoritami automaticky – 
zvyšuje sa kritický pohľad na ich činnosť, prejavy správania, ich vzťahy 
k nim, k ich vlastnej osobe.  

V osobnostnej sfére prichádza k väčšiemu akcentovaniu a rozvíjaniu 
vlastných záujmov, ktoré sú vyhranenejšie, k nárastu vnútornej 
motivácie, ktorá s týmto súvisí; na druhej strane vidíme odmietanie 
požiadaviek „zvonka“, ak nezodpovedajú ich predstavám. Názory 
a postoje však do určitej miery podliehajú subjektívnemu hodnoteniu 
situácie a faktov, ktoré vyplýva z osobných skúseností. 

V oblasti kognitívnych (poznávacích) funkcií jednotlivci prechádzajú 
k vyššej úrovni spracovávania informácií a predkladaných poznatkov. 
Uvažovanie sa nesie aj vo všeobecnejšej rovine – o „svete“, o svojej 
budúcnosti, o teoretických otázkach či o riešení problémov, ktoré sa 
jeho osoby priamo netýkajú. 

Vyučujúci by si mali byť vedomí týchto zmien a prispôsobiť svoje 
pôsobenie, vyučovacie metódy, formy a obsahy tak, aby naplnili, 
niekedy protichodné, očakávania žiakov. V opačnom prípade hrozí 
strata dôvery, autority, niekedy až striktné odmietanie. 
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Postup a výsledky 
1) Na zisťovanie niektorých z vyššie uvedených faktorov sme použili, 
ako jednu z viacerých metodík, Dotazník motivácie výkonu (ďalej len: 
dotazník DMV; Dočkal, Palkovič, 1984).  

Pre dotazníkovú metódu je typické, že poskytuje subjektívnu 
výpoveď, t.j. nepodlieha možnosti verifikácie, objektivizácie 
odpovedí. 

Dotazníkom DMV sa sledujú tri oblasti: 

• Úroveň všeobecnej motivácie (škála A) – dieťa/žiak 
zaznamenáva výpovede o svojom prístupe k povinnostiam, 
o prejavoch pri aktivitách a spôsobe ich napĺňania. 

• Druhým faktorom (škála B), významným pre túto oblasť 
ľudskej činnosti, je vnímanie obmedzujúcich prvkov, ktoré 
brzdia jeho aktivitu.  

• V tretej časti (škála C) sa sleduje, či-ako-nakoľko respondent 
dokáže prekonávať prekážky a čo podnecuje, podporuje jeho 
aktivity. 

Vzhľadom na to, že dotazník DMV bol použitý aj v predchádzajúcom 
roku, zaujímalo nás tiež, či a ktorým smerom sa odpovede zmenili 
vzhľadom na vyššie uvádzané vývinové charakteristiky. Z tohto 
dôvodu dotazník nebol anonymný – porovnávali sme individuálne 
výsledky z dvoch rokov. Do štatistického spracovania boli preto 
zahrnuté len dotazníky tých žiakov, ktorí sa testovania zúčastnili po 
oba roky. Vylúčené boli nepodpísané a nekompletne vyplnené 
formuláre a tiež tie, kde odpovede boli evidentne „zavádzajúce“. 
Počet respondentov, ktorých odpovede sa štatisticky vyhodnocovali, 
tak bol 142. 

Položky dotazníka teda sledovali preferovaný spôsob správania 
a riešenia situácií, v ktorých sa žiaci bežne nachádzajú. 
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Priemerné hodnoty a bodové rozpätie v odpovediach (t.j. 
smerodajné odchýlky) v jednotlivých škálach A, B, C a hodnoty A+B a 
A+C u žiakov 6. (1) a 7. (2) ročníka sa nachádzajú v tabuľke 3. 

Tab. 3 DMV – priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky v škálach A, B, C, 
A+B a A+C – prvé a druhé meranie (N=142) 

Škála  AM1 = 
6.r. 

SD1 AM2 = 
7.r. 

SD2 Zmeny  

A – všeobecná 
motivácia 

10,430 5,0197 8,246 5,326 AM1 > 
AM2 

SD1 < 
SD2 

B – brzdiace 
prvky  

2,535 1,878 2,669 2,006 AM1 < 
AM2 

SD1 < 
SD2 

C – 
prekonávanie 
ťažkostí 

6,169 2,090 5,690 2,427 AM1 > 
AM2 

SD1 < 
SD2 

A+B – 
vyhýbanie sa 
riziku 

12,965 5,461 10,915 5,664 AM1 > 
AM2 

SD1 < 
SD2 

A+C – chuť 
pracovať 

16,599 6,031 13,937 6,825 AM1 > 
AM2 

SD1 < 
SD2 

AM1 – priemerná hodnota pri prvom meraní (6. r.) 
SD1 – smerodajná odchýlka (rozpätie nameraných hodnôt) pri prvom meraní 
AM2 – priemerná hodnota pri druhom meraní (7. r.) 
SD2 – smerodajná odchýlka (rozpätie nameraných hodnôt) pri druhom 
meraní 

 
Pri pohľade na vyššie uvedené údaje zisťujeme, že v 7. ročníku sa 
úroveň motivácie, snaha dosiahnuť dobré výsledky a prezentovať sa 
nimi, znížila (škály A a C), pričom sa zväčšili rozdiely medzi žiakmi 
(hodnota SD). Škála B vykazuje zvýšenie, teda obavy zo zlyhania sú 
väčšie, resp. žiaci tým vyjadrili ľahostajnosť k svojmu „účinkovaniu“; 
aj tu sú však interindividuálne rozdiely väčšie než rok predtým. 

Pri zlúčení škál A+B a A+C taktiež zisťujeme pokles priemerných 
hodnôt (a nárast SD) medzi ročníkmi. Spojenie škál vyjadruje chuť 
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a energiu pracovať, ochotu riskovať či prekonávať prekážky (A+C), 
resp. vyhýbanie sa činnostiam, kde je riziko neúspechu (A+B). 

Z ďalšieho štatistického spracovania údajov vyplýva, že významné 
zmeny medzi ročníkmi nastali najmä v úrovni celkovej motivácie 
potrebnej pre úspešné pôsobenie (škály A a C; v C sa výsledok 
k signifikantnosti blíži). V škále B rozdiel nie je štatisticky významný.  

Väčšie rozdiely medzi odpoveďami žiakov 7. než 6. ročníka 
znamenajú, že v sledovaných triedach sa nachádza viac žiakov, ktorí 
sú vysoko motivovaní, pripravení na záťaž a prekonávanie ťažkosti, 
ale aj žiakov opatrných, málo aktívnych až ľahostajných. Uvedené 
rozloženie nie je v populácii neobvyklé – každá spoločnosť sa skladá 
z variability jej členov. 

Rozdiely vo výsledkoch sa dajú pričítať nielen vekovým 
charakteristikám, ale môžu tiež naznačovať isté rozčarovanie, ak 
aktivita alebo snaženie sa neprináša očakávaný efekt, isté sklamanie, 
„vytriezvenie“ z detských predstáv minulého obdobia. 

Zhrnutie 1) 
Napriek pomerne krátkemu času medzi zadaniami testu, zistili sme 
štatisticky významné rozdiely v individuálnych výsledkoch. 
Signifikantný posun sme zaznamenali najmä pri medziročnom 
porovnaní faktorov „všeobecnej“ motivácie (aktívny prístup, chuť 
pracovať, plniť zadané úlohy, usilovať sa dosiahnuť dobrý výkon, 
prekonávať prekážky, dať najavo svoje kvality, úspech ap.), a to 
smerom dole, t.j. zníženie motivácie. Mierny nárast skóre sme zistili 
pri odpovediach, ktoré naznačujú obavy z prípadného neúspechu, 
pochybnosti a tendenciu vyhýbať sa situáciám s neistým výsledkom.  
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2) Voľné odpovede žiakov 
Na úroveň záujmu o školský predmet a motivácie k učeniu sa, ako aj 
na pozitívne či negatívne vnímanie predmetu, pôsobia viaceré 
interné aj externé faktory. Okrem iného je to aj prejav vyššie 
uvádzaných charakteristík vekového obdobia. Súčasťou dotazníka 
pre žiakov 7. ročníka boli tiež otázky, v ktorých žiaci mohli vyjadriť 
vlastné názory – voľné odpovede, alebo odpovede boli viazané – 
v alternatívach a škálach. 

Položky: 

• Predmetové hodiny s CLIL-om boli pre mňa ľahké – ťažké 
• Takéto hodiny sa mi páčili – 4 stupne hodnotenia 
• Čo sa mi páčilo – nepáčilo – vadilo 
• Čo by som na takýchto hodinách chcel/a zmeniť, aby bolo 

inak. 

Vo viacerých dotazníkoch, resp. v dotazníkoch z niektorých škôl, boli 
na túto časť iba formálne alebo žiadne odpovede. Po vylúčení 
takýchto reakcií odpovede ostatných žiakov môžeme posudzovať ako 
platné a prínosné, sú užitočné ako spätná väzba pre vyučujúcich, a to 
nielen zo zúčastnených škôl. 

V niektorých školách žiaci odpovedali otvorene. V iných 
neodpovedali všetci, príp. odpovede boli typu: nič, všetko, neviem, 
nebaví ma to, je mi to jedno, nezaujíma ma to... Ťažko určiť dôvod 
takýchto reakcií – či takto reagovali žiaci z ľahostajnosti alebo preto, 
že dotazníky neboli anonymné. 

Potešiteľné je, že väčšina žiakov prejavila zodpovedný prístup, 
uvedomovali si význam učenia sa CJ, kriticky sa vyjadrovali k svojim 
spolužiakom, pre ktorých boli takéto hodiny priťažké a tým 
nezaujímavé – nedávali pozor, nepracovali, boli hluční, vyrušovali 
ostatných. Časť žiakov by chcela, aby hodiny s CLIL-om boli častejšie; 
podľa iných nemusia byť vôbec. Odpovede sme zatriedili do skupín: 
pozitívne reakcie, výhrady a návrhy. 
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a) Pozitívne hodnotenia: 
V niektorých školách bola prevaha spokojných žiakov: 

• dožadujú sa, aby bol CLIL aj na iných, príp. na všetkých 
predmetových hodinách, príp. by takýchto hodín prijali mať 
viac, častejšie 

• oceňovali kreatívne pracovné listy, nápadité prezentácie, 
voľnosť, diskusie, to, že takto sa naučili viac  

• zaujali ich skupinové práce 
• viacerí žiaci uvádzali, že CLIL hodiny boli „ťažké, no 

zaujímavejšie, zábavnejšie než tie po slovensky“. 

b) Výhrady: 
• Hodiny mohli byť vnímané ako ľahké a zaujímavé, páčili sa 

žiakom, príp. nie vždy sa páčili, no napriek tomu mali k nim 
výhrady: 

• viacerým vadilo, že sa zapájali iba žiaci lepšie ovládajúci CJ, 
ostatní boli hluční a rušili prácu 

• chcú, aby hodiny boli voľnejšie, zábavnejšie  
• pre iných to boli nudné hodiny – „nuda, zdĺhavosť, veľa 

písania, prekladania“  
• tým, ktorým sa zdalo ťažké a nezaujímavé učivo, vadilo, že 

nerozumeli mnohým výrazom; nerozumeli odborným 
výrazom – „príliš ťažké veci, ledva to vieme po slovensky, 
nieto po anglicky“  

• učitelia by mali lepšie, dôkladnejšie vysvetľovať – 
„nevysvetlili nám, len sme mali rovno pracovať“  

• „veľa písania, chalani vrieskajú“ 
• „menej zaujímavé témy, nepotrebné informácie“ 
• „bolo to len učenie navyše“ 
• niečomu neporozumeli, ťažké výrazy – potrebné je 

zjednodušiť; majú sa veľa učiť doma; nerozumeli, takže treba 
lepšie vysvetľovať. 

 Mnohí boli kritickí k ovládaniu CJ učiteľmi.  
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 Kriticky sa vyjadrovali k niektorým vyučujúcim, ktorí bývajú 
podráždení a nespravodliví k žiakom – dovolávajú sa 
väčšieho pochopenia. 

c) Návrhy: 
Veľmi mnohí sa prihovárali  

• za zvýšenie skupinových aktivít a prác vo dvojiciach, príp. viac 
rozličných aktivít počas hodiny 

• neučiť sa len názvy – niečo vymenovať, napr. časti tela, ale 
viac sa rozprávať na danú tému 

• za interaktívne učenie, projekty, hry súvisiace s učivom, 
zábavné úlohy  

• viac práce s internetom, s interaktívnou tabuľou, súťaží 
• za zábavnejšiu formu vzdelávania, humor na hodinách – „deti 

by sa mali tešiť na hodiny, nech si aj zasrandujeme“ 
• aby „clil“ mali len tí, ktorých to baví – „ktorých to nebaví, tí 

potom len vyrušujú“ 
 Žiaci uprednostňujú geografiu pred dejepisom; za ťažké 

považujú fyziku 
 Zaujímavý postreh: kriticky prijímali, keď po CLIL-hodine 

nasleduje hodina CJ 
 Len zahraničných lektorov – „naši nevedia dobre AJ“. 

Záverom 
Získané reakcie od žiakov stoja nielen za zamyslenie, ale bolo by 
vhodné, žiaduce zo strany vyučujúcich pokúsiť sa o kritickejší pohľad 
na svoju prácu, t. zn.:  

• prehodnotiť používané či zaužívané postupy a metódy svojej 
práce  

• ako aj skladbu hodiny a aktivity aplikované na CLIL-hodinách 
• veľmi zvážiť samotný výber predmetov  
• a tém v ich rámci  
• výber slovnej zásoby, komunikačných celkov atď.  
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Teda urobiť hodiny živšie, zaujímavejšie, veselšie, ktoré podporia 
motiváciu žiakov a tým budú efektívnejšie. 

Aj v tejto oblasti by bolo vhodné, aby pedagógovia zvážili 
a prehodnotili svoje, možno rokmi zaužívané, postupy; aby 
pripravovali vyučovanie inovatívnym, pútavejším, a tým aj 
motivujúcejším spôsobom, ktorý žiakov zaujme a prinesie nielen 
oživenie výučby, ale súčasne podporí u nich procesy učenia a 
rozvíjanie kognitívnych schopností (zapamätávanie, vytváranie 
asociácií, logické uvažovanie, schopnosť aplikácie poznatkov 
v nových situáciách ai.) a pomôže ešte viac zlepšiť ich školské 
výsledky. 
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Využitie naratívnych techník na zlepšenie 
cudzojazyčnej kompetencie u žiakov v primárnom 

vzdelávaní 

Using narrative techniques to develop foreign language skills 
in primary education 

Petra Hitková 

Trnavská univerzita 

Abstract 
This paper focuses on the reasons why using narrative techniques while 
telling or reading  stories is an effective tool in foreign language teaching. 
Stories and picture books can provide a highly motivating, engaging and 
realistic source of genuine language interaction in the classroom. The main 
aim of the experiment was to integrate storytelling into English lessons at 
six primary cassrooms in Bratislava region and thus be able to determine 
whether it helps improve children's English communicative competence. 
The paper briefly clarifies the theoretical background of the problem and 
gives an overview of research conducted in Slovakia and abroad. 
Furthermore, it discusses criteria used for choosing the novelty books which 
were read aloud every week in the experimental groups. Our experiment 
was carried out over a period of one school year on a sample of 176 third 
grade primary school pupils in Bratislava region, confirming the positive 
impact that storytelling has on children's foreign language skills. New 
emprical evidence obtained from the results of the experiment clearly 
indicate that using narrative techniques improves the effectiveness of the 
educational process in primary education.  

Keywords: narrative techniques, young learners, storytelling, stories, 
primary school, children, English, natural approach, authentic books. 

 
1 Naratívne techniky vo výučbe jazykov a ich dopad na žiakov 
V odbornej literatúre sa pojem naratívne techniky využíva 
v niekoľkých sférach, najmä však v literatúre, psychológii, 
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náboženstve a pedagogike. Adjektívum naratívny vychádza zo 
substantíva (podstatného mena) narácia (z lat. narratio), čo v širšom 
význame znamená rozprávanie. V slovenčine sa majoritne používa 
adjektívum naratívny, zriedkavejšie sa vyskytuje adjektívum naračný.  

V kvalitatívnom výskume v psychológii, sa pojem naratívne techniky 
ďalej člení na naratívne interview a naratívnu analýzu. Pri obidvoch 
typoch ide o rozprávanie príbehu jednotlivca, ktorého svedkom je 
psychológ - výskumník. (Freedman, Combs, 1996) 

V literatúre Žilka, Obert a Ivanová (1996) charakterizujú naráciu 
v rámci interpretácie literárneho textu nasledovne: "Rozprávanie 
(narácia, storytelling) je dynamické a pôsobivé predovšetkým 
zvýšenou frekvenciou priamej reči. 

V zahraničnej odbornej literatúre sa s pojmom naratívne techniky 
(narrative techniques) stretávame v literárnej analýze, kde sa ním 
označuje spôsob, akým autor "vyrozprával príbeh", ďalej 
v psychológii a samozrejme v pedagogike, kde didaktici odporúčajú 
učiteľom využívať rôzne naratívne techniky vo vyučovaní rôznych 
predmetov (najmä však jazykov, literatúry a histórie). 

Vzhľadom na pluralitu názorov odborníkov a širokospektrálne 
používanie termínov narácia, storytelling a naratívne techniky boli 
pre účely nášho výskumu významovo viazané na ústne podanie 
príbehu. 

Teoreticky vychádza efektivita využívania naratívnych techník, 
s využitím autentických anglických kníh vo výučbe angličtiny u detí 
v mladšom školskom veku z vývinových osobitostí daného vekového 
obdobia, ktoré tvoria základ viacerých vyučovacích metód.  

V rôznej odbornej literatúre zaoberajúcej sa deťmi a tým, ako sa učia, 
prichádzajú autori V. Tamášová (2008), S. Krashen (1997) a E. Jensen 
(1996) k rovnakým záverom, ako sa deti učia porozumieť jazyku (či už 
materinskému alebo cudziemu): dieťa najskôr počúva a pochopí, 
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potom hovorí a nakoniec začne čítať a písať. Zhodujú sa aj na tvrdení, 
že akýkoľvek iný postup je menej úspešný, pretože je neprirodzený. 
Tieto ich tvrdenia dávajú predpoklad pre zaradenie naratívných 
techník do výučby angličtiny ešte skôr než sa pristúpi k výučbe čítania 
a písania. Z rovnakých princípov vychádzali aj odborníci z ŠPÚ pri 
príprave najnovšieho Vzdelávacieho štandardu z anglického jazyka 
pre primárne vzdelávanie (2013), ktorý dopĺňa Štátny vzdelávací 
program z roku 2011 v rámci ISCED 1. V kapitole 9 nazvanej Postup 
pri rozvíjaní komunikačných jazykových činností a stratégií sa 
konštatuje: "Na začiatku výučby žiaci musia veľa počúvať. Každá 
cudzojazyčná rečová činnosť učiteľa by mala byť sprevádzaná jeho 
neverbálnymi komunikačnými prejavmi (mimika, gestikulácia, 
názorný, napr. obrázkový materiál), mala by byť motivujúca, aby žiaci 
radi počúvali. Využitie naratívnych techník s využitím autentických 
anglických ilustrovaných kníh tento postup spĺňa. 

Pri výučbe cudzích jazykov má dnes svoje nezastupiteľné miesto 
Metóda prirodzeného prístupu (The Natural Approach), ktorú 
popísali Tracy Terrell a Stephen Krashen (1995). Vychádza 
z napodobňovania spôsobu, akým si deti osvojujú materinský jazyk. 
Je založená na používaní cudzieho jazyka v komunikačných situáciách 
bez spätnej väzby na materinský jazyk a bez vysvetlenia teoretických 
gramatických pravidiel. Metóda prirodzeného prístupu zavrhuje 
uvedomelé učenie sa jazyka (language learning) a miesto toho kladie 
dôraz na jeho zmysluplné osvojovanie (meaningful acquisition). 
Prirodzený prístup sa snaží preniesť reálny svet do triedy pomocou 
prevažne vizuálnych učebných prostriedkov, obrazov a obrázkov, 
autentických textov (rozprávkové knihy, mapky, fotografie, atď.) za 
predpokladu, že ich jazyková obtiažnosť je primeraná. Súčasne sa 
využíva hra, ktorá je chápaná ako spontánny prostriedok 
k dosiahnutiu cieľa, ktorým je „žiakova adekvátna funkcia 
v cudzojazyčnej situácii“. Keďže nemá predpísanú štruktúru 
organizácie vyučovacej hodiny, učitelia majú možnosť vybrať si 
akékoľvek autentické materiály, ktoré spĺňajú potreby ich žiakov. 
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Metóda prirodzeného prístupu predpokladá isté štádiá : 
1. predproduktívne (nonverbálne prostriedky) 
2. elementárnu produkciu (frázy, výrazy) 
3. produktívne (komunikáciu v denných situáciách) 

Teoretický základ využitia naratívnych techník vo vyučovaní cudzích 
jazykov parciálne spočíva práve v tejto metóde. Naratívne techniky sa 
podľa Krashena (1997) doporučujú najmä v prvých dvoch štádiách, 
keď je pre žiakov dôležité počúvanie s porozumením. Metóda 
prirodzeného prístupu sa stretla s pozitívnym ohlasom zo strany 
učiteľov cudzích jazykov z celého sveta, aj keď odborníci a teoretici ju 
kritizujú kvôli nedostatočným teoretickým základom. Viaceré 
výskumy však dokázali (pozri napr. Krashen, 1997), že hlavne u detí, 
študentov a dospelých, ktorí sú na úrovni začiatočníkov až mierne 
pokročilých (úroveň A1, A2 podľa SERR, 2013), je metóda 
prirodzeného prístupu obzlvášť efektívna hlavne v porovnaní 
s tradičnými vyučovacími metódami. 

Krashen (1995) vypracoval tiež hypotézu inputu (the Input 
Hypothesis), ktorá do určitej miery vychádza z Vygotského teórie 
Zóny najbližšieho vývinu. Podľa Krashena nevyhnutnou podmienkou 
pre osvojovanie si cudzieho jazyka je zrozumiteľný input 
(comprehensible input) vo forme počúvania alebo čítania, ktorý 
mierne prevyšuje momentálnu úroveň jazykových zručností 
jednotlivca. Takýto input by mal byť na jednej strane dostatočne 
pochopiteľný z hľadiska významu a na strane druhej natoľko náročný, 
aby inicioval ďalší rozvoj jazykovej kompetencie. To znamená, že pri 
využití naratívnych techník vo výučbe cudzích jazykov treba pri 
výbere príbehov, rozprávok, či autentických kníh zabezpečiť, aby ich 
text doplnený o obrázky svojou názornosťou spadal nielen do zóny 
najbližšieho vývinu žiakov primárneho vzdelávania, ale zodpovedal aj 
momentálnej cudzojazyčnej komunikačnej kompetencii 
konktrétnych žiakov v danej triede podľa SERR (2013).  
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1.1 Výskumy realizované na Slovensku 
V súčasnosti je vplyv hlasného čítania na deti súčasťou niekoľkých 
slovenských výskumov. Autori P. Rankov a P. Valček vo Výskume 
súčasného stavu a úrovne čítania v SR „Čítanie 2008“ (Rankov, Valček, 
2008) označili pokles frekvencie čítania krásnej literatúry za výzvu pre 
učiteľov a metodikov školskej literárnej výchovy. Poukazujú na 
pozitívny vplyv, ktorý má čítanie rozprávok na vzťah detí k literatúre: 
„V našom výskume sa ukázalo, že ľudia, ktorým v detstve čítali 
rozprávky, sú nadpriemerne aktívni čitatelia krásnej literatúry – 
denne číta 7,3%, aspoň raz do týždňa alebo častejšie 34,1%, 
nečitateľov je 27,5%. Keď deťom rozprávky nikto nečíta, vzťah 
k čítaniu si budujú výrazne ťažšie. V skupine, ktorej v detstve 
rozprávky nečítali, krásnu literatúru číta denne len 1,8%, aspoň raz do 
týždňa alebo častejšie 16,3%, nečitateľov je 50,5%.“ (Rankov, Valček, 
2008) 

Podobne R. Rusňák (2008), ktorý sa venuje modernej rozprávke a jej 
detskej recepcii, upozorňuje, že v pedagogickej praxi by nemal zostať 
nepovšimnutý ani účinok rytmu a rýmu. Z výsledkov jeho výskumu 
vyplýva, že je veľmi dôležité texty deťom vzorovo predčítať (hlasné 
estetické čítanie). Rusňák tiež súhlasí s interpretáciou výsledkov 
celoslovenského výskumu „Čítanie 2008“, kde je na prvom mieste 
v odporúčaných tematikách, ktoré perspektívne dokážu k čítaniu 
pritiahnuť aj nečítajúce deti, výber príbehov postavených na 
tajomnosti a dobrodružnosti. 

Intenzívny čitateľský program bol aj predmetom troj-ročnej 
prípadovej štúdie, ktorú realizovala Z. Straková na základnej škole 
v Prešove s cieľom zlepšenia  cudzojazyčnej gramotnosti. Jej zistenia 
potvrdili pôvodnú hypotézu o tom, že rozvíjanie čítania ako zručnosti 
musí byť odstupňované a prispôsobené potrebám a schopnostiam 
žiakov berúc do úvahy pedagogické a psychologické aspekty ich 
mentálneho vývinu. Upozorňuje tiež na to, že žiaci druhých, tretích 
a štvrtých ročníkov, ktorí sú zaćiatočníci, nevedia automaticky čítať 
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v cudzom jazyku a potrebujú pomoc a podporu zo strany učiteľa 
rovnako ako pri ostatných cudzojazyčných zručností (Straková, 2008). 
Jej výskum zdôraznil dôležitosť správneho výberu kníh založeného na 
zrozumiteľnosti, čo podporuje Krashenovu hypotézu inputu, ktorá 
hrá signifikantnú úlohu aj v našom experimente. 

Výskum dizertačnej práce na tému „Using Children's Literature in 
Slovak Schools“ zrealizovala v r. 2003 I. Žemberová (Žemberová, 
s. 133 - 153 in Pokrivčáková a kol., 2008). V empirickej časti svojho 
výskumu použila dotazníkovú metódu na vzorke 225 učiteľov 
anglického jazyka, s cieľom analyzovať súčasný stav používania 
detskej anglicky písanej literatúry na slovenských základných školách 
a osemročných gymnáziách. Vyhodnotenie dotazníka naznačilo 
vskutku interesantné zistenia: 71% učiteľov vie, že žiaci pozitívne 
vnímajú použitie autentickej literatúry na hodinách angličtiny. 
Napriek tomu si až 43% z nich myslí, že učebnica angličtiny je v tomto 
smere postačujúca. Na otázku ako často používajú učitelia litarárne 
texty na hodinách angličtiny, uviedlo 12% nikdy a 25% zriedkavo. 
Trend reluktancie učiteľov využívať literárne texty vo výučbe 
angličtiny, bol inšpiráciou pre zostavenie nášho dotazníka 
zameraného výlučne na učiteľov angličtiny v primárnom vzdelávaní. 

Výskum dizertačnej práce na tému „Integrovanie literárnych textov 
do vyučovania nemeckého jazyka pre začiatočníkov na základnej 
škole a osemročných gymnáziách“ zrealizovala v roku 2004 I. Lenčová 
(Lenčová, 2004). V empirickej časti svojho výskumu použila 
dotazníkovú metódu na vzorke 122 učiteľov nemeckého 
jazyka,  cieľom zistiť, ako reflektujú literárne texty, a do akej miery 
používajú mimoučebnicový literárny materiál. Zistenia sa čiastočne 
líšia od zistení I. Žemberovej v tom, že až 63% učiteľov nemčiny 
považuje zastúpenie literárnych textov v učebniciach za 
nedostatočné, alebo neexistujúce a iba 37% z nich si myslí, že je 
dostatočné. Ešte signifikantnejšie z hľadiska nášho ďalšieho skúmania 
boli odpovede na otázku vhodnosti literárnych textov nachádzajúcich 
sa v učebniciach nemčiny, pričom 56% učiteľov považuje tieto za 
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nevhodné. Ako dôvod učitelia v dotazníku uviedli, že texty sú 
"...nezaujímavé, vzdialené od našej reality, často pridlhé a nevhodné 
pre danú vekovú skupinu". Pritom paradoxne iba 44% z nich zaraďuje 
mimoučebnicové literárne texty do vyučovania (12% pravidelne, 32% 
niekedy). Za alarmujúci sa dá považovať výsledok, podľa ktorého až 
55% učiteľov mimoučebnicové literárne texty zaraďuje iba občas 
(44%), alebo nikdy (11%). Lenčová túto diskrepanciu pripisuje 
skutočnosti, že zaraďovanie literárnych textov z iných zdrojov ako 
učebníc si vyžaduje od učiteľa iniciatívu a zvýšenú námahu.  V ďalšej 
časti svojho výskumu sa preto zamerala na experimentálne overenie 
funčnosti a prínosu postupov pre prácu s literárnymi textami, ktoré 
spracovala do modelového programu a implikovala do vyučovania 
nemeckého jazyka na vzorke 257 žiakov, čo sa dá považovať za 
excelentý príklad diseminácie výsledkov výskumu pre pedagogickú 
prax. 

Problematikou využitia storytellingu v cudzojazyčnom vzdelávaní sa 
zaoberala S. Maťková, ktorá vo svojom článku odporúča „rozprávanie 
príbehu ako dobrý úvod do vyučovania anglického jazyka“ (Maťková 
s. 122 in Straková, Cimermanová, 2010). Nespomína však žiadne 
empirické dôkazy. Dá sa preto predpokladať, že jej odporúčania sa 
opierajú o odbornú literatúru zo zahraničia, ktorú citovala aj vo 
svojom článku. 

1.2 Výskumy realizované v zahraničí 
V USA predstavil B. Ray v roku 1990 metódu TPRS (Teaching 
Proficiency through Reading and Storytelling), ktorá v sebe pôvodne 
spájala Asherovu metódu TPR (Metóda celkovej fyzickej reakcie) 
a naratívne techniky, opierajúc sa pritom o vedecké výskumy, ktoré 
realizovali J. Asher, S. Krashen a T. Terrell. Prvotné úspechy ho 
priviedli k realizácii niekoľkých aplikovaných výskumov, ktoré 
potvrdzujú vysokú efektivitu tejto metódy u adolescentov 
a dospelých a to hlavne u tých, čo začínajú s cudzím jazykom, alebo 
majú nižšiu úroveň cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie. Svoju 
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metódu prezentuje B. Ray na svojich workshopoch a vo svojich 
publikáciách (Ray, Seely, 2008). V súčasnosti je zdokumentované 
využitie tejto metódy v USA a v 15-tich ďalších krajinách na celom 
svete, pričom na získavani empirických dát spolupracujú s viac ako 
5000 učiteľmi cudzích jazykov. 

Profesor Krashen (spoluautor Metódy prirodzeného prístupu) 
spolupracoval aj na niekoľkých ďalších výskumoch týkajúcich sa 
využitia čítania na hodinách cudzích jazykov. Za všetky spomeňme 
výskum, ktorý zrealizoval v spolupráci s B. Masonom na výskumnej 
vzorke slabších študentov v Japonsku, ktorí z cudzieho jazyka prepadli 
a museli predmet opakovať. Do ich výučby zaradili intenzívny 
čitateľský program, ktorý zahŕňal nielen hlasné čítanie učiteľa počas 
hodín, ale aj tiché čítanie žiakov. Výsledky testov po prvom trimestri 
ukázali štatisticky významné zlepšenie, pričom niektorí z nich dobehli 
spolužiakov z ostatných tried, ktorí predmet neopakovali a mali byť 
s učivom popredu (Krashen, 1997). 

V Českej Republike sa problematikou naratívnych techník zaoberá 
N. Vojtková, ktorá pripravila a vedie kurz Literatúra vo výučbe 
anglického jazyka na základných školách na Masarykovej univerzite 
v Brne. Publikovala tiež niekoľko článkov a štúdií na tému využitia 
obrázkových knižiek na hodinách angličtiny v primárnom vzdelávaní 
(Vojtková in Enever - Schmid-Schönbein, 2006). Vo svojom 
prieskume, do ktorého sa zapojilo 74 učiteľov zisťovala postoje 
učiteľov k vyuźívaniu príbehov na hodinách angličtiny na základných 
školách v Českej Republike. Z jej záverov vyplýva, že učitelia berú 
príbehy skôr ako doplnkové aktivity na rozvoj čítania a počúvania 
s porozumením nevyužívajúc celý potenciál naratívnych techník. 

Réka Lugossy vedie dlhodobý projekt na 4 základných školách 
v Maďarsku,  ktorého cieľom je rozvíjať cudzojazyčné zručnosti 
a gramotnosť pomocou autentických ilustrovaných kníh pre deti. 
V projekte sa využíva kombinácia naratívnych techník počas hodín 
angličtiny a čitateľského programu, ktorý sa realizuje v domácom 
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prostredí. Jej doterajšie výsledky dokazujú zlepšenie nielen 
komunikačnej kompetencie, ale aj zvýšenú internú motiváciu u žiakov 
vo všetkých experimentálnych skupinách (Lugossy, 2007). 

Dorothy H. Cohen (1968) skúmala, v rámci svojej dizertačnej práce, 
vplyv storytellingu na motiváciu, slovnú zásobu a čítanie 
s porozumením u žiakov vo vybraných základných školách v New 
Yorku. Učitelia v rámci jej experimentu čítali žiakom populárne 
rozprávky a príbehy počas jedného školského roka, pričom (ako 
konštatuje) v kontrolných skupinách prebiehali hodiny obvyklým 
spôsobom bez hlasného čítania. Výsledky výskumu potvrdili 
štatisticky významný vplyv storytellingu na motiváciu žiakov, pričom 
žiaci experimentálnych skupín dosiahli lepšie výsledky 
v koncoročnom testovaní v slovnej zásobe, aj v čítaní s porozumením 
oproti kontrolným skupinám. 

Náš výskum sa však najviac približuje výskumu, ktorý zrealizovala 
J. Ricketts na Fiji v roku 1982. Jej výskumná vzorka zahŕňala žiakov 
z troch základných škôl na ostrove Fiji. Vzorku tvorilo spolu 204 
žiakov. Počas hodín angličtiny v experimentálnych skupinách učitelia 
čítali žiakom nahlas knihy, pričom v kontrolných skupinách mali deti 
hodiny angličtiny bez hlasného čítania kníh. Jej výskum bol 
v porovnaní s naším výskumom intenzívnejší - s vyššou dotáciou času 
alokovaného storytellingu týždenne, keďže učitelia angličtiny, ktorí 
boli súčasťou jej experimentu, čítali deťom 16 kníh za mesiac 
(v našom výskume to boli 4 knihy za mesiac). Išlo o stredne-dlhý 
experiment v trvaní 8 mesiacov (náš výskum trval 10 mesiacov). Vo 
svojom výskume sa Ricketts zamerala na 2 zložky cudzojazyčnej 
komunikačnej kompetencie: čítanie s porozumením a počúvanie 
s porozumením. Výsledky jej experimentu potvrdili štatisticky 
významné rozdiely medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou. 
V čítaní sa experimentálne skupiny zlepšili o 3,71 bodu (11,59%), 
pričom kontrolné skupiny za zlepšili len o 1,65 bodu (5,1%). 
V počúvaní s porozumením sa experimentálne skupiny zlepšili o 5,41 
bodu (15,5%), pričom kontrolné skupiny sa zlepšili len o 2,56 bodu 
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(7,3%). Dôležitým ukazovateľom bolo, že všetci žiaci 
z experimentálnych skupín dosiahli v post testoch lepšie výsledky 
oproti pretestom. Keďže v rámci výskumu čítali žiakom ich vlastní 
učitelia angličtiny, Ricketts konštatuje, že osobnosť učiteľa zásadným 
spôsobom neovplyvnila výsledky experimentu. (Ricketts, 1982) 

Teoretické východiská, ako aj výsledky výskumov odborníkov pre 
skúmanú problematiku do značnej miery prispeli k formovaniu nášho 
experimentu, ako aj k tvorbe výskumnej otázky a hypotéz. 

2 Metodológia výskumu 
Pred tým, ako bola špecifikovaná výskumná vzorka, sme sa zamerali 
na využitie narácie a naratívnych techník vo vyučovaní anglického 
jazyka a tiež na charakteristiku žiaka v mladšom školskom veku ako 
recipienta narácie s jeho psychosomatickými špecifikami (Lojová, 
Straková, 2012). Ďalej sme determinovali ciele a princípy vyučovania 
anglického jazyka v primárnom vzdelávaní so zameraním sa na 
kľúčové kompetencie rozvíjané prostredníctvom autentických kníh 
a špecifikovali sme kritériá, ktoré by mali byť uplatňované pri výbere 
doplnkových autentických materiálov vhodných na využitie 
naratívnych techník počas hodín anglického jazyka v primárnom 
vzdelávaní. Na základe toho bol stanovený kauzálny výskumný 
problém, ktorý následne vyústil do cieľov výskumu.  

Kauzálny výskumný problém: Špecifikovať, ako systematické 
uplatňovanie naratívnych techník počas výučby angličtiny rozvíja 
cudzojazyčnú komunikačnú kompetenciu žiakov v primárnom 
vzdelávaní. 

Cieľom výskumu je zistiť, či používanie naratívnych techník vo výučbe 
anglického jazyka v primárnom vzdelávaní zvýši efektivitu rozvíjania 
cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie.  
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2.1 Výskumná otázka a hypotézy 

Na základe vymedzeného výskumného problému a stanového cieľa 
bola zadefinovaná výskumná otázka, z ktorej boli sformulované dve 
hypotézy, ktoré boli následne overované vybranými výskumnými 
nástrojmi. 

Výskumná otázka: Aký vplyv má používanie naratívnych techník pri 
vyučovaní anglického jazyka na rozvíjanie cudzojazyčnej 
komunikačnej kompetencie mladších žiakov? 

1. H1: Pravidelné používanie naratívnych techník vo výučbe 
angličtiny výrazne zlepší cudzojazyčnú komunikačnú 
kompetenciu u žiakov 3. ročníka ZŠ oproti žiakom, ktorí budú 
mať výučbu angličtiny bez využitia naratívnych techník. 

2. H2: V experimentálnej skupine dôjde po skončení 
experimentu k štatisticky významnému zlepšeniu 
cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie oproti ich 
výsledkom v pre-testoch. 

2.2 Výskumný súbor 
Výskumný súbor vedeckého experimentu tvorilo 176 žiakov tretích 
ročníkov na 5 základných školách. Vybrané základné školy sa v rámci 
Bratislavského samosprávneho kraja nachádzali v Senci, v Rači, 
v Ružinove, v Petržalke a v Devínskej Novej Vsi. V septembri 2010 
bolo na základe pilotného výskumu a vyhodnotených pre-testov 
vytvorených 6 experimentálnych a 6 kontrolných skupín. To 
znamená, že 88 žiakov tvorilo experimentálnu vzorku a 88 žiakov 
kontrolnú vzorku. Rodičia všetkých žiakov z výskumného súboru, 
podpísali informovaný súhlas so zaradením ich dieťaťa do výskumu, 
kde okrem iného uviedli aj dátum narodenia ich dieťaťa. Môžeme 
preto konštatovať, že všetci žiaci z výskumného súboru mali na 
začiatku testovania 8 alebo 9 rokov a navštevovali tretí ročník jednej 
z vybraných základných škôl. Vo výskumnej vzorke, v jednej 
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z kontrolných skupín sa vyskytol žiak, ktorého otec je rodený 
Angličan, preto nebol zaradený do výskumného súboru a jeho testy 
sa nebrali do úvahy pri štatistickom spracovaní. Žiaden zo žiakov 
nebol na začiatku experimentu úplný začiatočník v anglickom jazyku. 
Všetci žiaci vo výskumnom súbore mali angličtinu aj v druhom ročníku 
základnej školy v rozsahu minimálne 3 hodiny do týždňa. 

2.3 Metodologický postup a výskumné nástroje  
Na začiatku školského roka 2010/2011 bol vykonaný pre-test 
u všetkých žiakov vo výskumnom súbore. Pre-test zisťoval zisťoval 
úroveň anglického jazyka u žiakov, celková cudzojazyčná 
komunikačná kompetencia, ďalaj komunikačná zručnosť počúvanie s 
porozumením a úroveň ich aktívnej slovnej zásoby. Na pre-test a 
rovnako aj na post-test sme použili existujúce štandardizované 
nástroje: 

Cambridge Young Learners English Tests - úroveň Starters, ktoré sú 
vhodné pre deti od 7 do 12 rokov. Tieto testy boli vyvinuté 
Univerzitou Cambridge pre potreby detí, ktoré sa učia angličtinu ako 
cudzí jazyk. Sú to renomované, medzinárodne uznávané, 
štandardizované testy, ktorých validita a reliabilita sú pravidelne 
overované a potvrdené hĺbkovými testami (Wilson 2007). Testujú 
celkovú cudzojazyčnú komunikačnú kompetenciu, pričom jedna 
samostatná časť je zameraná na komunikačnú zručnosť počúvanie 
s porozumením a iná meria aktívnu slovnú zásobu na úrovni A1.1 
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Na 
základe čiastkových výsledkov, ako aj celkového výsledku testu sme 
mohli verifikovať hypotézy odpovedajúce na výskumnú otázku. Na 
konci školského roka bol použitý rovnako test Starters z tej istej 
batérie testov, ktoré mali identické zadania, avšak s iným obsahom, 
aby sa predišlo skresleniu výsledkov. 

Vo všetkých šiestich experimentálnych skupinách sa počas školského 
roka 2010/2011 používali naratívne techniky vo výučbe anglického 
jazyka v rozsahu 20-25 minút z celkovej týždennej dotácie určenej pre 
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tento predmet. Z toho 10-15 minút trvalo samotné hlasné čítanie, či 
rozprávanie príbehu, alebo rozprávky výskumníčkou a 10 minút trvali 
aktivity a aplikačné úlohy pred a po čítaní. Výskumníčka nezasahovala 
do ďalších vyučovacích hodín, ktoré aj naďalej prebiehali s  učiteľkou 
angličtiny, ktorú alokovali riaditelia vybraných základných škôl na 
začiatku školského roka. Ani jedna z učiteliek, ktoré spolupracovali na 
experimente nepoužívala naratívne techniky na ostatných hodinách 
angličtiny v experimentálnych skupinách. V kontrolných skupinách 
prebiehali hodiny angličtiny bez zásahu výskumníčky a bez využitia 
naratívnych techník. 

Samotný experiment vykonávala vo všetkých šiestich 
experimentálnych skupinách výskumníčka sama, aby sa zabezpečil 
rovnaký postup, technika čítania, či rozprávania ako aj poradie 
jednotlivých aktivít používaných počas experimentálnych hodín. 
Experiment zahŕňal rozprávanie, alebo hlasné čítanie autentických 
anglických ilustrovaných kníh pre deti. 

Experimentálne verifikovanie platnosti stanovených hypotéz sa 
naplánovalo v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 
a Školskými vzdelávacími programami na základných školách, ktoré 
boli do experimentu zapojené. Autentické knihy, boli vybrané pre 
experiment na základe toho, že obsahovali aspoň 6 z nasledovných 
kritérií: 

• Porovnateľná dĺžka príbehu 
• Téma zodpovedajúca osnovám pre daný predmet a záujmom 

žiakov v danom veku 
• Slovná zásoba obsiahnutá v úrovniach A1, A2 podľa SERR 
• Zrozumiteľný kontext (napr. ilustrácie) 
• Vzorce opakujúcich sa fráz a viet 
• Typ "predvídateľnej knihy" (z ang. 'predictable') 
• Autor využíva humor 
• Žiaci môžu do príbehu zasahovať, meniť ho, alebo odpovedať 

na otázky 
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• Kniha je interaktívna 
• V knihe je niečo netradičné, nezbedné, huncútske 
• Veľkorozmerný formát 

3 Výsledky experimentu zisťujúceho vplyv naratívnych techník 
na celkovú cudzojazyčnú kompetenciu  

Výskumná otázka: Aký vplyv má používanie naratívnych techník pri 
vyučovaní anglického jazyka na rozvíjanie cudzojazyčnej 
komunikačnej kompetencie mladších žiakov? 

1. H1: Pravidelné používanie naratívnych techník vo výučbe 
angličtiny výrazne zlepší cudzojazyčnú komunikačnú 
kompetenciu u žiakov 3. ročníka ZŠ oproti žiakom, ktorí budú 
mať výučbu angličtiny bez využitia naratívnych techník. 

V grafoch 1 a 2 je znázornené bodové ohodnotenie výskumného 
súboru, ktoré žiaci dosiahli v Cambridge Young Learners English Tests 
- úroveň Starters. Plný počet bodov bol 35. Ako je znázornené v grafe 
11, v pre-teste dosahovali kontrolná aj experimentálna skupina 
v priemere porovnateľné výsledky (19,23 ku 19,03). 
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Graf 1 Cudzojazyčné zručnosti: porovnanie pretestu kontrolnej 
a experimentálnej skupiny 

Po skončení experimentu je evidentný rozdiel v celkovej 
cudzojazyčnej kompetencii v prospech experimentálnej skupiny 
(24,74 ku 27,75). 

 

Graf 2 Cudzojazyčné zručnosti: porovnanie post-testu kontrolnej 
a experimentálnej skupiny 
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Tab. 1:  Cudzojazyčné zručnosti: porovnanie kontrolnej a experimentálnej 
skupiny 
 

0 Cudzojazyčné 
zručnosti 
Kontrolná skupina 

Cudzojazyčné zručnosti 
Experimentálna 
skupina 

Počet žiakov 88 88 
Min -10 -2 
Max 16 18 
Sum 485 767 
Mean 5,51 8,72 
Stand. odchýlka 4,87 4,27 
Median 6 8 

 

Distribúcia: normálna pre obidve vzorky. T-test: p < 0.001 vysoko 
signifikantné. 

Vzorky sme testovali Welchovým t-testom. Hypotézu H1 sme 
testovali na hladine významnosti 5%. 

 

Obrázok 1: Distribúcia vzoriek. Kontrolná skupina je vľavo, experimentálna 
skupina vpravo. 
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V porovnaní s kontrolnou skupinou dosiahla experimentálna skupina 
po skončení experimentu s naratívnymi technikami štatisticky 
významne vyšší kladný rozdiel výsledkov v celkovej cudzojazyčnej 
kompetencii v post-teste oproti pre-testu. Hypotéza H1, v ktorej sme 
predpokladali výrazné zlepšenie celkovej cudzojazyčnej 
kompetencie, sa potvrdila na hladine významnosti 5%. 

2. H2: V experimentálnej skupine dôjde po skončení 
experimentu k štatisticky významnému zlepšeniu 
cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie oproti ich 
výsledkom v pre-testoch. 

 

       

Graf 3 Cudzojazyčné zručnosti: porovnanie pretestu a post-testu 
experimentálnej skupiny 
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Tab. 2 Cudzojazyčné zručnosti: porovnanie pre-testu a post-testu 
experimentálnej skupiny 
 

0 Pre-test 
Cudzojazyčné zručnosti 
Experimentálna 
skupina 

Post-test 
Cudzojazyčné zručnosti 
Experimentálna skupina 

Počet žiakov 88 88 
Min 3 8 
Max 31 35 
Sum 1675 2442 
Mean 19,03 27,75 
Stand. odhýlka 6,64 5,07 
Median 19 29 

 

 

Obrázok 2 Distribúcia vzoriek experimentálnej skupiny v preteste a v post-
teste. 

Vzorka nevykazuje normálnu distribúciu (Gaussova krivka), preto bol 
použitý Wilcoxonov neparametrický párový test pre opakované 
merania, pričom hodnota p < 0.001, t.j. vysoko signifikantné. 
Hypotéza H2 sa potvrdila na hladine významnosti 5%. 
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Vyhodnotenie cieľa výskumu 

Cieľom vedeckého experimentu bolo zistiť, či používanie naratívnych 
techník vo výučbe anglického jazyka v primárnom vzdelávaní zvýši 
efektívnosť rozvíjania cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie. 
Tento cieľ sa podarilo splniť. Používanie naratívnych techník výrazne 
zlepšilo u žiakov experimentálnej skupiny cudzojazyčnú komunikačnú 
kompetenciu oproti žiakom z kontrolnej skupiny. Môžeme preto 
skonštatovať, že používanie naratívnych techník vo výučbe 
anglického jazyka v primárnom vzdelávaní podporuje skvalitňovanie 
vzdelávacieho procesu. 

4 Záver 
Výskum prezentoval možnosti využitia naratívnych techník s využitím 
autentických interaktívnych kníh u žiakov v primárnom vzdelávaní, 
ktoré môžu pomôcť učiteľom z praxe zefektívniť vyučovací proces. 
Aplikačné možnosti nášho výskumu môžeme zhrnúť do štyroch rovín: 

1. uplatnenie v primárnom vzdelávaní vyškolením učiteľov 
angličtiny 

2. zaradenie do pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov 
cudzích jazykov 

3. ďalšie a rozširujúce postgraduálne vzdelávanie učiteľov 
cudzích jazykov 

4. publikovanie metodicko-didaktickej príručky, ktorá by 
učiteľom z praxe okrem metodiky priniesla aj návrhy úloh a 
aktivít, ktoré by boli priamo využiteľné vo vyučovaní 

Vzhľadom na skutočnosť, že využívanie naratívnych techník spĺňa 
atribúty efektívnej vyučovacej metódy, a ako bolo dokázané, 
pozitívne ovplyvňuje postoj žiakov k anglickému jazyku a zároveň 
rozvíja a zlepšuje komunikačnú zručnosť počúvanie s porozumením, 
ako aj celkovú cudzojazyčnú komunikačnú kompetenciu, 
odporúčame učiteľom primárneho vzdelávania aby storytelling 
pravidelne využívali na svojich hodinách. Napriek tomu, že väčšina 
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učiteľov v našom prieskume vyjadrila ochotu storytelling vyskúšať, 
pociťujú obavy kvôli svojej nedostačnej pripravenosti, či materiálovej 
vybavenosti. Prejavili však záujem o seminár, či workshop 
s praktickými ukážkami storytellingu, na ktorom by mali možnosť 
sami si vyskúšať rôzne techniky a získať informácie o autentických 
knihách, ktoré by neskôr so žiakmi používali. Našim najbližším cieľom 
bude preto vytvoriť metodickú príručku pre učiteľov s praktickými 
radami a sadou aktivít, ktoré storytelling vhodne dopĺňaju. Zároveň 
chceme v rámci projektu KEGA pripraviť sériu školení a seminárov 
s praktickými ukážkami, ktorých by sa učitelia mohli zúčastniť 
napríklad v rámci celoživotného vzdelávania. 
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Literatúra v konštruktívnom dialógu 

Mariana Hrašková 

Filozofická fakulta UKF v Nitre 

Abstract 
In the contribution, firstly, we will focus our attention on some 
characteristics of dialogue as a method of didactic and aesthetic interaction. 
In our specific case, the dialogue we perceive in a close connection with the 
interpretative contact that takes place in didactics of literary 
communication. It means that we do not focus on a dialogue as one of the 
traditional method of education, but on such activating form of literary 
communication the highest standing process of which is the interpretation 
as a creative participating confrontation. Then, in the centre of our attention 
are the selected books of literature for children and youth. Model 
publications are books of Daniel Hevier: Heviho škola tvorivosti and Viliam 
Klimáček: Noha k nohe. These artistic texts are very specific what is the 
reason why they have the specific position among the books for children and 
youth. They offer nonlinear reading, use elements and strategies of 
interactivity - as an activating creative contact - and they also offer a unique 
dialogue leadership with the reader. For these publications it is also 
characteristic that the tendencies of mutual enrichment of communicative 
text sphere with the sphere of drawing, painting, graphics, photography and 
design, are sovereign, unlimited. These books are an open works - in a sense 
of modern poetics of literary works - which are characterized by the 
dynamics, openness, plurality, ambiguity and multiplicity of possible 
interpretations of readers. The application of literary text in a chosen 
methods and strategies which are usable in a process of literary education 
is also the part of this contribution. 

Keywords: dialogue, interactive communication, didactic communication in 
literary education, creativity, literature for children and youth 

Dialóg v didaktike literárnej komunikácie 
Pojem dialóg je dobre známy z bežného jazyka. Dialóg predstavuje 
jednu z možných foriem výpovedí a máme pod ním obyčajne na 
mysli, aký typ kontaktovej situácie sa vedie. Azda aj preto býva 
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používaný ako reprezentačná forma komunikácie a často figuruje 
v zástupnom postavení za akýkoľvek rozhovor, kontakt či interakciu, 
ktorej najvlastnejším zmyslom je porozumenie, poznanie. Dialóg, 
o ktorý v našom špecifickom prípade ide, vnímame v úzkom 
prepojení na interpretačný a zúčastnený kontakt, ktorý sa 
uskutočňuje v didaktike literárnej komunikácie. Nesmerujeme teda 
k dialógu ako jednej z tradičných metód vzdelávania a výchovy, ale 
obraciame pozornosť na takú aktivizujúcu formu literárnej 
komunikácie, ktorej najvyššie postaveným procesom je interpretácia 
ako živá, aktívna a tvorivá konfrontácia. Ide o organizáciu slova, reči 
výpovede v ktorej je človek živo bytostne zainteresovaný, chce 
hovoriť a vie vypovedať. Napokon, v hermeneutickej filozofii sa 
dialóg vníma aj ako „spôsob bytia“, spoločenský život komunikácie, 
nepretržité hovorenie a odovzdávanie si myšlienok (Obert, 2011). 
Literárna komunikácia spočíva vo vzťahu subjektu (príjemcu, čitateľa) 
a objektu (diela, literárneho textu) a predpokladá interakčný vzťah. 
V procese literárnej komunikácie v inštitucionalizovanej literárnej 
výchove vstupujú do vzájomných interakčných vzťahov literárny 
text, žiak a učiteľ. V prípade interakčného vzťahu dvoch subjektov 
(učiteľa a žiaka) ide o didaktickú interakciu. Na druhej strane je 
zložitejší vzťah, a to vzťah oboch aktérov interakcie (dvoch činiteľov 
didaktickej literárnej komunikácie) k umeleckému dielu. Ono je tým 
činiteľom, ktoré vytvára špecifické rysy procesu, znaky a zákonitosti 
oblasti umenia (a umeleckého poznávania). Vzťah žiaka ako 
vnímajúceho subjektu a umeleckého textu sa môže uplatňovať aj 
samostatne, nemusí byť podporovaný vždy didaktickou interakciou. 
Umelecké dielo primeraného obsahu je schopné upútať a ovplyvniť 
žiakov svojimi kvalitami bez sprostredkovania ďalšej osoby, teda 
napr. učiteľa. Ide o estetickú interakciu, pretože výsledkom 
pôsobenia a prežívania medzi dielom a čitateľom je estetický zážitok 
(Pršová, 2015). Didaktika literárnej komunikácie pridáva k pojmu 
dialóg rôzne charakteristiky určujúce kvality kontaktu, komunikácie, 
interakcie. Charakteristiky dialógu do istej miery možno považovať za 
diagnostikovanie operačného priestoru kontaktových foriem pri práci 
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s umeleckým textom. Ohnisko efektívnej didaktiky literárnej 
komunikácie tvorí zážitkový dialóg. Vyučovacie hodiny literatúry by 
sa mali stať v prvom rade hodinami zaujímavého čítania, zážitkovým 
dialógom o prečítanom a tvorivým úsilím učiteľa a žiakov 
o postihnutie, identifikáciu toho, čo vyvolalo tento zážitok a aký zisk 
pre žiaka priniesol. Čítanie, vnímanie umeleckého diela je – a to platí 
vo všeobecnosti okrem nevyhnutných vonkajších úkonov duševnou 
činnosťou, ktorá nenecháva čitateľa ľahostajným. Jeho stotožnenie 
sa s literárnou skutočnosťou, diskurzívny postoj k nej, resp. nesúhlas 
ňou, teda čitateľské prežívanie či zažívanie ho núti zaujať k nej svoje 
vlastné postoje, prejavujúce sa v jeho správaní a konaní. Potrebuje sa 
k tomu čo ho zaujalo, čo ho vnútorne obohatilo, znepokojilo alebo 
pobúrilo, vyjadriť. Ide tu o akýsi „oslobodzujúci“ alebo kontaktný 
dialóg čitateľa s iným čitateľom, prípadne len spoločníkom, 
partnerom v reláciách normálnej bežnej medziľudskej spoločenskej 
komunikácie (Obert, 1998).  

V súvislosti s typmi dialógu, ktoré vedie tvorivý alebo netvorivý učiteľ 
so žiakmi pri interpretačnom manažmente Germušková (2015) 
hovorí, že potrebným dialógom na literárnej výchove je 
predovšetkým otvorený literárny dialóg a spontánny slobodný dialóg, 
ktoré idú ruka v ruke s kreativitou a empatiou učiteľa. Cieľom 
otvoreného interpretačného dialógu je totiž vybudovať interpretačné 
sebavedomie žiaka a odhaliť jeho recepčnú identitu. Na strane druhej 
nesprávnym postojom je tzv. imperatívny dialóg, ktorý vo vyučovaní 
literatúry redukuje interpretáciu s umeleckým textom na súbor 
zisťovacích (klasických frázerských otázok) o literárnom texte bez 
možnosti prieniku do hĺbkovej štruktúry (textovej vertikality) a jeho 
zážitkových dimenzií. Ďalším netvorivým typom je jednosmerný 
dialóg, ktorý vyúsťuje u žiaka do reprodukcie názorov autoritatívneho 
učiteľa, pretože sa nenachádza pochopenie pre interpretačný omyl 
žiaka alebo sa nerešpektuje názor na inej úrovni. Na literárnej 
výchove sa často stáva, že učiteľ zahlcuje svojich žiakov svojim 
náhľadom na text, dochádza k situáciám, keď žiaci redukovane 



VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? 
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017 

 
 

133 

zaujímajú vlastnú hodnotiacu pozíciu. Potrebu otvoreného 
interpretačného dialógu preferujú aj českí autori Šeďová, Švaříček, 
Šalamounová (2012), ktorí tvrdia, že koncept skutočne dialogického 
vyučovania pri interpretácii textu nemá jasne stanovený výsledok, 
ten prichádza práve s dialógom, v ktorom učiteľ reprezentuje iba 
jeden z názorov. Tento prístup však nie je príliš rozšírený, lebo 
v súčasnej pedagogickej komunikácii značne dominuje učiteľ 
a štruktúra komunikácie je výrazne preddefinovaná. 

Keďže v súčasnej pluralite didaktických modelov a teórií hlavná 
vývojová tendencia smeruje k didaktike konštruktivistickej, ktorej 
základné podložie tvorí edukácia nie na princípe pasívnej transmisie, 
ale na princípe aktívneho objavného procesu poznávajúceho 
subjektu, obzvlášť s dôrazom na rozvoj tvorivosti, môžeme uvažovať 
aj o pomenovaní konštruktívny typ dialógu, ktorý zjednocuje 
tvorivosť, zážitok, objavnosť, porozumenie i aktivizáciu, otvorenosť 
i spontánnosť. Napokon, pojmovú podstatu slova konštruktívny ako 
ho vysvetľuje Krátky slovník slovenského jazyka (1989) - tvoria 
významy: 1.tvorivý, 2.nosný. Práve tieto dva významy opodstatňujú 
efektívne prepojenie konštruktívneho dialógu s konštruktivistickým 
modelom didaktiky, ktorý presadzuje humanisticko-tvorivé aspekty 
učenia sa žiaka, vyžadujúc jeho aktívny prístup (tj. s obmedzením 
reproduktívneho prístupu). Toto konštruktivistické ponímanie práce 
s textom sa dá vnímať ako generovanie takých aktivít čitateľa 
a interpreta, ktoré by ho aktivizujúcim spôsobom vtiahli do sveta 
umeleckého textu a sám by konštruoval svoje postoje, názory 
k literárnemu textu ako tzv. interpretačné argumentárium 
(Germušková, 2014). Model konštruktivistickej didaktiky vyučovania 
literatúry zdôrazňuje proces poznávania žiaka spôsobom 
štruktúrovania postupných aktivít s využitím stimulácie prostredia, 
v ktorom si žiak sám konštruuje svoje poznanie. Poznatkové 
konštrukty sa v rešpektovaní tejto filozofie reorganizujú, modifikujú, 
pretože subjekt sa nestále dostáva do konfrontácie s novými 
znalosťami, ktoré je potrebné usmerniť v zmysle navýšenia, 
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doplnenia, reštrukturalizácie a pod. Táto reorganizácia poznatkov je 
fázou, keď učiaci sa dovoľuje, aby do jeho kognitívnej štruktúry 
vstúpila realita vonkajšieho sveta. Ak sú argumenty silné, dochádza 
k zmenám vo vedomostnom komplexe (Liptáková a kol., 2015). Nové 
informácie si žiak spracováva na základe predchádzajúcich 
poznatkov, ale práve nové informácie premieňajú staré schémy 
myslenia, rekonštruujú sa, tj. vedecké poznanie sa považuje za 
konštrukciu, ktorá sa neustále vyvíja a žiak by mal pri premýšľaní 
o skutočnosti využiť vlastný skúsenostný aj vedomostný potenciál na 
premenu a povzbudenie myslenia. V konštruktivistickom koncepte 
ide o myšlienkové procesy vo forme konštruktov, ktoré sa v učení 
menia tak, že sa reorganizujú a skvalitňujú na základe stimulácii 
prostredia a vrodených dispozícií. 

Konštruktívny dialóg v literatúre pre deti a mládež 
Literárne dielo pre deti a mládež je synkretický komunikačný útvar, 
v ktorom je vedený dialóg medzi tvorivým subjektom (dospelým) 
a dieťaťom (resp. mladým človekom). Umelecký text je prostriedok 
komunikácie z viacerých hľadísk. Na jednej strane sa už nezaobíde 
bez optiky výtvarnej, grafickej, prípadne fotografickej, knihovníckej, 
či hudobnej (fónickej). Z hľadiska sprostredkovanej reality stojí text 
pre deti a jeho konečná podoba, ktorú emerguje (prúdi) k čitateľovi 
i nutne na rozhraní mnohých disciplín -psychológie, estetiky, filozofie, 
sociológie, pedagogiky čí iných.  

Na strane druhej komunikuje, pozýva k dialógu dieťa a mladého 
človeka, otvára cestu do fikčného sveta. Tento svet je síce umelý, 
modelový, ale podopiera ho svet skúsenostný, nažitý, pretavený. Svet 
umeleckého obrazu komunikuje o reálnom svete a cez svoj svet 
ponúka čitateľovi komunikáciu so sebou samým, reflexiu zvnútra.  

Vieme, že súčasné dieťa a mladý človek má čoraz väčší problém 
s čítaním kníh nielen na úrovni porozumenia, ale aj na úrovni záujmu. 
Odpovedať na otázky typu: čítajú deti? nečítajú? sa nedá 
jednoznačne. Expanzný obraz nadprodukcie edičnej, autorskej, 
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titulov kníh a pod. o tom nesvedčí. Na strane druhej sa detská kniha 
ocitla v novej situácii vplyvom napredujúcej digitalizácie života. Nová 
komunikačná situácia spôsobila zvýšenie nárokov na zaujatie čitateľa. 
Tlačené médium sa muselo adaptovať a hľadať optimálny spôsob 
koexistencie s elektronickými médiami. Viaceré osobnosti detskej 
literatúry vnímajú túto situáciu ako tvorivú výzvu na hľadanie nových 
podôb literárneho diela. 

Jednou z aktivizujúcich spôsobov ako pritiahnuť pozornosť čitateľa 
k literárnemu textu a dať mu zakúsiť hlbšie vstúpiť do umeleckého 
diela je aj stimulácia prostredníctvom uplatňovania interaktivity 
v literatúre pre deti a mládež. Kvalitné interaktívne knihy v mnohom 
ohľade spĺňajú podmienky konštruktívneho typu komunikácie. Aj keď 
je pojem iinteraktivita zaťažený mnohotvárnym narábaním, v samej 
podstate spôsobený jeho interdisciplinaritou, styčnou plochou pre 
uchopenie interaktivity a konštruktívneho konceptu sa stávajú: 
dialogický aspekt komunikačnej relácie a obojstranná aktivita, 
užívateľská pozícia facilitácie (kontrola) nad obsahom diela, 
spolupodieľanie sa recipienta na konečnom zmyslovo-vnímateľnom 
tvare diela, výzva (autora) diela k zasahovaniu do tvaru a účinkom 
diela- čím sa predisponuje silnejšie zážitkové podložie pre 
uvedomenie si účinkov z diela, aspekt spoluautorstva spojený 
s vedomím určitej zodpovednosti za výsledok v zmysle ľudskej 
skúsenosti. Ako živý príklad možno uviesť dve modelové knihy 
z detskej literatúry, ktoré preberajú prvky z konceptu interaktivity 
a ponúkajú ich čitateľovi, aby s ním viedli špecifický - konštruktívny 
dialóg. Transparentne nabádajú čitateľa, aby nielen čítal, ale aj 
zapisoval, dopĺňal, kreslil, tvoril, transformoval, kombinoval, bádal, 
zaznamenával, premiestňoval. Tieto knihy sú otvorené pre pružnú, 
nejednosmernú komunikáciu, preferujú mnohorakosť 
a diferenciáciu, ponúkajú nelineárne typy textových komunikátov. 
Zmyslom takto koncipovaných kníh je viesť čitateľov k uvedomeniu 
si, že informáciu nenesú len jazykové znaky, ale že komunikácia je 
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rôznorodá, aj schémy, grafy, mapy, diagramy, tabuľky, farba a tvar, 
ich kombinácie s textami lineárnymi nesú svoje posolstvá. 

Dialóg ako konštruovanie tvorivosti 
Renomovaný autor súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež 
Daniel Hevier je jedným z najpozoruhodnejších osobností, ktorý sa po 
dvoch desaťročiach od svojho vstupu do literatúry v 70. rokoch začal 
sústredenejšie orientovať na vynaliezavosť v komponovaní detskej 
knihy. Jednou z osobitostí jeho tvorby je pragmatické smerovanie 
k určitej úžitkovosti, ale utilitárny zreteľ býva spravidla estetizovaný 
nápadom, nestráca estetickú plnohodnotnosť (Sliacky, O. - 
Stanislavová, Z., 1998). Takáto funkčne estetizovaná zážitkovosť je 
evidentná aj v knihe Heviho škola tvorivosti, ktorá má ambície 
deklamovať rozvoj tvorivosti. Je príkladom komunikačnej situácie, 
ktorá stiera hranice vekového určenia, nevystačíme si pri nej 
s konštatovaním, že ide o interakčnosť medzi textom a čitateľom, 
založenej na akte čítania. V inštitucionalizovanej podobe je škola 
dielňou vzdelávania a tvorivého poznávania prostredníctvom 
mnohých disciplín. V zmysle Hevierovej knihy je Heviho škola 
tvorivosti publikáciou vo forme knihy ako literárneho ateliéru, 
vhodného napr. na medzipredmetové vyučovanie, vovádza do 
poznávania viacerými zmyslami, ukazuje kombinované chápanie 
vzájomných súvislostí, čím vlastne smeruje k celostným komplexným 
situáciám učenia sa. Textovo výtvarné riešenie ponúka možnosť 
využiť ju motivačne v širokej palete predmetového kurikula rôznych 
disciplín ako sú etická výchova, dejepis, biológia, vlastiveda, hudobná 
výchova atď. Z hľadiska vekovej kategorizácie je záležitosťou tvorby 
určenou pre staršie deti a mládež a pre vyspelého čitateľa. 
Individuálnosť textového podložia spôsobuje niekoľko hľadísk. 
Predovšetkým ide o netypickú koncepciu, pozornosť je sústredená na 
segmentáciu textúry, na zosieťovanie či montáž rôznych žánrov, 
predovšetkým na nesujetové žánre (hojne využíva napr. inštrukcie, 
krátke dotazníky, odporúčania, tabuľky, inšpirácie, odkazy, pravidlá, 
návodové rubriky, hlavolamy, citáty, zoznamy, heslá a pod.). Pri 
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určovaní kategórie kompozície diela, ktorú reflektujeme ako 
určovanie stavby, zloženie prvkov, ako prvé zaujme jej netradičné 
členenie. Kompozícia je súčasťou štýlovej špecifikácie, a tak ako štýl, 
tak i kompozícia sa presadzuje vo vzťahu k určitému recepčnému 
účelu, účinku a efektu. V prípade Heviho školy tvorivosti máme 
dočinenia s funkčnou estetikou, ide o účelovú náučnú knihu: 
predostrieť problém tvorivosti a formou hravého interaktívneho 
dialógu navádzať čitateľa k jej objavovaniu. Viesť „vyskladaný“ dialóg, 
ktorý je lekciami tvorivosti, pretože tvorivosť sa stáva čoraz 
dôležitejším predpokladom na úspešné zvládnutie súčasného sveta. 
Tvarovú štruktúru dialógu vedeného s Hevim, partnerom 
komunikácie, môže čitateľ pri čítaní krátkych textových úsekov meniť. 
Na akejkoľvek dvojstrane, ktorú čitateľ otvorí, začína akoby nanovo, 
nenarúša sa sled rozvíjania témy tvorivosti. Býva pomerne častým 
zvykom, že v beletrizovanej náučnej literatúre (aj) pre staršie deti 
dominuje uchopenie koncepcie v zjavnejšej súvislej textúre, sled 
súvislostí je orientačne lineárny - vodidlom k logickej príčine hľadania 
súvislostí. V tomto zmysle možno tvrdiť, že Hevierova kniha vystupuje 
z rámca zaužívaného poriadku a čitateľovi skôr ponúka paradigmu 
s výberom a usporiadaním textového a obrazového labyrintu, 
z ktorého je treba hľadať zmysluplné vyústenie. Na prvej dvojstrane, 
ktorá naznačuje aj hierarchizáciu usporiadania termínov obsahovej 
kompozície, figuruje veľkými písmenami názov TVOR ako základný 
prototyp termínu tvorivosti. Ponúka zároveň rámcovaný priestor pre 
plošnú výpoveď vyčlenenia hlavného slova (tvorivosť) s ktorým sa 
prepája a odkazuje na fakt, že tvorivosť je človeku bytostne daná. 
Veľkosť písma signalizuje aj hierarchizáciu postavenia človeka 
v poriadku sveta, rovnako aj na to, čím sa líši od iných živých tvorov, 
lebo má schopnosť myslieť. Základné slovo tvor sa stáva šifrou 
k hľadaniu vnútorného poriadku vecí. Úvodná naračná štruktúra je 
správou zaznamenávajúcou stručnú reflexiu o človeku na začiatku 
dejín, od stvorenia sveta, ku ktorej hneď na to pridružuje osobitosť 
a jedinečnosť každého detstva v ľudskom procese. Hra so slovom tvor 
je symbolická. Derivačná morféma „o“, ktorú vkladá pred samotné 
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slovo TVOR napĺňa termín pluralitou pozorovateľskej schopnosti 
človeka (oTVOR je miesto pre výhľad), ale je aj výrazom pre vstup do 
priestoru s výsostne ľudskou schopnosťou – tj. myslením. Obsah 
knihy určuje 42 kategórií prevažne abstraktného charakteru: 
abstrakcia, aktivita, alternatíva, asociácia, cieľavedomosť, čakanie, 
fantázia, hra, hudba, humor, chaos, inšpirácia, kniha, ľudia, nadšenie, 
nálada, nápad, čas, pohľad, poslušnosť, odvaha, originál, otázka, 
poznanie, pozorovanie, predstavivosť, problémy, pestrosť, rutina, 
pomalosť, samota, vynález, spontánnosť, stereotyp, sústredenie, 
tajomstvo, tréning, túžba, veda, vedomosť, sebavedomie, zvedavosť. 
Sú myšlienkovo rozložené do dvojstrany, ich usporiadanie zväčša 
určuje alfabetický systém. Každá kategória je na modrom podloží a je 
označená piktogramom v podobe tesnej spätosti výkričníka 
s otáznikom v malej komiksovej bubline.  

Publikácia pracuje aj s princípom symetrizácie (priestorovej, časovej, 
kontaktovej a pod.), prostredníctvom ktorej odkrýva prekvapujúce 
nezbadané súvislosti vo svete živej a neživej prírody vrátane sveta 
ľudského, a tak umožňuje čitateľovi preniknúť do ich hlbšej podstaty. 
Príťažlivo podané fakty funkčne prepája s alúziami na spoločensko 
kultúrny kontext a oživuje vtipne použitou antropomorfizáciou. 
Autor spojil pojmové poznávanie sveta s metaforicko-obrazným 
vnímaním a tak aktivizoval nielen kognitívnu ale aj fantazijnú sféru 
detskej osobnosti. Kniha vychádza v ústrety akcelerujúcim 
poznávacím zručnostiam a intelektuálnym schopnostiam detí 
a mládeže. Čitateľská príťažlivosť súvisí s tým, že autor má zmysel pre 
objavenie výberu takých informácií, ktoré sú zaujímavé už samy 
o sebe. Tie potom ako zručný rozprávač prezentuje s dávkou 
nadsázky, či apelu k hlbšej reflexii. Ale princíp funguje aj naopak, 
úplne obyčajnej a triviálnej veci pripíše zmenenou optikou taký 
dôležitý význam, až to privádza čitateľa do úžasu. Nevyhýba sa ani 
citlivým témam. Pomocou hyperboly ich posúva do absurdnej roviny, 
aby interpretáciu nadľahčil, no v hĺbkovom čítaní sa vážnosť témy 
nepodceňuje. Inšpiratívne z hľadiska priblíženia takejto tvorivosti sú 
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napr. Hevierove pravidlá zaobchádzania s pánom Problémom kde sa 
uvádza: „O probléme budeme hovoriť ako o naozajstnej bytosti, ktorá 
má svoje meno, tvár, postavu, oblečenie. Keď k nám príde na 
návštevu pán Problém, dobre si ho obzrieme. Zistíme, či je veľký, malý, 
tučný, chudý, agresívny, ľahostajný.. Usadíme ho a začneme sa s ním 
rozprávať. Opýtame sa ho ako sa má, čo zažil, ako vznikol, ako to, že 
trafil priamo k nám, v čom by sme mu mohli pomôcť, či sa u nás zdrží 
dlhodobo, alebo ide o bleskovú návštevu. Niekedy sa môže stať, že sa 
u nás zhrkne niekoľko Problémov naraz. Niekedy si zasa Problém, 
ktorý uspokojivo nepohostíme, zavolá svoju rodinu. Vtedy je dobré 
usadiť problémy podľa vážnosti. Problémom, ktoré majú najväčšiu 
váhu ( telesnú i spoločenskú) sa venujeme prednostne. Niekedy nám 
problém sám naznačí, ako ho máme vyriešiť. Popíše nám ako vznikol, 
a spätnou cestou aj zanikne Túžbou všetkých problémov je totiž 
neexistovať. Existencia je vo svete problémov niečo ako pre ľudí 
choroba či smrť. Preto by sme problémy nemali brať ako svojich 
nepriateľov, ale ako prirodzenú súčasť života, ktorý majú s nami 
spoločný. Najhoršie je, keď si problém nevšímame. Keď si myslíme, že 
prestane sám od sebe existovať. Niektoré problémy sa naozaj urazene 
zdvihnú a odídu od nás, ale väčšina Problémov si myslí, že ich 
dostatočne nevidíme, a preto sa robia ešte väčšími, aby sme si ich 
všimli. Z vďačnosti za ich odstránenie nás niekedy odmenia tým, že so 
sebou vezmú aj ostatné menšie Problémy. Nemali by sme vidieť 
problémy v našom bydlisku vždy a všade, ale skúsenosť nás učí, že 
skôr či neskôr sa nejaký Problém dostaví. Preto by sme mali byť 
pripravení prijať každý nový Problém“ (Hevier, s. 61). Text tvorivo, 
humorne, nápadito dokumentuje a skonkretizováva abstrakciu, 
analogicky charakterizuje človeka, ktorý samotný problém vytvára 
a zosobňuje. 

Rozvoj kreativity patrí medzi kľúčové úlohy moderného vzdelávania a 
má jasné uplatnenie aj vo vyučovaní literatúry. Z pohľadu učiteľa 
a jeho práce je tvorivosť prostriedok a nástroj sebarealizácie 
osobnosti žiaka. Každodenné docenenie tvorivosti vo vyučovacej 
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jednotke zabezpečí emocionálny zážitok pre žiaka. Vedenie žiakov 
k tvorivosti si vyžaduje tvorivého učiteľa, ktorý tvorivo vyučuje. 
Z pozície žiaka sa rovnako vyžaduje aktivita nerutinná, spontánna, 
objavná, založená na nealgoritmických postupoch. Preto aj samotná 
téma tvorivosti, textové príklady zjavne experimentujúce, explicitné 
príklady ako byť tvorivý v komponovaní textu, ako tvorivo pristupovať 
k riešeniu témy, príklady ako inventívne rozvíjať dispozície témy 
v prepojení s praktickým životom a popritom premýšľať o sebe 
samom môžu byť inšpirujúce pre žiakov. Obsahové zameranie 
Hevierovho textu deklaruje cestu, čím všetkým možno rozvíjať 
schopnosti tvorivo uvažovať a kriticky myslieť, ako vytvárať priestor 
pre invenciu. Daný text je experiencionálnym (skúsenostným 
zážitkovým) učením sa ako byť tvorivý, je konkrétnym autentickým 
príkladom tvorivosti. 

Dialóg ako konštruovanie stopy 
Kniha Viliama Klimáčka a Dezidera Tótha: Noha k nohe je 
výnimočnou publikáciou v kontexte slovenskej umeleckej tvorby pre 
deti a mládež, jej hodnotový kredit potvrdzuje prestížne ocenenie 
poľskej sekcie IBBI – Cena Janusza Korczaka. Ako postmoderný typ 
tzv. konceptuálnej knihy (Stanislavová, 2010) prepája poéziu 
s prózou, lyriku s epikou, kombinuje žánre umeleckého a vecného 
charakteru. Využíva prepojenie slova a obrazu, literárny a výtvarný 
žáner. Tendencie vzájomného obohacovania komunikačnej textovej 
sféry so sférou kresby, maľby, grafiky, fotografie a dizajnu sú 
suverénne, priam neobmedzené. Táto Klimáčkova zatiaľ jediná kniha 
pre deti (zvyšnú časť tvorby pre deti tvoria rozhlasové hry) vyrastá 
z bohatej tradície autorskej rozprávky 70-80 rokov. Naznačuje to 
bohaté využívanie prvkov absurdity, nonsensu, humoru, jazykovej 
hry vo výstavbe umeleckého obrazu, ale aj výtvarnej zložky knihy, ako 
výsledku tvorivej komunikácie autora textu, ilustrátora a napokon 
i potenciálneho čitateľa, ktorého interaktívne pozýva do diania diela 
ako partnera. Kľúčový pojem tvorí stopa, ktorá je v knihe rozvrhnutá 
do siedmich kapitol, príznačne nazvaných kroky. Predstava termínu 
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stopa, v bežnom živote vnímaná ako statický odtlačok nohy je naopak 
narúšaná. Stopa je predstavovaná ako jedinečnosť, zázračná vec 
a paradoxne, ako moment v dynamike a premene. Navodzované 
čítanie a recepcia knihy sa v obsahovej bohatosti „hrá“ na postupné 
krokovanie. Toto kráčanie predostiera pohyb v košatých smeroch. 
Cesta, ktorou kroky (stopy) sprevádzajú čitateľa, je textová a výtvarná 
ponuka rôznych tematických súvislostí, žánrových priestupností, hra 
s textom, vetou, slovom, hláskou, číslom či s notovým záznamom. 
Ako krokovanie možno vnímať aj listovanie knihou. Striedanie 
stránok naprieč knihou je stopovanie v zmysle sústredeného 
a zaujatého spoznávania stopy po palete literárnej, výtvarnej 
i životnej. Stopa je symbolom jedinečnosti človeka a života. 
Krokovanie je v optike Klimáčkovho úvodného pozvania - literárna 
a životná cesta v synkrétnosti, vo forme interaktívneho dialógu 
s čitateľom, navyše so značnou dávkou humoru: „Vítam Vás, stopári, 
buďte pokojní, netlačte sa, aby ste mi nevypadli z knižky. Nech sa páči, 
na rade si ty, áno ty, čo práve čítaš tento riadok. Neveríš? Pozri sa do 
zrkadla. Si to ty. Už si si niekedy obkresľoval nohu na papieri? Skús to 
teraz. Vezmi si kus papiera a obkresli si ju ceruzkou. Obrázok odlož. 
Stopovanie začína!!!“ Nasleduje jednoduchá kresba ľudskej šľapaje 
a po nej sa pokračuje v texte: „Vidíš, aká je maličká? To je tvoja noha, 
nožička. A keď si sa narodil, mal si ju ešte menšiu. Ale čím dlhšie budeš 
čítať túto knihu, tým ti viacej narastie. Tak čo, dáme sa spolu na 
cestu?“ (Klimáček, s.15). Kontaktovosť autora s jeho 
predpokladaným čitateľom sa prejavuje aj v tendencii textu neustále 
pripomínať, že kategória detstva je rovnako dynamický vývinový 
proces v postupných krokoch kde každý nový krok je nová skúsenosť 
a dozrievanie. Umelecký projekt knihy predostiera, ako sa pole 
autorskej rozprávky v koncepcii knihy môže prirodzene prejavovať aj 
v súčastiach umeleckého textu neslovesnej povahy - vo výtvarnom 
prejave, farebnom organizovaní kompozičného celku knihy, 
rozličnom komponovaní a sémantizovaní grafických vložiek, 
technických schémach a hádankách, krížovkách, doplňovačkách, 
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bludiskách, možnostiach vpisovania textu čitateľom a mnohých iných 
vynaliezavých ponúk autora budúcemu čitateľovi (Žemberová, 2000). 

Kolážový charakter publikácie sa rovnako nesie v akomsi dohovore 
a v súlade s návodom rozprávača, vytvára nové pravidlá pre vzťahové 
situácie v rámci priestoru autora- textu-čitateľa, treba však povedať, 
že práve narúšanie žánrovej konvenčnosti, či stereotypu v modelovej 
vyhranenosti chce byť nie zmätkom, ale impulzom k záujmu 
u detského čitateľa. Napokon, v 90. rokoch, kedy kniha vyšla sa 
v slovenskej literatúre pre deti a mládež objavilo viacero objavných, 
silne rezonujúcich publikácií nekonvenčného založenia. Napr. kniha 
V. Pankovčína Mamut v chladničke (1992) kniha Dušana Tarageľa 
Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov(1997) 
a iné.  

Knihu charakterizujeme ako rozprávkovú, v diele však nenájdeme 
texty typicky rozprávkové, osnované na princípoch tradičnej 
autorskej rozprávky. Princíp rozprávkovosti so svojim dominujúcim 
prvkom fantázie zastrešuje knihu ako plochu, ale v rozmenení na 
drobné – je rovnako aj symptómom textov „civilnejšieho“ charakteru, 
napr. spoločenskej poviedky, rovnako presahuje aj rôzne básnické 
útvary atď. Je riadiacim princípom i meradlom knihy. Jedným 
z takýchto netypických rozprávkových textov, či lepšie povedané 
postmodernou hrou na rozprávkový žáner je aj umelecký spôsob 
využitia publicistickej štruktúry do ktorého sa vkomponúva 
rozprávkovosť humorným spôsobom. Ide o rozprávkový dialóg 
s názvom Rozhovor s teniskou juniorkou. Fiktívne interview 
redaktora s teniskou, zastupujúcou (pre)pubescenta sa 
začína náhodným oslovením počas tréningu na štadióne. Témou 
dialógu sa v konečnom dôsledku stáva životný štýl. Naoko nevinná 
téma sa ukáže ako vážny problém ústiaci do dvoch možných absurdít. 
Teniska predstavuje svoj harmonogram dňa výkladom najrôznejších 
športových aktivít. Normálne by na tom, nebolo nič zlé, ona ale 
opisuje svoje „zapálenie sa pre vec“ ktorá je jej najvlastnejšia ( tj. 
kráčanie, behanie) ako program bizarný. Ukáže sa, že ide 
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o preexponované dynamické tempo so striktne vydeleným režimom 
stravy, presnej načasovanosti, vyhranenosti športových aktivít 
a vlastne úplnej obmedzenosti a zaslepenosti získať slávu. Redaktor 
knižného vydavateľstva je z daných odpovedí značne prekvapený, 
signalizuje pochybnosti:  

REDAKTOR: A kedy žijete? Chodíte vôbec za kamarátkami? Hrali ste 
už na fagote? Zbierate známky, hríby, žiletky? Boli ste už na 
rozhľadni? Kŕmili ste krokodíla? Máte doma bublifuk? 
TENISKA: (nerozumie, čo sa rečie) Čo či máme?... Nanuk? Pst! Ani 
muk! Nijaký nanuk! Nesmieme. Držíme líniu. 
REDAKTOR: A mandľovú zmrzlinu? 
TENISKA: Až budeme mať medailu. 
REDAKTOR: Medailu? Čo to je? 
TENISKA: (jasá) No medaila! Vyznamenanie!! Sláva !!! Metál!!!! 
REDAKTOR: Ja by som sa na to nedal. 
* 
Končí rozhovor a odchádza si sadnúť do cukrárne U Tučnej Berty na 
šľahačkový jazýček s jahodami. (Klimáček, s.20-21) 

Redaktor teda po zmätočných otázkach orientovaných na bežné veci, 
ktoré vlastne robia detstvo detstvom, mladosť mladosťou, napokon 
dospeje do rezignácie. Po expanznom opise desiatky športových 
aktivít a prednáške o dodržiavaní štíhlej línie končí v cukrárni, kde si 
pôžitkársky dáva kalorický zákusok. Absurdnosť konečnej situácie 
pod textovou časťou umocňuje aj výtvarná štylizácia odtlačku šľapaje 
tenisky – hrdinky, ktorá posiela autogram svojim čitateľom, 
pomyselným fanúšikom. 

Text je možné využiť v nižšom sekundárnom vzdelávaní napr. v 5. 
ročníku. Aj keď žiaci druhého stupňa už majú isté znalosti o autorskej 
rozprávke z nižších ročníkov na ktoré možno nadväzovať, vzhľadom 
na charakter ukážky môžu mať problém so žánrovou špecifikáciou, tj. 
identifikovať, že ide o rozprávkový rozhovor. Text je tematicky blízky 
súčasným deťom na prahu dospievania. Jednotlivé motívy rozvíjajúce 
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hlavnú myšlienku ponúkajú množstvo podnetov na diskusiu nielen 
o téme životného štýlu, ale aj diskusiu pri určovaní formálnych 
aspektov tvaru (žánru) postmodernej rozprávky v štruktúre dialógu. 
Žiaci majú vytvorené určité prekoncepty o podobách rozprávky, tj. 
určité prvotné predstavy o štruktúre žánru, o narácii, o umeleckosti 
textu (vedia rozlíšiť texty umelecké a vecné, tj. učivo zo 4. roč.) atď. 
Model predkladanej rozprávky smeruje k rekonštrukcii doterajších 
znalostí o tradičnom osnovaní rozprávky. Z hľadiska štruktúry 
žánrovej koncepcie rozprávky u tých, ktorí sa nestretli s rozprávkou 
v podobe dialógu môže dôjsť k tzv. kognitívnemu konfliktu, tj, 
situácii, kedy nedochádza ku zhode medzi reprezentáciami poznania, 
ktoré sa žiak dozvedá a jeho prekoceptami. Na základe tohto 
konfliktu si dieťa (re)konštruuje svoje poznanie. Získava tak učebnú 
skúsenosť, že rozprávka môže mať i podobu dialógu, navyše 
spoznáva, že dialóg netvorí iba výstavbu divadelnej hry. Po prečítaní 
ukážky by sme sa mohli žiakov pýtať, ktorá postava sa im páčila a čím 
si získala ich sympatie? Podľa účasti na dialógu a podľa obsahu 
jednotlivých replík by mohli povedať, kto je v hre predstaviteľom 
zdravého rozmýšľania? Žiaci by to mohli dokumentovať odkazmi na 
príslušné úseky textu, resp. priame výpovede. Aj príprava dialógov vo 
dvojiciach podľa ukážky s vlastným vkomponovaním motivických či 
lexikálnych obmien by bola pre žiakov zážitkovým, skúsenostným 
a introspektívnym obohatením. Hoci literárny text zvádza k využitiu 
rozhovoru formou dramatizácie, či hry v role (najviac azda nabáda na 
formu využitia v rovine simulácie, alternácie alebo charakterizácie), 
môže sa na hodine literárnej výchovy realizovať napr. formou 
spôsobu práce s textom, ktorú poznáme ako metódu Posledné slovo 
patrí mne. Petrasová (2003) uvádza nasledujúci postup: 1. Každý žiak 
si samostatne prečíta text. Počas čítania si ceruzkou vyznačí úseky, 
ktoré ho upútajú. Keďže Text rozvíja rôzne motívy, žiaci sa môžu 
zamerať na tému športu, denného režimu, stravovania, resp. zdravej 
a nezdravej výživy, trávenia voľného času, súťaživosti a pod. 2. Každý 
žiak má vopred pripravenú kartičku, kde si na jednu stranu napíše 
myšlienku z textu, ktorú považuje za zaujímavú. Na druhú stranu 
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kartičky napíše k myšlienke, citátu komentár. Žiaci budú zrejme 
komentovať či a ako športujú, ktoré jedlo a pitie milujú či naopak 
neznášajú, aké majú záľuby a pod. 3. Žiak vyvolaný učiteľom predčíta 
časť textu, kde sa jeho myšlienka nachádza a ktorú si napísal na 
kartičku. 4. Začne sa diskusia, kde ostatní žiaci vyjadrujú svoje názory, 
postoje k prečítanému. Môže sa stať, že mnohé názory budú nielen 
protichodné, ale žiaci sa dozvedia aj veľa o svojom spolužiakovi, či 
kamarátovi, čo ani netušili. 5. Na záver žiak, ktorý si myšlienku vybral, 
prečíta svoj komentár, má „posledné slovo“ a žiaden zo žiakov už 
v tejto fáze nemôže v argumentácii pokračovať. 

Daná metóda posilňuje reflexiu nad textom, cibrí schopnosti 
tolerancie vo výmene názorov, musí sa rešpektovať úsudok druhého, 
do diskusie sa môžu zapojiť aj slabší žiaci, rovnako slabší žiak v pozícii 
„zvrchovaného slova“ posilňuje svoje sebavedomie a motiváciu 
k ďalšej práci. 

Záver 
Možno konštatovať, že konštruktívny dialóg, ktorý vedia ponúknuť aj 
interaktívne, umelecky podnetné knihy detskej literatúry, vnímame 
ako tvorivý, zmysluplný, problémový a experiencionálny rozhovor, 
pričom jeho najvyšším stupňom je interpretácia uskutočňovaná 
v kontexte konštruktivisticky chápanej didaktiky. Konštruktívny 
dialóg je komunikačnou situáciou bádateľskou, zážitkovou, tvorivou, 
vyžadujúcou aktívny prístup učiaceho sa a v tomto ohľade je obrazom 
efektívnej práce každého aktéra vstupujúceho do komunikačnej 
interakcie. 
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Latinčina – farársky jazyk či základ všeobecného 
vzdelania? 

Erika Juríková 

Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

Abstract  
Use of improper Latin terms or their incorrect pronunciation by politicians 
in public speeches or anchors on TV or advertisment in printed media bring 
many humorous situations to scholars. Is it their mistake or fail of 
educational system as a remain of socialist area? Historically, in the interwar 
period, students of secondary grammar schools were afraid of Latin. In the 
1950s it disappeared from the curriculum being labelled as secular language, 
and after the Velvet revolution of 1989 Latin has been not fully reestablished 
as a subject in schools. The opinion of Latin beeing a capitalist relic and 
a sign of elitism is not sustainable due to the fact that European and 
American grammar schools include this subject into their curriculum. 

Keywords: antique, education, Latin language, new trends 

 

Úvod 
Niekoľko generácií odchovaných na československej filmovej 
produkcii si spomína na kultovú komédiu Mařečku, podejte mi pero 
českého režiséra Oldřicha Lipského z r. 1976. V nej v jednej zo scén 
starší profesor latinčiny dáva študentom večernej školy rečnícku 
otázku: “Proč by si i skladník ve šroubárne nemohl přečíst Vergilia 
v originálu?” Symbolizuje pritom dva stereotypy, ktoré v spojitosti 
s latinčinou pretrvávali v minulosti a zväčša pretrvávajú aj dodnes: 
Prvým je stavanie znalosti tohto klasického jazyka v priamej opozícii 
k akýmkoľvek praktickým zručnostiam, ktoré vo filme reprezentuje 
robotník „budujúci lepšie zajtrajšky“ v socialistickom hospodárstve, 
a tým zámerné navodenie dojmu, že v prípade latinčiny ide o niečo 
buržoázne, nepraktické a prežité. Dnes sme síce to socialistické 
hospodárstvo vymenili za trhovú ekonomiku a preferovaný pojem 
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aplikovateľnosť v praxi, ale podstata zostala. Druhým stereotypom je 
predstava, že latinčinár musí byť starší pán, ktorý je síce odborníkom 
na jazyk, ale zároveň je na míle vzdialený od súčasnej reality a potrieb 
svojich študentov. Cieľom príspevku je nabúrať oba stereotypy 
a načrtnúť možnosti a výhody, ktoré aj dnes ponúka výučba 
latinského jazyka. 

Text 
V súčasnosti latinčina vo svojej dvetisícročnej histórii ani zďaleka 
neprekonáva svoju prvú krízu. Tú skutočne prvú prekonala za cisára 
Augusta, keď stuhla vo svojej gramatickej podobe a prakticky až 
dodnes sa obohacuje len v lexikálnej rovine. Hovorová tzv. vulgárna 
latinčina sa postupne odchyľovala od svojej spisovnej normy 
a prakticky vďaka tomu sa vyvinuli románske jazyky. Na druhej strane 
strnulosť a stálosť sa stala istou devízou a umožnila latinčine rozvinúť 
sa ako medzinárodný komunikačný jazyk vzdelancov, ktorým bola až 
do prvej polovice 19. storočia. Ďalšiu existenciálnu krízu zažila 
v období sťahovania národov a zachránil ju až Karol Veľký, ktorý 
obnovil jej výučbu v školách a dal podnet na jej rozvoj ako všeobecne 
dorozumievacieho jazyka, tzv. lingua franca. Na týchto základoch 
potom vyrástla rozsiahla stredoveká latinská literatúra, ale vznikli aj 
najstaršie európske univerzity. (Stroh, 2016) 

Treťou „takmer smrťou latinčiny“ bol koniec stredoveku, keď sa 
obmedzila na nezaujímavé a siahodlhé traktáty zväčša s teologickou 
tematikou. Z jej pazúrov ju vytrhli až humanisti, ktorí začali nanovo 
odkrývať Ciceronovo rečnícke a argumentačné umenie a hlásali 
návrat späť k prameňom latinskej vzdelanosti – dielam antických 
autorov. S tým súviselo aj očakávanie, že kto píše po latinsky, 
automaticky píše krásne. V stave umierania sa ocitla latinčina aj v 17. 
a 18. storočí, keď sa začali presadzovať národné jazyky a častokrát až 
nekritické nacionalistické prúdy v nich. Tie sa snažili vylučovať 
latinčinu z pozície medzinárodného dorozumievacieho jazyka 
vzdelancov, a to najskôr v literatúre a neskôr i vo vede. (Janoušek, 
2014) Vzniknutú medzeru zaplnila angličtina, v diplomatických 
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kruhoch francúzština a nie celkom úspešne sa o to pokúsilo aj 
esperanto. Napriek tomu táto medzera doteraz nie je celkom 
dostatočne zaplnená, pretože na rozdiel od týchto jazykov latinčina 
je nadnárodná, neviaže sa na žiadne konkrétne územie ani na 
etnikum, konfesionálnu príslušnosť a nikoho nezvýhodňuje, pretože 
všetci sa ju učia ako cudzí jazyk. To jej však zabezpečuje jednotnosť 
a nemennosť v rámci jednotlivých krajín. Dodnes túto jej črtu 
s obľubou využíva medicína vo svojej odbornej terminológii. 
(Juríková, 2014) 

Práve v čase, keď sa zdalo, že latinčine v školskom vyučovanú 
odzvonilo, sa stala vďaka jezuitom najvýznamnejším jazykom 
v školskom vzdelávacom systéme. Práve oni totiž potrebovali 
vzdelávať mládež od najnižších tried v takom jazyku, v ktorom by boli 
schopní pokračovať v štúdiu na jezuitských gymnáziách i univerzitách 
kdekoľvek v Európe. (Sipekiová, 2014) Tento trend prakticky 
pokračoval až do druhej svetovej vojny: je priam neuveriteľné, že ešte 
v medzivojnovom období sa vyučovala latinčina a popri nej aj stará 
gréčtina na klasických gymnáziách v rozsahu až 30 hodín týždenne, 
a to aj na území dnešného Slovenska a Čiech! (Vymětalová, 2014) 

Hoci v západnej Európe sa s menšími redukciami pokračovalo 
v tomto trende aj po 2. svetovej vojne, krajiny, ktoré nastúpili cestu 
„socialistického rozkvetu“ videli v nej buržoázny prežitok, elitárstvo, 
evokovala im zašlé časy a neváhali ju označiť nálepkou „farárskeho 
jazyka“. Pravdou však je, že komunisti, ktorí cieľavedome likvidovali 
inteligenciu, sa obávali hlavne toho, že slobodomyseľné klasické 
vzdelanie na stredných a vysokých školách a jeho odraz vo verejnom 
živote by podnietilo u občanov socialistického bloku kritické 
myslenie, ktoré bolo nežiadúce. (Kysučan, 2014) 

Vytesnením gréčtiny či latinčiny zo škôl, ktoré prostredníctvom svojej 
lexiky verne prepájali svet s modernými jazykmi, došlo tiež 
k vytesneniu myslenia na školách – niekdajších miestach pohody, 
a tým škola prestala svojich študentov viesť k pochopeniu súvislostí, 
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k pochopeniu svojho vnútra a sveta v kontempláciách. Následne sa 
vydláždila cesta úpadku humanitných vied, pretože “v jazyku 
a prostredníctvom jazyka sa jedinec spája so spoločenstvom a tiež 
s dejinami, predmetným svetom i svojím vnútrom, a tam, kde jazyk 
pustne, chradnú i tieto vzťahy. Brať v Nietzscheho zmysle jazyk vážne, 
znamená zároveň ovládať ho v celej jeho syntaktickej rôznorodosti 
a sémantickej šírke a tiež rešpektovať jeho históriu, mať úctu 
k súčasnej štruktúre jazyka, ktorý je verejným obrazom rozvoja 
kultúry a uchováva ako jej vrcholy, tak i jej prepady.” (Liessmann, 
2009) 

Od prelomového roku 1989 uplynulo už dvadsať osem rokov, 
môžeme povedať, že bolo dosť času priviesť latinčinu späť do života 
aj na našich stredných školách. V tomto období však prešlo Slovensko 
výraznými politickými, spoločenskými i kultúrnymi zmenami, ktoré sa 
odrazili takisto, ale hlavne vo vzdelávaní. V deväťdesiatych rokoch 20. 
storočia, po počiatočnej porevolučnej eufórii, keď štúdium 
humanitných vied – konečne voľne dostupné študentom bez rozdielu 
vierovyznania a bez politického dozoru – bolo populárnym a veľmi 
žiadaným. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa zaznamenal nárast 
vekovo starších uchádzačov, ktorí sa snažili dobehnúť to, čo im pred 
zmenou režimu nebolo umožnené. Prejavilo sa to najmä v odboroch 
ako filozofia, história, etika, dejiny umenia, religionistika, archeológia 
a klasické jazyky. V tomto období nastal istý boom aj na gymnáziách, 
kde sa hlavne na osemročných a cirkevných gymnáziách začalo 
s vyučovaním latinského jazyka ako povinného predmetu, napr. 
v Nitre až 6 rokov počas štúdia s rozsahom 2 hodiny týždenne. V tom 
čase sa latinčina vyučovala asi na troch desiatkach gymnázií, a to na 
špecializovaných humanitných, jazykových a literárnych školách. Jej 
zaradenie vo veľkej miere záviselo od prítomnosti latinčinára 
v pedagogickom zbore. Väčšina z nich vyštudovala v čase politického 
oteplenia koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov 
kombináciu latinský jazyk – slovenský jazyk alebo niektorý zo živých 
jazykov, príp. dejepis. Práve druhý predmet im zachránil miesto na 
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vzdelávacej inštitúcii a po revolúcii sa k latinčine vracali síce 
s nadšením, ale viac-menej nanovo. Ako najvážnejší problém sa však 
v tom období ukázal nedostatok učebníc pre takéto typy škôl. 
Učebnica dvojice autorov Špaňár – Kettner sa síce na väčšine 
gymnázií zachovala zo šesťdesiatych rokov a vyšli aj jej nové vydania, 
pre vekovú skupinu žiakov osemročných gymnázií bola však pre 
obmedzený počet cvičení a pre úlohy nadväzujúce na stredoškolské 
znalosti nedostačujúca.  

Koncom deväťdesiatych rokov som sa zúčastnila stretnutia 
gymnaziálnych učiteľov latinčiny na metodickom centre v Bratislave. 
Kolegovia už vtedy prišli so skeptickejšími názormi. Začali sa totiž 
presadzovať živé jazyky a informatika, ktoré boli zo strany rodičov 
žiaducejšie ako latinčina, a hlavne z pohľadu rodičov využiteľnejšie. 
Navyše, najmä na osemročných gymnáziách, mali žiaci prichádzajúci 
zo základných škôl (cca 10-roční) problém s pochopením štruktúry 
jazyka. Väčšina z nich bola zvyknutá učiť sa v tomto veku ešte spamäti 
a latinčina, najmä po prebraní viacerých lekcií, im prinášala horšie 
hodnotenie. Postupne sa zvyšoval vplyv rodičov na osnovy a hlavné 
slovo na mnohých školách získala rodičovská rada a sponzori. 
Z vlastnej skúsenosti viem, že latinčina sa stala častým námetom 
rodičovských združení a petícií rodičov. Latinčina sa presúvala do 
vyšších tried osemročných gymnázií a jej hodinová dotácia sa začala 
znižovať. 

Podobná eufória vládla po revolúcii aj na vysokých školách. 
Začiatkom poslednej dekády minulého storočia boli popri tradičnej 
Katedre klasickej a semitskej filológie v Bratislave založené dve 
klasicko-filologické pracoviská – v Prešove a v Trnave. Ich zámerom 
bolo vychovať odborníkov, ktorí by mohli klasické jazyky vyučovať, 
a tým aj rozširovať na stredných školách.  

Samostatnú etapu tvorí začiatok nového milénia, ktoré školstvo 
privítalo s rovnomenne nazvaným novým vzdelávacím projektom 
Milénium. Jeho cieľom bolo odbúrať nadmerné memorovania na 
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základných a stredných školách, ich informatizácia a tým dosiahnutie 
zlepšenia výsledkov slovenských žiakov v medzinárodných 
testovaniach. Projekt nebol dostatočne prediskutovaný verejnosťou, 
ani kladne prijatý. Štátny pedagogický ústav zverejnil výsledky 
medzinárodnej štúdie PISA 2003, v ktorej sa ukázalo, že slovenskí 
žiaci nedosahujú očakávané výsledky. Štúdia opäť rozprúdila verejnú 
diskusiu o nevyhnutnosti reformy obsahu vzdelávania na slovenských 
základných a stredných školách. Začalo sa hovoriť o zásadnej reforme 
školstva, ktorá následne v roku 2004 priniesla okrem iného 30 % 
voľnosť v zaraďovaní predmetov do osnov pre riaditeľov škôl. 
V prípade latinčiny tak došlo k radikálnemu úbytku stredných škôl, na 
ktorých sa vyučovala. Nedostala sa do Štátneho vzdelávacieho 
programu a tak zostala v milosti či nemilosti riaditeľov a učiteľov 
iných predmetov, ktorí museli súhlasiť s jej zaradením na úkor svojich 
predmetov. Uprednostnilo sa zvyčajne navýšenie hodinovej dotácie 
na cudzie jazyky, prírodovedné príp. špecifické predmety ako 
regionálna výchova, sokoliarstvo a pod. 

Vo vysokoškolskom prostredí výrazne zmenila situáciu novela 
vysokoškolského zákona z roku 2006, ktorá sa naplno prejavila 
v komplexnej akreditácii o dva roky neskôr. Definovala pojem 
študijný program a zároveň stanovila ako condicio sine qua non pre 
zachovanie akreditácie potrebu garanta – profesora z odboru alebo 
príbuzného odboru. Výnimku dostali len pedagogické kombinácie, na 
ktorých postačoval ako garant docent, pretože hlavným garantom bol 
profesor pedagogiky alebo psychológie. Túto akreditáciu sa viac-
menej podarilo zvládnuť všetkým trom slovenským klasicko-
filologickým pracoviskám, pričom možnosť doktorandského štúdia 
a habilitačného a vymenúvacieho konania zostala na bratislavskej 
filozofickej fakulte. 

V roku 2009 vypukla ekonomická kríza, čo sa ukázalo ak prelomové 
smerom k humanitným vedám. Jej dôsledky sa na vysokom školstve 
začali prejavovať asi s trojročným odstupom. V tomto čase sa začalo 
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z ekonomických dôvodov viac presadzovať financovanie, pri ktorom 
sa postupne zvyšoval pomer pridelenej dotácie na počet študentov 
a vedecko-publikačnú činnosť. Ten sa napokon ustálil na 60:40. 
Spôsobilo to však, že na vysoké školy sa dostávali a dostávajú aj 
študenti, ktorí by za iných okolností išli po skončení strednej školy do 
praxe, a tým zabezpečovali dostatok pracovnej sily pre rozvíjajúci sa 
priemysel. Vysoké školy sú nútené prijímať ich, aby si zachovali dobré 
koeficienty pre financovanie. A tak sa otvorili možnosti získať 
vysokoškolský diplom na niektorých odboroch (a latinčina rozhodne 
medzi ne nepatrí) bez splnenia väčších nárokov. (Tkáčik, 2017) 

Na Slovensko sa zároveň začali sťahovať veľké nadnárodné 
spoločnosti, najmä automobilové, ktoré potrebovali zamestnať 
obrovské množstvo technicky vzdelaných pracovníkov. Zabezpečiť im 
ich si vzala slovenská vláda za svoj prvoradý cieľ. Začala sa masívna 
kampaň zameraná na podporu technických odborov financovaná 
z prostriedkov Európskej únie, ktorá v mnohých prípadoch neskryto 
napádala humanitné vedy, a tým výrazne ovplyvňovala verejnú 
mienku. Spomenieme si napríklad na známy a často počúvaný slogan 
„Študuj vedu a techniku, budúcnosť sa ti odvďačí“, ktorý navodzoval 
dojem, že vedecká činnosť sa dá vykonávať len v rámci štúdia 
technických odborov.  

Tendenčný postoj vládnych predstaviteľov sa výrazne prejavil aj pri 
toku financií do grantových programov. Až 80 % vyhlásených 
grantových výziev je určených pre technické a prírodovedné odbory. 
Ich financovanie je niekoľkonásobne vyššie ako v prípade 
humanitných a spoločenských vied. Čarovným slovíčkom a zárukou 
získania grantových financií sa stali „aplikovateľnosť v praxi“ 
a „prepojenie s praxou“. Preferencia zo strany vlády sa dá zreteľne 
vidieť aj pri hodnotení publikačnej činnosti, v ktorom majú výrazné 
nadhodnotenie položky charakteristické pre technické 
a prírodovedné odbory: karentované časopisy, databázové časopisy, 
ťažko definovateľný pojem renomované vydavateľstvá a pod.  
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V súčasnosti sa latinčina vyučuje v nejakej forme na 8 gymnáziách 
a ako študijný program na troch vysokoškolských pracoviskách. 
Komplexná akreditácia začatá v roku 2014 ukázala akútnu potrebu 
pripraviť nový opis študijného odboru, do ktorého by ako príbuzné 
odbory boli zadefinované okrem klasickej archeológie a archívnictva 
aj staršia slovenská literatúra, staroveké, stredoveké a novšie dejiny 
či filozofia. Odborné katedry momentálne žijú viac-menej hlavne 
z toho, že fungujú ako servisné pracoviská pre výučbu latinčiny 
a starogréčtiny pre odbory, ktoré ich považujú za svoje 
propedeutické disciplíny: ide predovšetkým o medicínu a nelekárske 
zdravotnícke odbory, právo, z humanitných vied hlavne históriu, 
klasickú archeológiu, dejiny umenia, filozofiu, etiku. Aj tu však došlo 
v ostatnej akreditácii k výraznej redukcii hodín. 

Na druhej strane, keď chce niekto z politikov, tzv. intelektuálov či 
štátnikov zaujať, zvolí si na to latinský citát. Populárne sú latinské 
názvy kníh či medzi mladými obľúbené kerky v latinčine. Svedčí to 
o tom, že v našom kultúrnom povedomí žije stále latinčina ako jazyk 
vzdelancov a intelektuálov. Najnovšou úsmevno-trpkou ukážkou je 
reklama firmy Preto Žilina, v ktorej sa “hľadá predátor tresky 
slovenskej”. Ten sa nazýva “zásobovač rodinný”, po latinsky copiam 
familias. Netreba vysvetľovať, že ide o morfologický i obsahový 
nezmysel. 

Záver 
V súčasnosti dochádza v západnej Európe k istej renesancii latinského 
vzdelávania, a to na nemeckých i francúzskych školách. Nutné je však 
povedať, že učiteľ latinčiny tam má podstatne iné postavenie 
a ekonomickú istotu ako na Slovensku. Dúfajme, že tak ako sa skôr či 
neskôr dostávajú k nám aj negatívne trendy, bude to tak aj v prípade 
latinčiny. 

Bývalý minister školstva Peter Plavčan na tlačovej besede v novembri 
2016, ktorú venoval novým výzvam pre spoločenské a humanitné 
vedy, prišiel s myšlienkou: „... potrebujeme nielen to, aby mladí ľudia 
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nadobudli praktické zručnosti, ale potrebujeme lekárov, 
potrebujeme filozofov, potrebujeme andragógov, potrebujeme 
rôzne skupiny odborníkov, ktorí budú formovať celú túto spoločnosť, 
aby jednoducho nedochádzalo k tomu, čo sa deje, ako je radikalizácia 
spoločnosti a ďalšie negatívne javy, ktoré teraz vidíme v plnej 
nahote.“ Dúfajme teda, že súčasná ministerka školstva sa posunie 
o krok ďalej a my sa dozvieme, že potrebujeme aj klasických filológov, 
aby nám preložili diela antických a novolatinských autorov, ktoré 
tvoria významnú zložku nášho kultúrneho základu a národného 
dedičstva. 
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Abstract  
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. Autorka 
analyzuje vybrané latinské okrídlené slová a citátové výrazy na základe 
príkladov excerpovaných zo Slovenského národného korpusu. 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.  

Keywords: prekladateľstvo a tlmočníctvo, francúzsky jazyk, latinský jazyk 

 
Úvod 
Hoci slovenčina nepatrí do skupiny románskych jazykov, ktoré sa 
z latinčiny, resp. z ľudovej latinčiny priamo vyvinuli, latinská lexika je 
v našom jazyku pomerne bohato zastúpená. Ak aj nerátame odbornú 
lexiku (najmä prírodovedné domény, kde je latinčina v pozícii lingua 
franca), ani v bežnej lexike nie sú živé latinské slová v slovenčine 
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ojedinelým javom. Ich výskyt je síce v porovnaní s anglicizmami, či 
všeobecnejšie s internacionalizmami, podstatne menej 
frekventovaný, no ich platnosť v jazyku je stála, stabilná.  

Latinské výrazy v slovenčine 
Väčšinu z latinských výrazov, ktoré sa používajú mimo odborného 
štýlu a sú súčasťou ďalších štýlov, možno zadeliť do nasledujúcich 
dvoch kategórií: 

1. okrídlené výrazy či okrídlené slová, 
2. citátové frazémy. 

Okrídlené výrazy, nazývané aj okrídlené slová, je tradičné označenie 
jednej skupiny knižných frazém. Vznikli na základe výroku historickej 
alebo literárnej postavy. V staršom vymedzení sa za okrídlené slová 
pokladal iba taký výrok, resp. citát, pri ktorom sa už neuvedomovalo 
alebo sa zabudlo na jeho pôvodcu. J. Mlacek a P. Ďurčo upozorňujú, 
že kvôli subjektívnosti určovania hranice a miery poznania pôvodcu 
citátu sa v súčasnej lexikológii uplatňuje odlišná metóda. Vychádza sa 
z komunikatívnej platnosti výroku. Ak sa daný výraz použije 
v kontexte, v ktorom vznikol a popisuje danú situáciu, ide o citát. Ak 
sa uplatňuje aj v iných komunikatívnych situáciách, ide o okrídlený 
výraz. Iba v takomto vymedzení sa okrídlené výrazy pokladajú za 
osobitný druh frazém (1995, s.p.). Príkladom na obe situácie je napr. 
známy výrok Gaia Iulia Caesara Alea iacta est, teda kocka je hodená 
(Suetonius, Životopis božského Iulia 32). Výrok Gaia Iulia Caesara 
zaznel pri prekročení riečky Rubicon 11. januára 49 pred Kr. Vzoprel 
sa príkazu senátu, ktorý od neho žiadal rozpustiť vojsko a vrátiť sa 
z Gallie do Ríma a zodpovedať sa z prekročenia udelených právomocí. 
Caesarov prechod s vojskom z Predalpskej Galie do Itálie znamenal 
začiatok občianskej vojny. Ako citát sa používa v odbornom, ale aj 
v umeleckom texte za podmienky, že ilustruje dobovú situáciu. Ako 
okrídlený výraz sa používa vtedy, ak má platnosť frazeologizmu 
a používa sa v kontexte na zdôraznenie situácie, keď je nejaká 
záležitosť rozhodnutá a toto rozhodnutie nemožno vrátiť späť.  
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J. Mlacek a P. Ďurčo vysvetľujú, že citátové frazémy sú frazémy 
prevzaté z cudzích jazykov, ktoré sa aj v prijímajúcom jazyku vyjadrujú 
vo svojej pôvodnej, teda v cudzojazyčnej podobe ako celok, čo 
znamená, že uvedená skupina frazém nezahŕňa tie, ktorých 
cudzojazyčným komponentom by bol iba jeden prvok. Patria sem tie 
frazeologické jednotky, ktoré slovenčina prebrala z cudzieho jazyka 
ako celok. Pre tieto frazeologické jednotky je príznačné buď to, že 
platnosť frazémy mali už v pôvodnom jazyku, napr. latinské cum 
grano salis, alebo jednotky, ktoré boli v pôvodnom jazyku 
nefrazeologickými (napr. odbornými) výrazmi, ako napr. corpus 
delicti, čo je pôvodom právnický termín alebo výraz persona non 
grata, ktorý patrí do diplomatickej terminológie, sa frazeologizovali 
až v prijímajúcom jazyku. Treba doplniť, že niektoré častejšie 
používané citátové frazémy sa uplatňujú aj v kalkovanej podobe, 
napr. in medias res – k veci, bez úvodu). Citátové frazémy majú 
štylistickú platnosť výrazných knižných prostriedkov. Vo frazeológii 
hovoríme o jave nazývanom preberanie frazeologických jednotiek. 
Ide o proces, pri ktorom sa frazeologický fond jazyka obohacuje 
o frazémy z iných jazykov. Najčastejším spôsobom je doslovný 
preklad cudzích frazém, ich úplné alebo čiastočné kalkovanie, pričom 
sa vo väčšine prípadov kopíruje ich syntaktická konštrukcia. 
Frazeologické jednotky, ako sme už spomenuli, sa preberajú 
v originálnej podobe, no môžu sa prispôsobiť aj preberajúcemu 
jazyku. Toto prispôsobovanie má za následky zmeny vo fonetickej 
alebo v grafickej podobe(1995, s.p.). Príkladom je latinská frazéma 
tabula rasa, ktorú slovenčina prebrala v nezmenenej podobe, no 
napr. francúzština si ju už prispôsobila do podoby table rase, teda aj 
jej grafická aj fonetická podoba zodpovedá preberajúcemu jazyku. 

Týmto spôsobom okrídlené výrazy a citátové frazémy pôvodom 
z latinčiny obohacujú súčasnú slovenskú lexiku. 

Pre názornosť prinášame aj prehľadnú exemplifikáciu obohacovania 
slovenskej lexiky latinskými výrazmi v rámci jednotlivých štýlov. Ide 
o príklady, ktoré samozrejme nie sú výhradne používané pre daný štýl 
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a jeden a ten istý latinský výraz sa môže uplatňovať vo viacerých 
z nich, v závislosti od komunikačnej situácie a od intencie výpovede 
autora. Vychádzame z delenia štýlov podľa J. Mistríka (1997, 419–
566). 

I. Primárne štýly: 
1. náučný štýl: terminus technicus 
2. administratívny štýl: curriculum vitae 
3. publicistický štýl: in memoriam; vox populi, vox dei 
4. rečnícky štýl: quo vadis  
5. esejistický štýl: condicio sine qua non 
6. hovorový štýl: de facto, pro forma 
7. umelecký štýl: carpe diem 

II. Sekundárne štýly (príležitostné, konkrétne, 
neštandardizované) – výber: 

1. biblický štýl: gloria in excelsis Deo 
2. ceremoniálny štýl: ad multos annos 
3. legislatívny štýl: ex offo (ex officio) 
4. ospravedlňujúci štýl: mea culpa, mea maxima culpa 
5. patetický štýl: per aspera ad astra 
6. persuazívny štýl: historia magistra vitae; non scholae sed 

vitae discimus 

Latinčina a budúci prekladatelia 
Podobných príkladov by sme našli omnoho viac, od tých 
najfrekventovanejších až po zriedkavé, ba raritné, ktoré sa zväčša 
vyskytujú v diskurzoch odborného používateľa jazyka. 

Keďže sú živé latinské slová prítomné takmer vo všetkých živých 
jazykoch, nie je zriedkavé, že sa objavujú aj v textoch zadaných na 
preklad študentom bakalárskeho a magisterského stupňa odboru 
Prekladateľstvo a tlmočníctvo v programe francúzsky jazyka 
a kultúra. Pri výučbe programových jednotiek ako Preklad, Odborný 
jazyk a Tlmočenie (konzekutívne a simultánne) sa využívajú 
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autentické texty bez korekcií, aby čo najvernejšie reflektovali realitu 
prekladateľskej praxe. Nie je preto ničím prekvapivým, ak sa 
v textoch populárno-náučného štýlu, v odborných textoch 
a v cvičných nahrávkach pre tlmočnícke výkony objavujú celkom 
prirodzene aj latinské výrazy. Problémom týchto výrazov je to, že sa 
vyskytujú vo východiskovom texte alebo nahrávke a ich identifikácia 
je sťažená dvojnásobne. Okrem toho, že sú tieto výrazy 
cudzojazyčným elementom, sú súčasťou textu napísanom alebo 
nahovorenom vo francúzštine. Na komplikáciách s ich dekódovaním 
a transferom do cieľového jazyka má svoj podiel aj redukcia alebo 
úplná absencia výučby latinčiny v týchto prekladateľských 
programoch. Keďže študenti nemajú s latinčinou či všeobecne 
s antickou civilizáciou dostatočný kontakt, neznalosti sa odzrkadľujú 
aj na výslednej kvalite translátu. Na základe niekoľkoročných 
skúseností získaných počas výučby translatologických disciplín 
môžeme konštatovať, že dôsledkom nepochopenia latinských 
výrazov vo východiskových textoch sú negatívne posuny v preklade 
a straty, a to na úrovni sémantickej aj štylistickej. Skôr než pristúpime 
k analýze živých latinských slov, ilustrujeme vyššie opísaný stav 
príkladmi, ktoré sme vybrali zo študentských prekladov 
a tlmočníckych výkonov. 

 
Obr. 1 Novinový článok vo francúzskom denníku – v názve table rase – tabula 
rasa 
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Neschopnosť študenta identifikovať latinské spojenie tabula rasa, 
ktorú prvý raz v metaforickom zmysle použil už Platón a neskôr 
Aristoteles a následne sa tento koncept objavuje u viacerých 
filozofov (Locke, Kant – nesúhlas, atď.), signalizuje nedostatky 
poukazujúce na absenciu vedomostí z filozofie, antickej kultúry 
a v prvom rade i latinčiny ako východiskového jazyka, z ktorého 
ostatné jazyky prebrali slovné spojenie ako výpožičku alebo 
v adaptovanej podobe. So slovným spojením table rase sa študenti 
stretli pri preklade textu z denníka Le Monde, kde sa objavilo 
v súvislosti s úradom a politikou amerického prezidenta: Donald 
Trump, président de la table rase.  

Výsledkom bolo, že v niektorých prekladoch do slovenčiny študent 
spojenie table rase nechápal ako syntagmu, ani ako metaforické 
spojenie. Preklad vychádzal z dvoch, resp. troch francúzskych 
lexikálnych jednotiek: 

a. Table 

1. stôl 

b. Raser 

1. (o)holiť (fúzy ap.), vyholiť, (o)strihať (nakrátko) (vlasy ap.) 
2. se raser - (o)holiť sa 
3. (hovor.) qqn otravovať koho 
4. se raser - nudiť sa 
5. (z)búrať, zrovn(áv)ať so zemou (budovu ap.) 
6. (tech.) zarovnať 

c. Ras, rase 

1. nakrátko ostrihaný 
2. nízky (o vegetácii) 
3. holý, šíry 
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Na základe ekvivalentov, ktoré ponúkal slovník, vznikli nasledujúce 
zaujímavé preklady: 
Donald Trup – prezident s otravnou politickou suitou. 
Donald Trup, prezident nízkeho stola. 
Politika Donalda Trumpa zasahuje široké masy.  

Jednu zaujímavú situáciu zažili študenti aj pri simultánnom tlmočení 
textu z francúzštiny do slovenčiny. Rečník hovoril o ekonomickej 
situácii vo Francúzsku. Študenti si vopred pripravili lexiku z oblasti 
ekonómie (nezamestnanosť, jej ukazovatele, vývoj, medziročné 
porovnania a pod.), no celú nahrávku k dispozícii samozrejme nemali. 
V rečníkovom diskurze sa vyskytlo spojenie ad vitam aeternam. Toto 
slovné spojenie bolo mimo očakávania tlmočníka a z celej skupiny ho 
nedokázal identifikovať ani jeden študent. Jednak bolo málo 
pravdepodobné v diskurze zameranom na analýzu súčasnej 
francúzskej ekonomiky a neskôr sa ukázalo, že ho nikto zo študentov 
ešte nikdy nepočul. Počas tlmočníckeho výkonu však jeho výskyt 
v texte študentov ovplyvnil. Jeho nepochopenie spôsobilo vo väčšine 
prípadov viac alebo menej výrazný fázový posun a trvalo im pomerne 
dlhý čas, kým svoj prejav opätovne zosynchronizovali, pretože 
nevedeli, či ide o kľúčové slovo/myšlienku alebo dokonca 
o ekonomický termín.  

Analýza používania latinských živých slov v slovenčine 
Príčiny možno vidieť v dvoch faktoroch, ktoré sa podieľajú na kvalite 
prekladu: 

1. absencia základných znalostí latinčiny, antickej civilizácie 
a kultúry, 

2. nevhodné zdroje, v ktorých študent svoje prekladateľské 
riešenia hľadá a overuje. 

Zaujímali nás preto možnosti, ktoré má študent pri overovaní lexiky 
a hľadaní ekvivalentov, ktoré sú mu bežne dostupné a ktoré nájde 
najrýchlejšie, teda na internete. 
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V nasledujúcej analýze sa budeme venovať vybraným latinským 
výrazom v slovenčine z kategórie citátových frazém alebo 
okrídlených výrazov, ktoré slovenčinu obohacujú v podobe kalkov, 
polokalkov alebo v originálnej podobe. Záujem sústredíme na ich 
frekvenciu a typy chýb, s ktorými sa v rámci ich používania 
stretávame. Údaje o frekvencii ich používania, ako aj väčšina 
príkladov, sú excerpované zo Slovenského národného korpusu (SNK 
public all version 7.0) s veľkosťou 1 250 382 876 pozícií (údaj aktuálny 
k 1. 9. 2017). Príklady zachytávajú a dokumentujú problémy týkajúce 
sa ich používania v písomnej forme. Príklady sú vybrané náhodne, bez 
súvislosti s frekvenciou alebo chybným použitím. V niektorých 
prípadoch by takéto kritérium ani nebolo možné stanoviť ako 
objektívne, keďže sa niektoré latinské frazeologické jednotky 
v slovenčine súbežne vyskytujú v pôvodnej forme, ako aj v kalkovej 
podobe. Príkladom je už spomínaný citátový výraz alea iacta est – 
kocky sú hodené. Obidva výrazy sú známe a používané aj ako citátový 
výraz, aj ako okrídlený výraz, vďaka čomu by kritérium frekvencie 
nemohlo byť uplatnené rovnako objektívne ako v prípade takých 
výrazov ako o tempora, o mores a pod. Celkovo bolo analýze 
podrobených dvanásť takýchto príkladov. Konkrétne zistenia 
prinášame v nasledujúcej časti: 

a. Prekročiť Rubikon. Výskyty: 159 
1. Poslanec KDH označil poslanca ĽS-HZDS Jána Kovarčíka za 

jedného z vinníkov, ktorý za uvedený návrh v spoločnej 
správe zodpovedajú. Proti tomu sa ohradila Kovarčíkova 
stranícka kolegyňa Katarína Tóthová. Lipšicovi odkázala, 
že prekročil rubicon slušného správania a pohrozila mu 
disciplinárnym stíhaním.1 

                                                           
1 Dostupné na internete:  Hospodárske noviny. Bratislava: Ecopress a.s. 2007, roč. 
16, 05.12.2007. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 11. júla 
2017]. 

http://korpus.juls.savba.sk/
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2. V čom vidíte najpodstatnejší moment, že sa vám nadarí 
prekročiť rubikon tejto nespravodlivosti? 2 

3. Presný výpis použitia latinského výrazu dokumentuje 
používanie tvarov s obmenou, t.j. substantívne 
a adjektívne komponenty odvodené zo základnej 
frazémy prekročiť Rubikon, ako aj obmeny slovesa – 
namiesto slovesa prekročiť použitie slovies prejsť 
a prestúpiť.  

P | N  PREKROČIŤ RUBIKON 1  
P | N  Prekročenie rubikonu 1  
P | N  Prekročením Rubikonu 1  
P | N  Prekročený Rubikon 1  
P | N  Prekročených rubikonov 1  
P | N  Prekročil rubikon 1  
P | N  Prekročila rubikon 1  
P | N  Prekročili Rubikon 1  
P | N  Prekročiť Rubikon 2  
P | N  Prekročme Rubikon 1  
P | N  Prekročte Rubikon 1  
P | N  prejdenie Rubikonu 1  
P | N  prekračuje Rubikon 2  
P | N  prekračuje rubikon 1  
P | N  prekračujú rubikon 1  
P | N  prekročenia Rubikonu 2  
P | N  prekročenie Rubikonu 8  
P | N  prekročenie rubikonu 4  
P | N  prekročeniu rubikonu 1  

                                                           
2 Dostupné na internete: SME. Denník. Bratislava: Petit Press 02.02.1994. In: 
Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra 
SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 11. júla 2017]. 

http://bonito.korpus.sk/run.cgi/view?q=aword%2C%5Blemma%3D%22pre.%2A%22%5D%5Blemma%3D%22rubikon.%2A%22%5D;q=p0+0%3E0+0+%5Bword%3D%22PREKRO%C4%8CI%C5%A4%22%5D%5Bword%3D%22RUBIKON%22%5D;corpname=prim-7.0-public-all&viewmode=kwic&refs=%3Ddoc.bogo
http://bonito.korpus.sk/run.cgi/view?q=aword%2C%5Blemma%3D%22pre.%2A%22%5D%5Blemma%3D%22rubikon.%2A%22%5D;q=n0+0%3E0+0+%5Bword%3D%22PREKRO%C4%8CI%C5%A4%22%5D%5Bword%3D%22RUBIKON%22%5D;corpname=prim-7.0-public-all&viewmode=kwic&refs=%3Ddoc.bogo
http://bonito.korpus.sk/run.cgi/view?q=aword%2C%5Blemma%3D%22pre.%2A%22%5D%5Blemma%3D%22rubikon.%2A%22%5D;q=p0+0%3E0+0+%5Bword%3D%22Prekro%C4%8Denie%22%5D%5Bword%3D%22rubikonu%22%5D;corpname=prim-7.0-public-all&viewmode=kwic&refs=%3Ddoc.bogo
http://bonito.korpus.sk/run.cgi/view?q=aword%2C%5Blemma%3D%22pre.%2A%22%5D%5Blemma%3D%22rubikon.%2A%22%5D;q=n0+0%3E0+0+%5Bword%3D%22Prekro%C4%8Denie%22%5D%5Bword%3D%22rubikonu%22%5D;corpname=prim-7.0-public-all&viewmode=kwic&refs=%3Ddoc.bogo
http://bonito.korpus.sk/run.cgi/view?q=aword%2C%5Blemma%3D%22pre.%2A%22%5D%5Blemma%3D%22rubikon.%2A%22%5D;q=p0+0%3E0+0+%5Bword%3D%22Prekro%C4%8Den%C3%ADm%22%5D%5Bword%3D%22Rubikonu%22%5D;corpname=prim-7.0-public-all&viewmode=kwic&refs=%3Ddoc.bogo
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P | N  prekročené Rubikony 1  
P | N  prekročení Rubikonu 5  
P | N  prekročením Rubikonu 3  
P | N  prekročením rubikonu 1  
P | N  prekročený Rubikon 4  
P | N  prekročiac Rubikon 1  
P | N  prekročil Rubikon 31  
P | N  prekročil rubikon 11  
P | N  prekročila Rubikon 4  
P | N  prekročila rubikon 6  
P | N  prekročili Rubikon 8  
P | N  prekročili rubikon 7  
P | N  prekročilo Rubikon 4  
P | N  prekročiť Rubikon 24  
P | N  prekročiť rubikon 8  
P | N  prekročí Rubikon 2  
P | N  prekročíme Rubikon 3  
P | N  prestúpili Rubikon 1  

 
Možeme konštatovať, že najväčším problémom frazeologizmu je jeho 
ortografická stránka, konkrétne vlastné meno Rubikon. Rozmanitosť 
slovesných tvarov, ako aj adjektívny komponent svedčia o živom 
charaktere frazémy a jej častom používaní. 

b. Alea iacta est. Výskyty: 17 
1. V duši sa mi zdvihla vlna hlbokého fatalizmu. S týmto 

nemôžem robiť nič. Absolútne nič. Odrazu sa mi vynorili 
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Davidove slová. Alea jacta est. Samozrejme. Kocky sú 
hodené. Už sa nič nedá vrátiť.3  

2. Po prvý raz môže byť prezidentom černoch a po prvý raz 
sa môže stať prezidentkou najmocnejšieho štátu sveta 
žena - Hilary Clinton. Alea acta est.4 

V týchto dvoch príkladoch by sme radi upozornili nielen na samotnú 
chybu, ale na jej pôvodcov. V prvom prípade ide o preklad románu 
Ten pravý z vydavateľstva Ikar (2001). Prekladateľkinu chybu si 
nevšimol ani jazykový redaktor. Druhá chyba sa vyskytla v článku 
z dielne jednej z Katedier žurnalistiky. V oboch prípadoch ide 
o chybu, ktorej sa dopustili poučení používatelia jazyka. 

c. Morituri te salutant. Výskyty: 45 
V Slovenskom národnom korpuse sme nezaznamenali chybné tvary 
spojenia, čo naznačuje, že vzhľadom na to, že ide o menej 
frekventované spojenie, používa ho pravdepodobne zväčša ten, ktorý 
rozumie obsahu a má korektne zafixovanú aj jeho formu.  

d. Carpe diem. Výskyty: 240 
Ani v tomto slovnom spojení sme v Slovenskom národnom korpuse 
nezaznamenali chybné tvary, avšak bežne ich možno vidieť na 
diskusných fórach a pod. Ide napr. o tvary ako carpe dies. 
Zaujímavosťou sú aj alúzie frazém, ktoré frazéma podnecuje. 
Spomenúť možno filmové dielo Carpa diem (2007) – drámu, v ktorej 

                                                           
3 Dostupné na internete:  Alliottová, Catherine: Ten pravý. Bratislava: Ikar 2001. 
413 s. Preklad: Zdenka Buntová. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. 
Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 
11. júla 2017]. 
4 Dostupné na internete: www.Webjournal.sk. Bratislava: Združenie MASS-MEDIA-
SCIENCE pri Katedre žurnalistiky FiF UK 2008. In: Slovenský národný korpus prim-
7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. 
<http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 11. júla 2017]. 
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malé dievčatko obľubuje pozorovať kapra (a carp – angl., la carpe – 
franc., la carp – špan., tal.) v akváriu.  

e. Inter arma silent Musae. Výskyty: 51 
1. A tak sa vám, zásluhou tohto zápalu podarilo vyvrátiť 

staré tvrdenie, že inter arma silent musea - vo vojne múzy 
mlčia.5 

2. Antické Inter arma sileut musae nemôže platiť ani v mieri, 
ani v stave akéhokoľvek ohrozenia. Súčasný básnik je 
ostražitý, jeho rod má totiž nové skúsenosti. A preto má 
pravdu aj Josef Hanzlík v básni Poetika.6 

3. Napriek všetkému boli zrejme obavy o bezpečnosť väčšie 
a Maroko sa tak na svetovej mape endura neobjavilo. Raz 
darmo, to staré známe – „inter armant musae silent“ 
(keď prehovoria zbrane, múzy mlčia)…" platí stále.7 

4. A je až neuveriteľné, ako umenie dokázalo zotrieť 
rozdiely medzi všelijakými názorovými nezhodami či 
ideovými neznášanlivosťami. Aby sa opäť potvrdilo, že 
kde zbrane mlčia, prehovoria múzy. Ale i naopak, že stále 
platí - inter armes silent musae.8 

5. Zaujímavosťou bolo aj to, že vo výstavnej kolekcii 655 
fotografií bolo aj 110 veľkých zväčšenín od fotografov zo 

                                                           
5 Dostupné na internete: Nové slovo. F. Mikovič: Divadlo bez pódia. Bratislava: 
Pravda. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný 
ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 2. augusta 2017]. 
6 Dostupné na internete: Romboid. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985, roč. 20, č. 
05. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav 
Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 2. augusta 2017]. 
7 Dostupné na internete: Východoslovenské noviny - Korzár 2003/04 . In: Slovenský 
národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 
2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 2. augusta 2017]. 
8 Dostupné na internete: Nové slovo. Rothmayerová, Gabriela: Medzi priateľmi 
zmĺkli zbrane. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 2. augusta 
2017]. 
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Sovietskeho zväzu, čo bolo vôbec prvé ucelené stretnutie 
s týmto typom fotografie na Slovensku. „Inter arma silent 
muze“ a tak ďalší rozvoj fotografického amatérskeho 
hnutia začína v Košiciach až začiatkom 60-tych rokov a to 
vznikom Fotoklubu VSŽ v roku 1961, ktorého 
zakladateľmi boli Kornel Lovay a Peter Purtz. 9 

Význam frazémy je používateľom dobre známy, problematická je 
jeho forma. Keďže jednotlivé komponenty frazémy sú vyskloňované 
alebo vyčasované v latinčine, ich tvary sa v porovnaní 
s nominatívnymi tvarmi zapamätávajú ťažšie, a to najmä 
používateľom, ktorí nedisponujú znalosťami latinčiny. V mnohých 
prípadoch v podstate používatelia v texte uvádzajú tvar foneticky 
transkribovaný do slovenčiny. 

f. Nomen omen. Výskyty: 151 
1. „Raz chceli napríklad Džennifer, ale to nešlo, tak to 

zmenili na Jenifer. Ľudia dnes radi dávajú aj dve mená, 
napríklad Bianka Karmen či Dorka Fruszina.“ Z antiky 
putuje myšlienka Nomen Omen – meno osud, teda, že 
meno určuje osud nositeľa,“ vraví psychológ Dušan 
Fabián.10 

V prípade uvedeného slovného spojenia je pomerne častý problém 
s písaním veľkých a malých začiatočných písmen. Hoci niet dôvodu, 
prečo písať v prvom alebo druhom komponente syntagmy veľké 
písmeno, práve toto je najfrekventovanejšia chyba v jeho používaní. 

  

                                                           
9 Dostupné na internete: http://www.k91.sk/oth.htm [Cit. 2. augusta 2017]. 
10 Dostupné na internete: SME. Denník. Bratislava: Petit Press 2007, roč. 15, 
04.08.2007. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 29. augusta 
2017]. 
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g. O tempora, o mores. Výskyty: 22 
1. Už starí Rimania vraveli: o tempora, o móres. To 

znamená, že mravy zatracované v jednom čase sú v inom 
chválitebné alebo aspoň pardonované.11 

2. Ó tempera! Ó mores! Radšej jedz a pi! Prozit! Do krčmy 
vrazí staršia krčmárkina dcéra Margita so správou, že ju 
pani vymenovala za svoju komornú. Je šťastná. Objíme sa 
s matkou. 12 

Chybný tvar móres písaný s dlhým ó je zrejme výsledkom vplyvu 
slovenčiny, pretože substantívum móres existuje aj v slovenčine. 
Móres je maskulínum singuláru a píšeme ho s dĺžňom:  

móres -su obyč. pl. móresy m. ⟨lat.⟩ hovor. 1. ▶ ustálené spôsoby 
správania, konania: malomeštiacke, učiteľské móresy; zavádzať 
cudzie, neslušné, vyberané móresy; majú čudné móresy ↗ i fraz.; 
rýchlo si zvykli na tunajšie móresy; odvykli si od starých móresov; 
zaviedol v športovom klube móresy, ktoré platia dodnes; Správanie - 
móresy mali zodpovedať postaveniu jednotlivca, generačnému, 
stavovskému, rodovému, sociálnemu statusu.  

Druhý príklad dokumentuje chybný tvar v pôvodnej slovenskej 
umeleckej tvorbe. 

  

                                                           
11 Dostupné na internete: Lászlová, Karin: Väzenie bez mreží. Bratislava: 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 1994. 368 s. In: Slovenský národný 
korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. 
<http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 2. augusta 2017]. 
12 Dostupné na internete: Jaroš, Peter: Lady Dracula alias Báthory story. Bratislava: 
APIS 1998. 119 s. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 2. augusta 
2017]. 
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h. Veni, vidi, vici. Výskyty: 4 
1. The Hives sa presadili v roku 2000 s druhým albumom 

Veni Vidi Vicious, z ktorého vyšli známe singly Main 
Offender a Hate To Say I Told You So.13  

Frekvencia výskytu frazémy v Slovenskom národnom korpuse 
potvrdzuje, že paralelne s latinskou formou sa v slovenčine uplatnil 
jej kalk prišiel som, videl som, zvíťazil som, ktorý je bežný 
a v porovnaní s originálom je jednoduchšia aj jeho ortoepia aj 
ortografia, keďže tvar vici sa vyslovuje aj ako [viči]. Zaujímavosťou je 
príklad slovnej hry v anglickom jazyku, kde z tvaru vici autor vytvoril 
alúziu frazémy v konečnej podobe Veni vidi vicious. 

i. In medias res. Výskyty: 288 
1. Trvá to len chvíľu a už nás niečie ruky vyťahujú z vody na 

visiaci rebrík, ktorý nás prenesie cez úzky priesmyk 
v skalách až na ostrov snov. In media res. „Kde to sme? 
Veď tu nie je žiadna pláž,“ pýta sa Vienella z New Yorku, 
zatiaľ čo prechádzame akousi húštinou.14 

2. Vypustime však faktografiu a chronológiu, ktorú autor 
podáva vecne, triezvo a v primeraných stručných 
proporciách, len po rokoch 1968 a najmä 1989 by sa 
žiadalo o niektorých politických prominentoch pridať k 
menu aj krátku poznámku, charakteristiku, pretože tých, 
čo dnes ešte vedia, kto bol povedzme V. Šalgovič a akú 
úlohu zohral v rokoch 1968 a normalizačných, je neustále 
menej, nehovoriac o hekticky sa striedajúcich politikoch 

                                                           
13 Dostupné na internete: SME. Denník. Bratislava: Petit Press 02.09.2004. In: 
Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra 
SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 29. augusta 2017]. 
14 Dostupné na internete: Raj na zemi existuje. Hospodárske noviny. Bratislava: 
Ecopress a.s. 2012, roč. 21, 23.02.2012. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-
public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. 
<http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 29. augusta 2017]. 
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posledných rokov, vypustime ju a pristúpme in media res 
k najzaujímavejším Laluhovým postrehom, skúmaniam a 
úvahám: 1.Vstupu vojsk Varšavskej zmluvy bolo v roku 
1968 možné zabrániť iba opätovným zavedením 
diktatúry a tyranie.15 

3. Inšpirácie môžeme vidieť nielen v charakteristických 
znakoch eposu, ako sú propozícia, invokácia, ktorú podľa 
Vergíliovho vzoru Hollý používa v texte viackrát, in medis 
res, retardačné prvky na spomalenie deja, hrdinstvo a 
udatnosť hlavných postáv, prívlastky a prirovnania, ale aj 
z tematickej stránky.16 

4. Páčilo sa mi aj to, že kniha začala in medias rez a hneď po 
prvých pár riadkoch sa objavil šarmantný pán Maddox.17 

Chronicky známy výraz in medias res sa opäť ukazuje ako ortograficky 
náročný a jeho obmeny sú niekedy veľmi prekvapujúce. Za zmienku 
stojí ešte jedna skutočnosť. In Medias res si ako svoj názov zvolilo 
mnoho firiem po celom svete, pričom prevažujú spoločnosti, ktoré 
poskytujú služby najmä v oblasti práva a financií. Pravdepodobne ide 
o snahu poukázať na bezprostrednosť jednania. 

j. Ab ovo. Výskyty: 24 
V uvedenom slovnom spojení sme nezaznamenali chybné tvary.  

  

                                                           
15 Dostupné na internete: Literárny týždenník. Bratislava: Spolok slovenských 
spisovateľov 2001, roč. 14, č. 18.  In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. 
Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 
29. augusta 2017]. 
16 Dostupné na internete: Doc.id 2014-03-16-t-1 8.  In: Slovenský národný korpus 
prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. 
<http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 29. augusta 2017]. 
17 Dostupné na internete: <http://nakridlachknih.blogspot.sk/2016/12/sladke-
vykupenie-jamie-mcguire-recenzia.html>  [Cit. 29. augusta 2017]. 
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k. Homo homini lupus (est). Výskyty: 35 
1. A najhoršie zo všetkého je, že to božstvo má skazonosný 

vplyv. Už je to tak, ako vraveli starí Rimania: Homo homi 
lupus. Pre mňa boli peniaze vždy iba prostriedok na 
živobytie a nikdy nie jeho cieľ.18 

2. „Človek človeku je vlkom (homo homino lupus est) 
… a tak nastáva vojna všetkých proti všetkým.“19 

3. Doba je zlá, ale ľudia by mali byť k sebe dobrí, lebo za pár 
rokov začne platiť to staré rímske: „Homo homine lupus!“ 
A človek nesmie byť človeku vlkom! Musí byť a zostať 
človekom.20 

4. Ako dodal, žiaľ, aj na Slovensku sa tieto veci diali a je 
skutočne povinnosťou všetkých uvedomelých ľudí 
pripomínať si, čo sa dialo, zvlášť v dnešnej dobe, keď 
začali vzrastať prejavy neonacizmu či rasovej 
neznášanlivosti. Homo hominis lupus – človek človeku 
vlkom – je podľa Roberta Fica príliš slabé vyjadrenie toho, 
čo tragédia holokaustu v sebe obsahuje v celej hĺbke 
utrpenia a trýzne jej všetkých obetí.21 

                                                           
18 Dostupné na internete:  Lászlová, Karin: Príbeh jedného manželstva. Bratislava: 
Motýľ 2000. 147 s. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 29. augusta 
2017]. 
19 Dostupné na internete: Klimeková: Postmoderne o etike a etickej výchove 
(Modely a problémy). Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied PU 2010.  In: 
Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra 
SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 29. augusta 2017]. 
20 Dostupné na internete: MY Hornonitrianske noviny. Bratislava: Petit Press 2008, 
roč. 15, č. 21. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 29. augusta 
2017]. 
21 Dostupné na internete: Delet. Židovské noviny. Bratislava: Občianske združenie 
Delet 2014.  In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 29. augusta 
2017]. 
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5. Ako hovoria starí rimania „Clara Pacta, Bone Amici et 
Homo homini Luspus est in Corpus Iuris civilis“ – teda 
Jasné zmluvy – dobrí priatelia, inak človek človeku vlkom 
bude v občianskom súdnom spore.22 

Ide o podobný prípad ako frazéma inter arma silent musae. Význam 
frazémy je transparentný, no keďže sú v latinčine jednotlivé 
komponenty frazémy vyskloňované (a vyčasované), ich tvary môžu 
pri zapamätávaní spôsobiť ťažkosti. 

Pri excerpovaní materiálu sme sa stretli aj s jednou zaujímavosťou.  

6. Miernejšie ako „Homo homini lupus“ je „ Homo homini 
lumpus“.23  

Ide o aktualizáciu frazémy, nie však deminutívnu formu v pravom 
zmysle, ale z hľadiska sémantického, čo napokon vysvetľuje aj autor 
textu. Slovnou hrou dosiahol nižší stupeň neprajníctva medzi ľuďmi, 
a to alúziou na štylisticky príznakové substantívum lump: 

lump -a m. expr. 

1. kto lumpuje; pijan 
2. naničhodník, darebák, lotor: ty 1. jeden! nadávka; 

A napokon jeden príklad interferencie týkajúcej sa španielčiny, 
v ktorej jestvuje identická frazéma v pôvodnej latinskej podobe, ale 
pri ortografii je frekventovaná chyba homo homini lubus, keďže po 
španielsky je vlk lobo.  

                                                           
22 Dostupné na internete: Osztatná, Valéria, Kitlei, Kristian: Ako to vidíme my iní. 
Nové Zámky: MEA2000 2013. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. 
Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 
29. augusta 2017]. 
23 Dostupné na internete: MY Liptovské noviny. Bratislava: Petit Press 2010, roč. 7, 
č. 20. In: Slovenský národný korpus prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný 
ústav Ľ. Štúra SAV 2015. <http://korpus.juls.savba.sk> [Cit. 29. augusta 2017]. 
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Pre lepšiu názornosť a rôznorodosti chýb frazémy uvádzame výpis 
tvarov priamo tak, ako ich uvádza Slovenský národný korpus: 

 
Obr. 2 Tvary KWIC frazémy homo homini lupus v Slovenskom národnom 
korpuse. 
 
l. Panem et circenses. Výskyt: 71 
Pri poslednej frazéme tiež uvádzame priamo prehľad tvarov podľa 
výskytu v Slovenskom národnom korpuse. 

 
Obr. 3 Tvary KWIC frazémy panem et circenses v Slovenskom národnom 
korpuse. 
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Záver 
Latinčina nespochybniteľne patrí medzi jednotky študijného 
programu Francúzsky jazyk a kultúra odboru Prekladateľstvo 
a tlmočníctvo. Dlhodobá absencia latinčiny na gymnáziách 
a humanitných odboroch na univerzitách sa skôr alebo neskôr 
negatívne prejaví nielen na idiolekte bežných používateľov jazyka, ale 
aj jeho odborných používateľov, akými sú prekladatelia či žurnalisti, 
čo zdôrazňuje S. Ondrejovič: „Hoci žurnalisti majú v tejto veci veľkú 
zodpovednosť (dnes najviac ovplyvňujú normy), neraz sa pritom 
nadmieru spoliehajú na svoje vlastné individuálne normy a nezriedka 
prezrádzajú nedokonalé ovládanie jazyka“ (2006, s. 35). Do prípravy 
budúcich prekladateľov je preto potrebné integrovať aj latinský jazyk 
a základy antickej kultúry a literatúry, aby mal budúci prekladateľ 
prehľad a absolvoval základnú prípravu. Neznamená to, že má byť 
odborníkom na úrovni klasického filológa, ale má byť schopný 
identifikovať v texte reálie týkajúce sa antiky, latinské výrazy, či už 
priame alebo alúzie, či intertextové odkazy. Je škoda, že latinčina je 
opäť v úzadí. Jej zastúpenie v študijných programoch humanitných 
odborov je nespochybniteľné. Reálnu situáciu v školstve výstižne 
opisuje E. Juríková: „Žiaducu zmenu nepriniesla ani zmena 
politického režimu v roku 1989, keď sa v počiatočnej eufórii síce 
začala vyučovať na mnohých školách, ale po jej vyprchaní sa 
v priebehu deväťdesiatych rokov aj z väčšiny z nich vytratila“ (2017, 
s. 112–113). Latinčina by nemala byť módnou záležitosťou, 
symbolom singulárnosti alebo značkou zaručujúcou výnimočnosť 
školy medzi ostatnými školami. O jej užitočnosti niet najmenších 
pochybností, preto by nemala byť raritou, ale samozrejmosťou. 
Konštatujú to mnohí klasickí filológovia pôsobiaci na našich 
univerzitách. Ich snahu o sprístupnenie latinčiny vidieť aj v nových 
prístupoch. Nie je ničím neobvyklým, že aj latinčina sa dnes vyučuje 
prostredníctvom e-learningových modulov. K. Karabová zdôvodňuje: 
„Kurzy poskytujú oveľa širší priestor na predstavenie teórie, ktorá 
sama o sebe nemusí byť pre študenta motivujúca. V spojení 
s ukážkami doplňujúcimi text sa aj vo vzdelávaní klasických jazykov 
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otvára oblasť názornosti a využívania veľkého množstva príkladov 
z oblasti reálií, literatúry, stredovekých listín a podobne. Podobne 
stvárnené kurzy si celkom oprávnene dokážeme pritom predstaviť aj 
pri predmetoch, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť štúdia klasických 
jazykov, akými sú antická mytológia, dejiny gréckej a rímskej 
literatúry, epigrafika, topografia či reálie antického sveta“ (2014, 
s. 59). Takéto kurzy sú naozaj cestou, ako otvoriť latinčine priestor 
a vzbudiť záujem o jej štúdium prostredníctvom mytológie či antickej 
civilizácie, a to najmä u študentov tých študijných programov, kde 
latinčina nie je súčasťou súboru povinných predmetov. O tejto 
možnosti hovorí E. Brodňanská: „Virtuálne edukačné prostredie 
otvára aj antickej civilizácii a kultúre nové možnosti k naplneniu 
významu už viackrát spomínaného slovesa communicare. Vďaka 
tomu, že nám starovekí Gréci a Rimania zanechali dedičstvo prítomné 
v jazyku všetkých kultúrnych národov, pre ktorého správne 
pochopenie a následnú interpretáciu je dôležité poznanie širších 
súvislostí, ponúkame na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove študentom prekladateľstva a tlmočníctva (obzvlášť 
v špecializácii francúzsky jazyk a kultúra) predmet Antická civilizácia. 
Snahou je, aby sa ako budúci prekladatelia dokázali zorientovať 
v pokladnici kultúrneho bohatstva, ktoré nám antika zanechala, a boli 
schopní riešiť rébusy antického sveta kódované prostredníctvom 
alúzií alebo intertextuality v reči i literatúre“ (2014, s. 11).  

Nielen humanitné odbory potrebujú do svojich študijných programov 
integrovať latinčinu. O výhodách jej vyučovania prostredníctvom e-
learningových kurzov hovorí A. Katreničová: „Výučba latinskej 
lekárskej terminológie formou e-learningu by si určite našla svoje 
uplatnenie aj vo vyučovaní zahraničných študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Zo strany vyučujúcich by si 
však vyžadovala predovšetkým dôkladnú prípravu študijného 
materiálu pre formu dištančného štúdia, ktorý by pokryl všetky 
požiadavky kladené na vedomostnú úroveň zahraničných študentov“ 
(2014, s. 65). Latinčina sa teda v súčasnosti musí vyrovnať 
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s problémom jej zaradenia medzi vyučované predmety na stredných 
a vysokých školách, ale aj s problémom metódy jej výučby, voľby 
učebných materiálov, a pod. Spolu so S. Oriňákovou však veríme, že 
„existencia moderných výučbových materiálov, ktoré rátajú 
s aplikáciou informačno-komunikačných technológií, môže pomôcť 
odbornému latinskému jazyku upevniť si pozíciu medzi predmetmi 
v akademickom vzdelávaní“ (2014, s. 92). Takúto pomoc v podobe 
novej formy vyučovanie nepotrebuje len odborná latinčina, ale aj 
všeobecné základy z latinského jazyka, antickej civilizácie a kultúry, či 
mytológie, ktorých poznanie pomôže študentom translatologických 
odborov zvyšovať si úroveň kultúrnej kompetencie.  

Na úplný záver príbeh, ktorý inšpiroval nielen názov, ale inicioval aj 
napísanie tejto štúdie. Dve gymnazistky zaujala titulná strana 
lifestylového časopisu, na ktorej bol vyfotený novodobý Adonis, 
dnešnou lexikou metrosexuál, ktorý v takmer Adamovom rúchu vábil 
pohľady žien. Na vypracovanom hrudníku sa mu vynímal nápis Ave 
Eva. 

Dievčatá sa pustili do živého rozhovoru o význame nápisu. 

A: Čo je Ave Eva? 
B: Ave sú vtáci. Teraz sme sa to učili na biológii. Čiže nejaký druh 
vtáka. 
A: Niečo ako Evin vták? 
B: Asi. Myslím, že to bude niečo ako metafora. Úprava tam dole, 
plastika, chápeš. Nejaký typ vylepšenia kvôli žene.  
A: Človek musí byť fakt inteligentný, aby to pochopil. Kto by povedal, 
že latina na biole je dôležitá aj pri čítaní bulváru. 
B: No veď nie všetky redaktorky sú blbé a aj táto niekde začať musela. 
Určite si ju po tom kúlovom nadpise niekto významný všimne. 
 
Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu KEGA č. 027PU-
4/2015 Francúzska kultúra a frankofónne kultúry na virtuálnej 
univerzite PU. 
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Comorbidity with Learning Difficulties Experienced by 
Young Learners of English Diagnosed with ADHD 

Werona Król-Gierat 

Pedagogical University of Cracow 

Abstract  
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. 

Keywords: attention-deficit hyperactivity disorder, special educational 
needs, English as a foreign language, learning difficulties, foreign-language 
classroom, inclusive education 

Introduction 
Teachers of foreign languages may observe some indicators of 
psychomotor (hyper)activity in some pupils in the classroom. 
Sometimes it is just excitement, and a developmental process 
connected with children’s having the natural need to be in motion, 
but other times they have to deal with a disorder in which one of the 
symptoms is self-evident and easily identifiable namely hyperactivity 
– while the concomitant attention deficit is not so obvious. The 
disorder usually becomes palpable in early-school days, and 
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frequently persists into adolescence. With time, the severity of the 
disorder can decline. 

Learning Difficulties Experienced by Children with ADHD 
Several definitions and interpretations of Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) have been provided by various 
researchers and authors. Sajadi (2012: 1 in Król-Gierat, 2014: 33), 
presents the development of the terminology. Since the 1940s, 
various terms have been introduced in respect of ADHD:  

• Post-encephalitic Behaviour Disorder (PBD),  
• Brain-Damage Syndrome (BDS),  
• Minimal Brain Dysfunction (MBD),  
• Hyperkinetic Reaction in Childhood (HRC), 
• Attention-Deficit Disorder (ADD),  
• and finally Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).  

Sousa (2001, 2007: 49) describes ADHD as “a syndrome that 
interferes with an individual’s ability to focus (inattention), regulate 
activity level (hyperactivity), and inhibit behaviour (impulsivity).” The 
disorder not infrequently co-occurs with other SpLDs, such as 
dyslexia and dyscalculia (Kormos and Smith, 2012). In order to be 
diagnosed with ADHD, the typical symptoms should be detected 
before the age of 7, and in at least two of the child’s settings (e.g. at 
school and at home), and persist for at least six months. In the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM T-R; 
The American Psychiatric Association - APA, 2000) the indicators of 
ADHD (Table 3.8.) are grouped according to:  

• inattention,  
• hyperactivity,  
• impulsivity. 
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INATTENTION often fails to give close attention to details 
or makes careless mistakes in schoolwork, 
work or other activities; 

often has difficulty sustaining attention in 
tasks or play activities; 

often does not seem to listen when spoken 
to directly; 

often does not follow through on 
instructions and fails to finish schoolwork, 
chores, or duties in the workplace (not due 
to oppositional behaviour or failure to 
understand instructions); 

often has difficulty organising tasks and 
activities; 

often avoids, dislikes, or is reluctant to 
engage in, tasks which require sustained 
mental effort (such as schoolwork or 
homework); 

often loses things necessary for tasks or 
activities (e.g. toys, school assignments, 
pencils, books, or tools); 

is often easily distracted by extraneous 
stimuli; 

is often forgetful in daily activities 

HYPERACTIVITY often fidgets with hands or feet or wriggles 
in seat; 
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often leaves seat in classroom or in other 
situations in which remaining seated is 
expected; 

often runs about or climbs excessively in 
situations in which it is inappropriate (in 
adolescents or adults, this might be limited 
to subjective feelings of restlessness); 

often has difficulty playing or engaging in 
leisure activities quietly; 

is often “on the go” or often acts as if “driven 
by a motor”; 

often talks excessively 

IMPULSIVITY often blurts out answers before questions 
have been completed; 

often has difficulty awaiting his/her turn; 

often interrupts or intrudes on others (e.g. 
butts into conversations or games)  

Tab. 1. The symptoms of ADHD (adapted from DSM T-R; The American 
Psychiatric Association, 2000, in Król-Gierat, 2014” 34) 
 

Not all the above symptoms might be present in the same child. As a 
result of physical examinations, psychological tests and observations, 
children can be classified into three subtypes of ADHD, according to 
which symptoms are the strongest: predominantly inattentive, 
predominantly hyperactive-impulsive, combined inattentive-
hyperactive-impulsive (Sousa, 2007: 50).  

Since ADHD is a complex disorder, the medical and scientific 
communities are not sure about its exact causes. However, research 
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in this field has expanded in recent decades. As Villalobos (2011) and 
Sousa (2007) report, it is generally agreed that ADHD is 
neurobiological in nature, is often hereditary, and can result from:  

• differences in brain structure and functioning (e.g. shrunk 
frontal and temporal lobes, which help moderate behaviour, 
control excess emotional responses, and contain some 
components of attention; and impaired functioning of 
the executive-control system),  

• the presence of certain genetic abnormalities (e.g. one 
suspected cause is the gene responsible for coding the 
neuron receptors for dopamine, which is a key 
neurotransmitter, and has a significant function in helping 
the brain focus with the intent to learn; ADHD seems to be 
more common among males),  

• a chemical imbalance in the brain. 

With regard to the consequences of being diagnosed with ADHD in 
FLL, the combination of a variety of symptoms (see Tab. 1.) can cause 
learning difficulties and underachievement. Since ADHD children 
often get distracted by the presence of background noises, and 
manifest difficulties in sustaining attention to verbal instructions over 
a period, they should also be evaluated on their auditory processing 
skills. Hooper and Umansky (2009) state that such assessments 
should include the testing of children’s ability to: make fine auditory 
discriminations, retain auditory sequences, and focus on an auditory 
figure against a distracting background. Undoubtedly, this type of 
information would be very helpful to teachers of English.  

Szóstak (2009) developed a wide repertoire of practical tips for EFL 
classrooms based on a behavioural parallel teaching model (PTM) 
(PL.: model nauczania równoległego), which combines teaching the 
subject-matter (English, or any other modern foreign language) with 
the appropriate rules of conduct, social norms and attention training. 
Following this model, the teacher forms a positive and engaged 
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relationship with the ADHD child, consciously spotting and 
supporting his/her strengths as well as compensating for his/her 
manifested deficits. The whole process starts with limiting 
the possible visual-auditory distractions in the classroom (Fig. 1.) and 
is based on giving clear, straightforward, effective commands. Each 
positive/desired response of the child (both in learning the FL and in 
obeying classroom rules) is then reinforced by the teacher through 
praising or other motivational systems (e.g. assigning points, special 
tokens, rewarding). What is crucial for the teacher in PTM is being fair 
and consistent. 

 

Fig. 1. Limiting visual-auditory distractions in the FL classroom for an ADHD 
learner (The authors’ own elaboration based on Kołakowski, n.a: 14)  
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Villalobos (2011) conducted a case study on a 14 year-old student 
with ADHD, a native speaker of Spanish, within an EFL environment 
in Costa Rica. The study utilised experience of implementing an 
intervention plan consisting of a set of four observations and four 
working sessions. It also describes the strategies and techniques used 
in the classroom aimed at improving Ngäbe’s performance in the 
target language, e.g.: using a highlighter to mark what seemed the 
most relevant; allowing a mini-ball made of cloth as a fidgeting 
object; using a pocket calendar to accomplish duties and tasks on 
time; introducing a daily behavioural chart so that the boy could write 
and reflect on his positive and negative behaviour and progress in the 
English class; recording the English lessons with an audio device so as 
to be able to go back as many times as necessary to check and 
reinforce the material studied in class and to clarify any doubts; 
assigning a physical job within the class – being in charge of wiping 
the whiteboard, distributing and collecting handouts, assignments, 
and projects; agreeing on a signal to let the student know whenever 
he was losing concentration or moving excessively; constructing a set 
of post-checklists for specific tasks and assignments which were done 
in the classroom; using a pencil for pointing across the page when 
reading so that Ngäbe could stay focused and maintain his pace; 
keeping a special folder to store all the materials, copies, and 
assignments for the English subject, which also included a section for 
parents-English-teacher communication (for exchanging details, 
comments, thoughts, ideas, suggestions, and positive or negative 
feedback).  

Villalobos (2011) reports that during the intervention sessions the 
research subject was very cooperative and demonstrated a genuine 
interest in the novel strategies and techniques. The boy’s 
concentration and attention span seemed to be improving, although 
he would often forget himself and tap with the highlighter on the 
desk, interrupting the flow of the lessons. After some time on the 
case study, Ngäbe’s English teacher was interrogated about 
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the outcome of the intervention. She confirmed that they were “very 
thought-provoking” and “extremely useful”. The teacher also started 
paying more attention to the structure of the lessons and the 
classroom routines. In general, “Ngäbe responded properly to 
the implementation plan, modifying negative behaviour and 
attitudes, and becoming an effective English learner. [He] definitely 
improved his condition and his general performance in the EFL 
classroom”, becoming a more-autonomous learner (Villalobos (2011: 
31). Concluding, one of the main findings of Villalobos’s research 
(2011) was that ADHD could be successfully treated in a supportive 
educational environment which took into account the learner’s 
deficits and special needs.  

Šulová (2016) also conducted a case study on the learning strategies 
of an elementary-school 5th-grade pupil diagnosed with ADHD, but in 
one-on-one English lessons. The main aim of the research was to 
confirm that facilitating and supporting learning strategies make 
the FL learning process more effective for an ADHD learner. Indeed, 
as demonstrated by Šulová (2016), it is possible to increase the 
learner’s performance in the FL as well as the level of confidence and 
motivation. Petra, the research subject, attends regular English 
lessons at school, but prefers one-on-one extracurricular meetings, 
because the individual approach helps her focus more on the content 
of the lesson and there are fewer distracting factors. Above all, the 
girl needs a quiet environment when studying. When learning 
English, Petra applies compensation (20.6%), memory (15.8%) and 
affective (22%) strategies the most (in Oxford’s taxonomy, 1990). It 
was found out that the application of various learning strategies 
could be be very helpful in TEFL to an ADHD student. However, as in 
the case of Petra, quite time and effort, on both their parts, the 
teacher and the learner, need to be applied.  

In line with Crombie (2013), Li, Tan and Chua (2012) suggest that the 
integration of computer technologies in Special-Needs Education 
classrooms can help provide the support which dyslexic and ADHD 
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children require in foreign-language learning. Four elementary-
school pupils in Singapore, aged 9-11, were selected for Li, Tan and 
Chua’s study (2012). All of them were diagnosed with dyslexia, as well 
as ADHD. The two software instructional tools used were The Nessy 
Learning Programme, an interactive system developed at the Bristol 
Dyslexia Centre, UK, to reinforce reading and spelling through 
animated fun activities, and Wordshark, combining the excitement of 
a computer game with reading and spelling. In total, the research 
participants received 14 hours of audio-visual training over a period 
of 20 weeks. In the course of the intervention programme, 
the teachers observed more-positive behaviour in the subjects, 
including the desire to attempt more reading and spelling tasks. 
Although the outcome in literacy achievement did not show 
significant increases in reading and spelling accuracies, the students 
displayed an increased level of engagement when the teaching of 
English was paired with the use of ICT. Computer technologies also 
helped in classroom management and made the participants more 
focused on the FL tasks. 

Conclusion 
Bearing in mind the ADHD learners’ hyperactivity and attention 
deficit, it is worth concluding the present paper by looking at 
teachers’ verbal and non-verbal strategies for managing ADHD 
behaviour within the classroom environment. Geng (2011) found 
that effective verbal and non-verbal strategies included: voice 
control, short phrases, repeated instructions, using students’ names, 
visual cues, and verbal instructions combined. The researcher 
observes that what the teacher says and how s/he passes 
the message across is instrumental in gaining the students’ attention, 
calming them down, and simply communicating with them more 
successfully. On the other hand, the non-verbal strategies were 
found to be more useful for classroom management.  
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Summing put, the presence of an ADHD learner in an English as a 
Foreign-Language classroom can be challenging on many fronts, but 
as long as the teacher is well aware of the deficits and the problems 
the pupils has, and is willing to respond to them, there are greater 
chances that the problematic areas will be compensated for.  
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Rozvoj pregramotných spôsobilostí detí 
v predprimárnom vzdelávaní 

Milena Lipnická 

Pedagogická fakulta UMB 

Abstrakt  
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 čítaní a písaní podľa výsledkov 
testovania 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.  

Kľúčové slová: čítanie, písanie, predprimárne vzdelávanie, gramotnosť. 

Keywords: reading, writing, pre-primary education, literacy 

Na úvod o gramotnosti človeka 
Vo všeobecnom a stručnom poňatí gramotnosť človeka 
vyjadruje rečové a myšlienkové používanie jazyka v rozmanitých 
komunikačných a poznávacích situáciách a súvislostiach. Gramotnosť 
človeka sa celoživotne mení a aktuálne prejavuje. Človek sa 
gramotným nerodí, ale postupne stáva, keď sa učí potrebným 
spôsobilostiam (kompetenciám) pre aktívny život a vzdelávanie sa 
v rôznych kultúrno-spoločenských a vedeckých oblastiach. Preto má 
gramotnosť v odbornej terminológii mnoho prívlastkov napríklad 
kultúrna, funkčná, matematická, technická, chemická, prírodovedná, 
informačná, digitálna a iné. 
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Spoločným znakom rôznych oblastí gramotnosti človeka je aktívne 
zdieľanie a tvorenie hodnôt prostredníctvom hovorenej a písanej 
reči v závislosti od vnútorných a vonkajších podmienok jeho 
rozvoja. Učenie sa človeka spôsobilostiam v druhoch kultúrnej 
a vedeckej gramotnosti je determinované aktívnym učením sa 
spôsobilostí v jazykovej gramotnosti. Jazyková gramotnosť človeka sa 
prejavuje prostredníctvom jeho komunikačných spôsobilostí 
v určitom jazyku (materinskom, štátnom, cudzom, posunkovom). 
Človek hovorí, číta, píše, aby porozumel aj vyjadril myšlienky svoje 
a iných ľudí. Môže to byť jedinečným aj zaužívaným spôsobom. 

O jazykovej gramotnosti detí  
Rozvíjanie jazykovej gramotnosti ako učenie sa spôsobilostiam 
komunikácie v jazyku začína od narodenia dieťaťa, pokračuje 
sociálnymi skúsenosťami a vlastnou objavnou činnosťou až 
k nadobúdaniu zručností. Napredovanie, pokroky dieťaťa v tejto 
oblasti najmä odborníci rôzne členia, do vývinových alebo školských 
období. Známe sú rôzne označenia jazykovej gramotnosti detí 
predškolského veku, napríklad vynárajúca sa gramotnosť, raná 
gramotnosť, pregramotnosť, predčitateľská či predpisateľská 
gramotnosť. V zásade označujú jazykové skúsenosti detí s čítaním 
a písaním v období pred začiatkom riadeného učenia sa týmto 
schopnostiam v primárnom vzdelávaní. 

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne 
vzdelávanie (2008, časť komunikatívne kompetencie) malo dieťa na 
konci predškolského obdobia prejaviť predčitateľskú gramotnosť. 
Inovovaný Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie 
detí v materských školách (2016) určuje nadobúdanie skúseností detí 
s písanou rečou pre úspešný rozvoj gramotnosti v primárnom aj 
celom ďalšom vzdelávaní. Pojem predčitateľská gramotnosť nahradili 
početné vzdelávacie štandardy rozvíjania písanej reči detí. 
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Rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí 
Nový kontext rozvíjania písanej reči detí v predprimárnom vzdelávaní 
(ŠVP, 2016) automaticky nevymazal predčitateľskú gramotnosť 
z mysle a pedagogického slovníka učiteľov. Viac, než pojem, sú 
dôležité obsah jej vysvetľovania a praktické dôsledky jej rozvíjania 
u detí. Na tie je zameraná Metodika predprimárneho vzdelávania detí 
(2011, s. 74). Píše sa v nej, že predčitateľská gramotnosť dieťaťa sa 
rozvíja prostredníctvom (Lipnická, 2009): 

• prípravy na zvládanie procesov čítania a písania v základnej 
škole, 

• podpory objavného čítania a písania v sociálnej interakcii 
a komunikácii. 

Tabuľka 1 Zdôvodnenie procesov rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí 
v predprimárnom vzdelávaní 

Príprava dieťaťa na čítanie 
a písanie v základnej škole 

Podpora objavného čítania 
a písania dieťaťa v materskej škole 

Znamená zámerné a prepojené 
rozvíjanie čiastkových schopností, 
dôležitých pre nácvik čítania 
a písania analyticko-syntetickou 
(resp. syntetickou) metódou 
v základnej škole a to 
kognitívnych funkcií - 
sluchového, zrakového, taktilno-
kinestetického vnímania, pamäti, 
pozornosti, myslenia aj reči a tiež 
motorických funkcií (hrubej 
a jemnej motoriky, 
senzomotoriky, grafomotoriky). 
Rozvoj súčinnosti čiastkových 
(parciálnych) funkcií prebieha 
postupne od najnižších úrovní, až 
po dosiahnutie maximálnej 
dokonalosti výkonu dieťaťa. 

Znamená podporovanie 
individuálnych spôsobov, ktorými 
dieťa poznáva a prejavuje 
schopnosti čítania a písania už 
v predškolskom veku. 
V podporovaní počiatočného 
čítania a písania sa dbá 
na porozumenie významov slov, 
textov na úrovni kognitívnych 
schopností dieťaťa. Pomáhanie 
dieťaťu nadväzuje na jeho 
jedinečné skúsenosti a predstavy 
o uplatňovaní týchto procesov 
v reálnom živote. Dieťa môže 
slobodne, a to i s chybami tvoriť 
obsahy a chápať významy čítaného 
a písaného s vedomím, že nebude 
napomínané za nepresnosť, 
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V prvom rade od rozvoja 
zmyslovej percepcie, aby dieťa 
prijímalo čo najkvalitnejšie 
podnety z prostredia, aby ich 
rozlišovalo a súladne využívalo 
v hrách a edukačných činnostiach, 
neskôr aj v zámerných čitateľsko-
pisateľských aktivitách.  

nedokonalosť a neúhľadnosť. 
Rozvoj schopností interpretovania 
čítaného textu, uvažovania, 
vysvetľovania individuálne 
porozumených významov prebieha 
postupne, najmä v komunikácii 
s dospelými a inými deťmi. 

 

Obidva prístupy rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí 
v materskej škole sú potrebné a rovnocenné. Vyžadujú 
prispôsobovanie vzdelávacích štandardov, uplatňovanie efektívnych 
a optimálnych metód a stratégií i zabezpečovanie vhodných 
podmienok podľa individuálnych potrieb, vývinových možností 
a záujmov detí. Učitelia aj v tejto oblasti pedagogickej práce majú 
mnoho vedomostí a skúseností, ktoré si vymieňajú. Preto následne 
uvedené metodické rady nemajú za cieľ učiteľov poučovať. Účel 
splnia, ak budú podnetom k diskusii v porovnaní s vlastnými názormi 
a skúsenosťami. 

Zásady rozvíjania predčiteľskej gramotnosti detí 
Pomáhanie učiteľa v súladnom rozvíjaní hovorenej a písanej reči detí 
v komunikácii, na komunikačné účely je nevyhnutné. Má prebiehať 
v zmysluplných aktivitách a blízkych prostrediach. Základom 
rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí v materskej škole je 
diagnostikovanie aktuálnej úrovne rozvoja každého dieťaťa. Zistenia 
z diagnostikovania sú rozhodujúce pre primerané ciele, obsah, 
spôsoby a postupy učenia detí v predprimárnom vzdelávaní.  

Výkonové štandardy a obsahové štandardy vo vzdelávacej oblasti 
Jazyk a komunikácia a v podoblasti Písaná reč poskytuje Štátny 
vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 
školách (2016). K ich dosiahnutiu môže prispieť rešpektovanie 
nasledovných zásad (Lipnická, 2009). 
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• Deťom pomáhať globálnou metódou čítania a písania, neučiť 
ich čítať a písať analyticko-syntetickou metódou. Analyticko-
syntetické procesy vnímania a myslenia sa u detí rozvíjajú až 
na konci predškolského obdobia. Na základe rozvinutého 
globálneho vnímania sú deti schopné zapamätať si 
jednoduché tvary najmä známych, často vnímaných slov.  

• Deťom umožňovať poznávanie a zrakové diferencovanie 
celých tvarov slov v postupe - vnímanie, porozumenie 
a zapamätanie si. Najskôr rozpoznanie formy – tvaru slova 
v spojení s pochopením a priradením názvu a významu 
napísaného slova, jeho zapamätanie si a následné 
rozpoznanie „prečítanie“ v nových situáciách.  

• Deťom ukazovať celé tvary slov a textov napísaných veľkými 
tlačenými písmenami. S deťmi neskladať slová z jednotlivých 
písmen, nečítať slová po písmenách. Hláskovanie slov 
a písmenkové čítanie detí v predškolskom veku môže vyústiť 
do zafixovania dvojitého čítania a písania. 

• Deťom prezentovať písané slová a texty v spojení s názorom 
o ich obsahu, t. j. (konkrétnym predmetom, javom, alebo 
jeho fotografiou, obrázkom, či štylizovaným symbolom), aby 
dieťa chápalo napísané slovo, text v spojením s jeho 
významom a jeho reálnou podobou aj praktickým 
používaním. 

• Deťom písať veľkými tlačenými písmenami, aby ich mohli 
ľahšie napodobňovať v prípade, ak budú o to prejavovať 
záujem. Veľké tlačené písmená sú pre dieťa grafomotoricky 
jednoduchšie zvládnuteľné. Vývin grafomotoriky dieťaťa 
predškolského veku neumožňuje písanie písanými 
písmenami. Na toto obdobie sa ešte len dieťa grafomotoricky 
pripravuje. 

Uvedené zásady sú konkretizované v metodických postupoch. Ďalej 
sú napísané sú ako rady pre učiteľov. Ide o postupy rozvíjania 
predčitateľskej gramotnosti detí. 
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Metodické postupy rozvíjania predčiteľskej gramotnosti detí 
Tieto sú konkretizované v nasledujúcich tabuľkách. Sú rozčlenené na 
metodicky vhodné a nevhodné pre rozvíjanie predčitateľskej 
gramotnosti detí (Lipnická, 2009). 

 
Tabuľka 2 Metodické rady pre podporovanie záujmu detí o čítanie a písanie  

Vhodné  Nevhodné 

Rozvíjať hovorenú reč harmonicky 
vo všetkých jazykových rovinách, 
podporovať tento rozvoj čítanými 

a písanými textami. 

Zamerať sa len na čitateľské a 
pisateľské skúsenosti detí a 

zanedbávať rozvoj hovorenej reči 
detí. 

Sprostredkúvať príležitosti pre 
vnímanie, porozumenie a 

zapamätanie si zmysluplných 
textov čítaním z kníh. 

Uprednostňovať reprodukované 
texty v TV, rozhlase, DVD, edu-

programy, MP 3 a pod. 

Nadväzovať na svojské potreby, 
skúsenosti a záujmy dieťaťa 

v čítaní a písaní.  

Znižovať vekovú hranicu 
riadeného učenia sa konvenčnému 

čítaniu a písaniu. 

 
Tabuľka 3 Metodické rady pre prevenciu dvojitého čítania 

Vhodné  Nevhodné 

Ukazovať deťom čítanie a písanie 
celých tvarov slov. 

Učiť deti čítať a písať slová po 
písmenách alebo slabikách.  

Čítať a písať jednotlivé písmená, 
skladať jednotlivé písmená z častí. 

Skladať slová z jednotlivých 
písmen, odpisovať písmená, slová 

a texty. 

Sluchom rozlišovať prvú a 
poslednú hlásku v slovách.  

Určovať poradie hlások a písmen 
v slovách.  
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Tabuľka 4 Metodické rady pre podporovanie tvorivých pisateľských prejavov 
detí  

Vhodné  Nevhodné 

Podporovať tvorivé a seba 
vyjadrujúce pisateľské aktivity v 

rôznych situáciách. 

Vyžadovať konvenčné a úhľadné 
písanie slov, textov podľa vzorov.  

Uprednostňovať 
experimentovanie s tvarmi a 

prvkami písma. 

Uprednostňovať imitáciu – 
od(b)kresľovanie tvarov a prvkov 

písma. 

Sprostredkovať často situácie 
a veci zo života spojené s písaním 

a čítaním.  

Sprostredkovať čítanie a písanie 
ako formálne, netvorivé procesy. 

 
Tabuľka 5 Metodické rady pre hranie sa detí s písmenami  

Vhodné  Nevhodné 

Písať a hrať sa s tvarmi veľkých 
tlačených (bezpätkových) písmen. 

Písať a hrať sa s písanými a malými 
tlačenými písmenami.  

Porovnávať, triediť 
a pomenovávať jednotlivé tlačené 

písmená. 

Jednotlivo určovať tvary písmen 
a ich poradie v slovách a textoch. 

Rozstrihať názvy výrobkov na 
písmená z deťom známych obalov. 

Rozstrihať názvy výrobkov na 
deťom známych obaloch na 

slabiky. 

 
Tabuľka 6 Metodické rady pre hranie sa detí s abecedou 

Vhodné  Nevhodné 

Vyhľadávanie a určovanie 
rovnakých tvarov písmen 

v abecede porovnávaním so 

Učenie sa abecedy naspamäť, 
určovanie písmen v abecede bez 
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vzorovým tvarom - predlohou 
písmena. 

možnosti zrakovej kontroly so 
vzorovým tvarom písmena.  

Hrať sa s rôznymi hračkami 
obsahujúcimi veľké tlačené 

písmená abecedy – koberce, 
stavebnice, kocky, pexesá, puzzle 

a pod.  

Učiť sa abecedu z učebníc, písať 
písmená abecedy podľa predlohy, 
kreslením obťahovať tvary písmen 

abecedy. 

Ukazovať a čítať deťom texty 
krátkych básničiek, pesničiek, 
riekaniek, v ktorých sa určité 

písmeno často opakuje. 

Ukazovať a čítať jednotlivé 
písmená v textoch básní, piesní, 

riekaniek, rozprávok, bájok. 

 
Tabuľka 7 Metodické rady pre hranie sa detí so svojimi menami a 
priezviskami 

Vhodné  Nevhodné 

Podporovať podpisovanie sa detí 
na produkty vlastnej činnosti seba 

vyjadrujúcim, svojským 
spôsobom. 

Písať deťom na produkty ich 
činností, pokiaľ si to neželajú. 

 
Určovať deťom, ako sa majú 

správne podpísať bez prejaveného 
záujmu, prosby z ich strany.  V prípade záujmu dieťaťa naučiť sa 

písať svoje meno alebo priezvisko, 
predpísať mu ho na čistý papier, 

aby ho odkresľovalo. 

Vytvoriť s deťmi kartičky 
s napísanými menami, prípadne 
priezviskami a používať ich pri 

hodnotiacich a seba vyjadrujúcich 
činnostiach. 

Zverejňovať mená detí aj v 
súvislosti s produktami ich 
pisateľských činností bez 

informovaného súhlasu rodičov.  
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Tabuľka 8 Príklady zladenia metód rozvoja hovorenej s obsahom rozvoja 
písanej reči u detí 

Metódy rozvoja 
hovorenej reči  

 Obsah rozvoja písanej reči 

Pomenovávanie 
 

veľkých tlačených písmen, vecí a javov na obrázkoch 
v knihách, častí kníh ..... 

Doplňovanie 
významov 

 

textov obrázkami v maľovanom čítaní, napísaných 
viet, nedokončených príbehov, aktuálnosti v 
triednych kalendároch...... 

Vysvetľovanie  
 

postupov cesty domov, do MŠ na miestnej mape, 
postupnosti činností na obrázkovo-textovom návode 
– umývanie, pečenie.... 

Opisovanie 
 

postupnosti deja podľa obrázkov prečítaného textu, 
tvarov písmen, súčastí knihy...... 

Rozprávanie sa 
 

o symboloch a textoch pravidiel správania sa, 
činností, o častiach knihy a postupnosti čítania knihy 
.....  

Prerozprávanie  
 

napísanej a prečítanej básne, riekanky, žartov, 
rozprávky ......  

 
Samozrejme, že v predprimárnom vzdelávaní učitelia erudovane 
aplikujú mnoho iných, overených a účinných metód a stratégií 
rozvoja predčitateľskej gramotnosti deti. Mnohé z nich sumarizuje 
Metodika predprimárneho vzdelávania (2011). Publikované 
vysvetlenia cieľov a obsahu vzdelávania štátneho kurikula pre 
predprimárne vzdelávanie (2016) s dosahom do metodických riešení 
zas obsahuje dielo Zápotočnej a Petrovej (2014).  
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Výskumné zistenia o pregramotných spôsobilostiach detí 
Ďalej sú opísané výskumné zistenia o pregramotných spôsobilostiach 
detí predškolského veku. Hlavou metódou získavania výskumných 
údajov je Test pripravenosti detí na písanie od Lipnickej (2009). 
Doplňujúcou metódou bol rozhovor s každým dieťaťom z výskumnej 
vzorky. Výskumnú vzorku tvorí 180 detí vo veku 5 – 6 rokov 
z materských škôl rôznych regiónov Slovenska. Výskum je realizovaný 
dlhodobo od roku 2010 až po súčasnosť v rámci diplomových prác 
študentiek Predškolskej pedagogiky (Mgr.). V súčasnosti výskum 
pokračuje v projekte 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. 

Výskumné zistenia o písaní vlastného mena 
Väčšina 5-6 ročných detí v tomto veku dokázala napísať svoje meno 
veľkými tlačenými písmenami. 72% detí v testovaní napísalo svoje 
krstné meno tak, ako sa číta. 23% detí z výskumnej vzorky napísalo 
skratku svojho mena, prípadne inú, nečitateľnú podobu a 5% 
skúmaných detí svoje meno nenapísalo. Z výskumu vyplýva, že 
prevažná väčšina 5 – 6 ročných detí si vie napísať svoje krstné meno. 

Výskumné zistenia o písaní iných slov okrem vlastného mena 
Analýzou písomných produktov detí v 2 testovacej položke sme zistili, 
že 32% detí dokáže napísať aj iné slová, než len svoje meno. Ide najmä 
o písanie slov, ktoré vyplývajú z emocionálnej náklonnosti k osobám. 
Deti najčastejšie píšu slová mama, oco, mená svojich súrodencov 
a kamarátov, ale aj iné slová. Napriek tomu 68 % 5 – 6 ročných detí 
z výskumnej vzorky iné slová, ako svoje meno nepíšu, prípadne 
nedokážu napísať ani vlastné meno (5%).  

Výskumné zistenia o písaní veľkých tlačených písmen 
Najčastejšie deti píšu písmená A, C, I, E, F, K, L, M, N, O, T, V. Menej 
často píšu ostatné písmená abecedy. Zistili sme, že deti najmenej 
často píšu písmená Z, Q, W, G. Tieto tvrdenia dokazujú aj 
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percentuálne vyjadrenia zistení. Napríklad písmeno A napísalo až 95 
% testovaných detí, Á – 8%, B – 30%, C – 22%, Č – 8%, D – 30%, Ď – 
5%, E – 58%, F – 30%, G – 7%, H – 20%, I - 52%, J – 25%, K – 77%, L – 
32%, M – 72%, N – 50%, O – 77%, P – 27%, Q – 12%, R – 43%, S – 60%, 
Š – 15%, T – 62%, Ť – 8%, U – 28%, V – 23%, W – 7%, X – 13%, Y – 12%, 
Z – 4%. Až 56% detí napísalo v testovaní viac ako 10 rôznych písmen. 
Zo zistení vidno, že 5 – 6 ročné deti preukazujú pisateľské schopnosti. 

Výskumné zistenia o čítaní veľkých tlačených písmen 
Pri celkovom hodnotení čítania písmen deťmi z výskumnej vzorky 
sme dospeli k záverom, že výsledky detí sú menej zdarné oproti 
písaniu písmen. 58 % správne prečíta písmeno A, Á – 30%, B 25%, C – 
38%, Č – 20%, D – 18%, Ď – 12%, E – 30%, F – 23%, G – 7%, H – 10%, I 
– 33%, J - 13%, K – 67%, L – 33%, M – 45%, N – 33%, O – 63%, P – 23%, 
Q – 2%, R – 35%, S – 37%, Š – 0%, T – 32%, Ť – 0%, U – 28%, V – 28%, 
W – 2%, X – 17%, Y – 18%, Z – 33%. V testovaní sa tiež ukázalo, že až 
43% detí dokáže správne prečítať viac ako 10 písmen veľkej abecedy. 
Napriek tomu, deti veľké písmená vo väčšej miere píšu, než čítajú. 

Výskumné zistenia o štádiách vývinu gramotnosti detí 
Testovaním sme zistili, že v prvom štádiu čitateľskej gramotnosti sa 
nachádza 15% 5 – 6 ročných detí z výskumnej vzorky, v druhom štádiu 
6 % detí, v treťom štádiu 73% a v štvrtom, najvyššom štádiu 7% detí 
z výskumnej vzorky. V štádiách pisateľskej gramotnosti sa deti 
nachádzajú nasledovne: 6% detí v prvom štádiu, 20% v druhom 
štádiu, 12% v treťom štádiu a na najvyššej úrovni, v štvrtom štádiu 
62% detí z výskumnej vzorky. Aj táto časť výskumu potvrdila, že 
k čítaniu 5 – 6 ročné deti prichádzajú najmä experimentovaním 
s písaním. Z celkového hodnotenia výsledkov testovania detí 
vyplynulo, že 63% detí je v štvrtej (najvyššej) vývinovej úrovni ranej 
gramotnosti, 12% je v tretej, 20% v druhej a 5% detí v prvej úrovni 
vývinu ranej gramotnosti. Vývin ranej gramotnosti detí závisí aj od 
dĺžky dochádzky detí do materskej školy. Deti ktoré nasledujú 
materskú školu viac ako jeden rok majú lepšie výsledky v testovaní 
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oproti deťom, ktoré materskú školu navštevujú menej ako jeden rok. 
V prvej vývinovej úrovni gramotnosti ide o 13% a 50% detí, v druhej 
o 4% a 37% detí, v štvrtej o 79% a 13% detí, v najvyššej, štvrtej 
vývinovej úrovni o 4% a 0% detí. 

Výskumné zistenia o prístupoch detí k čítaniu a písaniu 
písmen 
Rozhovory s deťmi z výskumnej vzorky boli zamerané na zisťovanie 
spôsobov učenia sa čítať a písať. Na otázku „Kto ťa naučil písmená“? 
deti podávali rôzne vysvetlenia. Napríklad, že sa písmená naučili samé 
alebo s mamou, rodičmi, od súrodencov, že ich videli v televízii, 
časopisoch, v knihách a skúšali ich napísať. Analýzou a sumarizáciou 
odpovedí detí sme zistili, že 38% detí sa naučilo písať a čítať písmená 
samé, 33% detí to naučili rodičia, 14% detí nevedelo zdôvodniť, ako 
sa to naučilo, 7% detí to naučili súrodenci, 5% kamaráti a 3% starí 
rodičia. Výskum umožnil poznať, ako si deti zdôvodňujú prečo sa učia 
písať. Najčastejšie deti túto činnosť spájali s dospelými a učením sa 
pre rôzne životné činnosti, ktoré vnímajú. Zaznamenané boli 
napríklad takéto odpovede na otázku: „Prečo si sa písmená 
naučil/la“? 

„Písmená sú dôležité, ale len pre dospelých“.  
„Aby som vedel, čo som nakreslil“.  
„Všetci sa naučia písať, aj ja musím“. 
„Aby som s mamkou nezabudla, čo ideme kúpiť“. 
„Keď sa naučím písmená, môžem si sama čítať knihu“. 
„Aby som mohol napísať babke pohľadnicu z dovolenky“. 
„Ja budem esemeskovať kamarátom“. 
„Aby sme Ježiškovi napísali, čo chceme pod stromček“ a iné. 

Ďalších výskumných zistení vyplýva, že až 95% detí pred nástupom 
povinnej školskej dochádzky má prvotné skúsenosti s čítaním 
a písaním písmen. Aj túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy pri 
nácviku čítania a písania detí v 1. ročníku základnej školy. 



VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? 
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017 

 
 

203 

Záver 
V príspevku uvedené teoretické, metodické a výskumné dôkazy 
o rozvíjaní pregramotných spôsobilostí detí. Z uvedených skutočností 
vyplýva, že v predprimárnom vzdelávaní nie je možné z vývinových 
ani školských dôvodov deti učiť čítať a písať metodikou čítania 
a písania z 1. ročníka základnej školy. Podľa Babiakovej (2016) deti 
v tomto veku nepotrebujú vedieť techniku čítania a písania. Učitelia 
v materskej škole by preto nemali rozvíjať predčitateľskú gramotnosť 
detí postupmi, ktoré zažili ako prváci alebo uplatňovali u detí vo svojej 
rodine či na vyšších stupňoch vzdelávania. Naopak, je žiadúce 
rozvíjanie autentického potenciálu detí v poznávaní produktov 
písanej kultúry hraním sa s nimi. Napríklad sú vhodné obaly bežne 
používaných výrobkov, detské plagáty, časopisy, knihy, programy 
detských divadiel a podujatí a iné. Sprostredkúvanie zmysluplných 
textov a tlačovín v súvislostiach života detí prirodzene podnecuje ich 
záujem o čítanie a písanie, vysvetľovanie významov slov, textov a ich 
tvorivé imitovanie. Dôležité je, aby dieťa predškolského veku 
poznávalo, že čítanie a písanie sú účelnou a nevyhnutnou súčasťou 
sociálneho a kultúrneho života a malo k nim pozitívny vzťah.  

Zoznam použitých bibliografických odkazov 
Babiaková, S. 2016. Jazyková a literárna gramotnosť v materskej škole. 

Žilina: Inštitút priemyselnej výchovy, 2016. ISBN 978-80-972266-9-5. 
Fedorová, I. 2013. Vývin počiatočného čítania a písania u detí 

predškolského veku. Diplomová práca. Banská Bystrica: Pedagogická 
fakulta UMB, 2013. Školiteľka: doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 

Hrnčiariková, J. 2012. Vývin počiatočného čítania a písania detí 
predškolského veku. Diplomová práca. Banská Bystrica: Pedagogická 
fakulta UMB, 2012. Školiteľka: doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 

Kolektív autorov. 2008. Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne 
vzdelávanie. 2008. Prievidza: Patria I. spol. s r. o., 2008. ISBN 978-80-
969407-5-2. 

Kolektív autorov. 2016. Štátny vzdelávací program pre predprimárne 
vzdelávanie v materských školách (online). Dostupné na: 



Milena Lipnická 
Rozvoj pregramotných spôsobilostí detí v predprimárnom vzdelávaní 
 
 

204 

http://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-
17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf. 

Kolektív autorov. 2011. Metodika predprimárneho vzdelávania. 
Partizánske: EXPRESPRINT, 2011. ISBN 978-80-968777-3-7. 

Lipnická, M. 2009. Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku. 
Prešov: Rokus, 2009. ISBN 978-80-89055-81-4. 

Navrátilová, I. 2010. Možnosti rozvoja ranej gramotnosti a komunikácia 
s počítačom u detí v materskej škole. Diplomová práca. Banská Bystrica: 
Pedagogická fakulta UMB, 2010. Školiteľka: doc. PaedDr. Milena 
Lipnická, PhD. 

Praženicová, E. 2010. Vývin počiatočného čítania a písania detí 
predškolského veku. Diplomová práca. Banská Bystrica: Pedagogická 
fakulta UMB, 2010. Školiteľka: doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 

Vdovjaková, S. 2012. Vývin počiatočného čítania a písania u detí 
predškoslkého veku. Diplomová práca. Banská Bystrica: Pedagogická 
fakulta UMB, 2012. Školiteľka: doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 

Zápotočná, O. – Petrová, Z. 2014. Vzdelávacia oblasť „Jazyk a komunikácia“ 
(online). Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. ISBN 978-
80-8052-894-2. Dostupné na: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/ 
projekty/vystup/petrova__zapotocna.pdf. 

Kontakt 
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 
Pedagogická fakulta UMB 
Ružová 13 
974 11 Banská Bystrica 
mlipnicka@pdf.umb.sk

http://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
http://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/%20projekty/vystup/petrova__zapotocna.pdf
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/%20projekty/vystup/petrova__zapotocna.pdf
mailto:mlipnicka@pdf.umb.sk


VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? 
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017 

 
 

205 

Klasická gréčtina na Slovensku? 

Barbora Machajdíková, Jozef Kordoš  

Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská Univerzita v Trnave 

Abstrakt 
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: stará gréčtina, gramatika, grécke dialekty, vyučovanie, 
starogrécka literatúra, prekladanie do slovenčiny 

 
Klasická filológia je veda, ktorá skúma kultúry a jazyky antického 
staroveku. Štúdium starej gréčtiny je teda jej neoddeliteľnou 
súčasťou, rovnocennou so štúdiom latinčiny. Vyučovanie gréčtiny na 
vysokých školách sa začína gramatikou a postupne smeruje k čítaniu 
a analýze pôvodných textov rôznych literárnych žánrov.  

Už slovo pedagogika „umenie vychovávať dieťa“ pochádza z gréčtiny 
(παίς dieťa a ἄγω viesť; paidagogos „otrok, ktorý vodil deti do školy“), 
rovnako ako didaktika „umenie vyučovania“; v gréčtine didaksis 
„učenie, vyučovanie“, διδάσκω didasko „vyučovať“ (slovo pedagóg je 
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u nás doložené od 17st., slovo didaktický od 19.st.1). Gréčtina tiež 
výrazne ovplyvnila slovenčinu a slovenskú kultúru v 15. a 16.storočí.2 

Stará gréčtina sa pri vyučovacom procese na slovenských 
univerzitách (Bratislava: Filozofická Fakulta Univerzity Komenského - 
Katedra klasickej a semitskej filológie; Trnava: Filozofická fakulta 
Trnavskej Univerzity - Katedra klasických jazykov; Košice: Filozofická 
Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika - Katedra klasickej filológie) 
vníma ako dynamický systém. V rámci vyučovania praktickej 
normatívnej gramatiky sa tento proces rozdeľuje na dva stupne3, a to 
morfológiu (3 semestre) a syntax: pádová a vetná (2 semestre), 
obidve v rámci bakalárskeho štúdia. Zároveň počas troch semestrov 
raz týždenne prebieha repetitórium4 na zopakovanie a precvičenie 
preberanej látky na morfológii. Na magisterskej úrovni sa stará 
gréčtina vyučuje iba v Bratislave. 

Mnohí študenti sa rozhodnú študovať klasickú filológiu práve kvôli 
gréčtine a sú očarení mnohofarebnosťou jej gramatiky. K jej 
obľúbenosti prispieva napríklad aj odlišná abeceda, systém 
prízvukov, ktorý v latinčine nie je alebo väčšia variabilita menných 
a slovesných tvarov. Z istého hľadiska je im možno gréčtina blízka 
tým, že v nominálnej fráze kladie adjektívum pred substantívum, či 
tým, že nemá súslednosť časov na rozdiel od latinčiny, čím sa viac 
                                                           
1 Králik, 2015. 
2 Problematika sa riešila v projekte APVV-SK-AT-0022-12 Antické grécke kultúrne 
dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí. 
3 Toto rozvrhnutie sa týka štúdia na FiF UK v Bratislave. 
4 Na repetitóriu ide tiež o to pomôcť študentom naučiť sa preberané deklinácie a 
slovesné paradigmy priamo na hodine. Na to sa využívajú cvičenia nerepetitívneho 
charakteru s cieľom nielen zaujať pozornosť poslucháča, ale ju aj udržať. Veľmi 
očakávaná je moderná učebnica gréckej gramatiky v slovenčine, ktorá by zahŕňala 
interaktívne cvičenia, ktoré by mohli byť dopĺňané audiovizuálnymi pomôckami. Na 
hodine je vhodné vytvoriť prostredie súťaživosti medzi študentmi. Potrebné je 
zapájať všetkých študentov do tohto procesu, aby cítili spoluúčasť na vytváraní 
preberanej látky, ktorá sa im nemá len pasívne predostrieť. 
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približuje slovenčine. Zároveň obdivujú grécku kultúru, ktorá ich 
motivuje k učeniu sa jazyku. 

Učebnice používané pri vyučovaní morfológie5 sú koncipované tak, 
aby sa študent naučil nominálne, zámenné a slovesné paradigmy 
a videl aj historickogramatické pozadie preberaných javov. Gréčtina 
sa vyučuje v kontexte vývoja a v komparácii s podobnými javmi 
v príbuzných jazykoch, predovšetkým v latinčine. V gréčtine sú totiž 
veľmi dobre zachované archaizmy z predchádzajúcich dôb a spolu so 
starou indičtinou tvorí základ pre rekonštrukciu nedoložených štádií 
indoeurópskeho prajazyka6. Pri učení sa gramatiky samozrejme nejde 
iba o mechanické memorovanie paradigiem. Študentom treba 
zamerať pozornosť na zákonitosti, ktoré vládnu v jazyku. Postupne sú 
vedení k tomu, aby zvládli pochopenie fungovania javov ako ablaut7, 
tematické a atematické deklinácie a konjugácie, sťahovanie vokálov 
v atičtine, či aby si osvojili základné termíny ako koreň, kmeň, sufix, 
koncovka, nazálny infix, predikácia, názvy hlások podľa miesta 
a spôsobu artikulácie. Prenikajú teda do jazykovej diachrónie gréčtiny 
rovnako ako do synchrónne aktívnych jazykových pravidiel. Ich 
pochopenie im pomôže ľahšie si zapamätať preberané učivo.  

Zároveň sú študenti vedení k tomu, aby si uvedomovali, že sa učia 
klasický atický dialekt, ktorý koexistoval aj s inými gréckymi 
dialektami8, ako napr. iónskymi, dórskymi, aiolskými či arkadsko-
cyperskými. Zdôraznenie rozdielu medzi jednotlivými dialektami 
                                                           
5 Niederle – Varcl, 2002; Horáček – Chlup, 2012. 
6 K úvodu do indoeuropeistiky cf. Fortson, 2004. 
7 Vhodné je napr. upozorniť na distribúciu tematických vokálov o a e v jednotlivých 
osobách sg. a pl. v tematických slovesách, na prítomnosť striedania plného 
a nulového stupňa v sg. resp. pl. niektorých atematických slovies, na ablautové 
stupne v koreňoch pri jednotlivých časoch, teda umožniť im jednoduchšie osvojenie 
si slovesných stupníc či niektorých ťažšie zapamätateľných koncoviek pri druhej 
osobe sg. 
8 Napr. tradične Buck, 1910; Woodard, 2008. 
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môže pomôcť lepšie si zapamätať preberaný prvok v atičtine. 
Rovnako je vhodné porovnanie s ďalším vývojom preberanej látky 
v novej gréčtine. Študenti totiž popri povinnej starej gréčtine majú 
možnosť zapísať si novú gréčtinu.  

Pri preberaní rôznych gramatických javov študent prakticky aplikuje 
vedomosti získané na predmete Úvod do jazykovedy klasických 
jazykov, ktorý je zaradený do zimného semestra prvého ročníka. 
Najmä pri gréckej syntaxi sa pracuje s terminologickým aparátom 
modernej jazykovedy. Používaná učebnica z roku 20049 zodpovedá 
najnovším trendom v súčasnej syntaxi a pristupuje ku gréčtine 
prostredníctvom moderných jazykovedných metód. V súvislosti 
s preberanou látkou sa študenti navyše zoznamujú s aktuálnymi 
témami súčasného diskurzu v oblasti syntaxe (diatéza, tranzitivita, 
epistemická modalita, evidencialita, kvantifikácia). Pochopenú látku 
sa potom študenti snažia aplikovať na prekladaných vetách, pri ich 
analýze a presnom preklade. Samozrejme sa vyžaduje individuálny 
prístup ku každej skupine.  

Každý rok je nutné modifikovať nie obsah hodín ale formu vyučovania 
a prispôsobiť cieľ hodín možnostiam skupiny. Ak ide o veľmi 
heterogénne skupiny, prispôsobenie sa posúva smerom k výrazne 
lepšej časti študentov. Ďalšou súčasťou je testovanie nadobudnutých 
vedomostí. Deje sa pomocou testov, kde študenti preukážu, že zvládli 
gramatiku - časovanie, skloňovanie, stupňovanie adjektív, zámen, 
stupnice slovies a schopnosť prekladať vety zo slovenčiny do gréčtiny 
a opačne. V prípade nedostatkov sa prejde k ústnej zložke 
preverovania vedomostí a študenti musia buď obhájiť svoje 
stanovisko, alebo sa sami opraviť. Nasleduje komentár vyučujúceho 
pre upevnenie nadobudnutých vedomostí. Na repetitóriu sa 
podobné testovania dejú pravidelne ale bez hodnotiaceho aspektu. 
V prvom a druhom semestri morfológie sa dôraz kladie na zvládnutie 
skloňovania a časovania, na identifikáciu tvarov a praktickú 
                                                           
9 Muchnová, 2004. 
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schopnosť generovať grécke tvary. V druhom semestri pribudnú 
stupnice gréckych slovies, ktoré sa skúšajú po treťom semestri 
v podobe kompletného zoznamu z Niederlovej učebnice a po štvrtom 
semestri z Prachovho slovníka. Gramatika sa z teoretického hľadiska 
skúša na súbornej skúške po absolvovaní všetkých semestrov, teda 
morfológie aj syntaxe.  

V magisterskom stupni majú študenti možnosť zapísať si historickú 
gramatiku gréčtiny a grécke dialekty. Začína sa začlenením gréčtiny v 
rámci indoeurópskej rodiny do užšej podskupiny balkánskej 
indoeurópčiny10, kde pravdepodobne bola spolu s arménčinou, 
albánčinou a frýgičtinou. Nasleduje prehľad gréckych dialektálnych 
skupín, ich základných čŕt a ich ilustráciou na zachovaných nápisoch. 
O niečo väčšia pozornosť sa venuje mykénskemu dialektu, keďže ide 
o prvý písomne doložený grécky dialekt.11 Potom sa analyzuje vývoj 
atičtiny od indoeurópskeho po klasické obdobie začínajúc historickou 
fonológiou a slovesnou morfológiou končiac. Prakticky si študenti 
môžu precvičiť nadobudnuté vedomosti pri vypracovávaní cvičení v 
pracovnom zošite12 a tie sa ďalej kontrolujú na záverečnom teste.  

Význam učenia sa gréckej gramatiky je nesporný. Vidíme na nej veľmi 
dobre fungovanie starého typu indoeurópskeho jazyka. Oplýva 
nesmiernym bohatstvom tvarov, je menej mechanická ako latinčina 
a prebádané sú relatívne dobre aj iné dialekty ako atičtina. Jej 
poznanie je nevyhnutnou podmienkou pri štúdiu indoeuropeistiky, 
výraznou pomôckou pri štúdiu všeobecnej jazykovedy, súčasťou 
štúdia byzantinistiky a samozrejme jej ovládanie nesmierne uľahčí 
učenie sa gramatiky a pravopisu novej gréčtiny. Pokiaľ sa niekto 
nechce venovať jazyku, sprístupňuje mu literatúru starovekého 
Grécka a Byzantskej ríše a nepriamo aj celej európskej kultúry. 
Dôležité je tiež, aby si študenti uvedomili, že latinská kultúra sa vo 

                                                           
10 Klingenschmitt, 1994; Matzinger, 2005. 
11 Bartoněk, 2007. 
12 Liesner, 2015. 
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veľkej miere inšpirovala gréckou a pre jej lepšie pochopenie je nutné 
študovať aj jej grécky inšpiračný zdroj. 

Bez gréckej gramatiky sa nezaobídu filozofi antiky, teológovia, a to 
najmä pri štúdiu Septuaginty a Nového Zákona, klasickí 
archeológovia, historici staroveku. Gréčtinu sa teda učia nielen 
klasickí filológovia, ale aj študenti z ďalších odborov. Zároveň aj 
výskum lokálnych materiálov vo vzťahu ku gréčtine prispieva 
a obohacuje medzinárodný výskum, do ktorého je Slovensko 
zapojené v rámci medzinárodných projektov.  

Veľmi potrebné je po nadobudnutí jazykových kompetencií venovať 
sa prekladom zo starej gréčtiny do slovenčiny. Ovládanie gréckej 
gramatiky je predpokladom pre čítanie, analýzu a interpretáciu 
gréckych autorov. V bakalárskom stupni štúdia sa tradične začína 
lektúrou Xenofontovej Anabázy, ktorej jazyk je relatívne jednoduchý. 
Druhým autorom je legendárny Homér a jeho eposy Ilias a Odysea, 
ktoré si vyžadujú detailný jazykový výklad vzhľadom na náročnosť 
textu. V magisterskom stupni je lektúra organizovaná podľa žánrov. 
Čítajú sa grécki filozofi (Platón, Aristoteles), historici (Herodotos, 
Thukydides, Polybios), dramatici (Aischylos, Sofokles, Euripides, 
Aristofanes, Menandros) a rečníci (Demosthenes, Gorgias, Lysias, 
Isokrates). Tým získa študent dobrú orientáciu v gréckej literatúre, 
rôznych žánroch, nadobudne rozsiahlu slovnú zásobu a vytvorí si 
vzťah k textu, získa teda istú rutinu pri prekladaní. Nádejou pre 
zvyšovanie počtu prekladov zo starogréckej literatúry na Slovensku je 
práve táto nadobudnutá kompetencia, ktorú neskôr študent môže 
využiť pri sprístupňovaní týchto diel slovenskému publiku. Súčasný 
stav totiž nie je vôbec uspokojivý.  

Pre porovnanie uvádzame stručný prehľad existujúcich starogréckych 
diel do slovenčiny.13 Z literatúry archaického obdobia (8. – 6. stor. p. 
n. l.) z epiky je preložený Homér: Ilias, Odysea (M. Okál), zatiaľ čo 

                                                           
13 Nehovoriac o tom, že nie všetky preklady sú záujemcovi aj reálne dostupné. 
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v češtine existujú viaceré preklady (O. Vaňorný, R. Mertlík, 
V. Šrámek), z lyriky je to Sapfo: Piesne (V. Mihálik). Opäť v češtine je 
prekladov viacero a zastúpených je viac autorov, a to z najstaršej 
gréckej lyriky (F. Stiebitz, F. Novotný, P. Oliva, R. Hošek, R. Mertlík), 
konkrétne aj publikácie Řecká lyrika (F. Stiebitz 1954), Poslední růže 
(R. Mertlík 1964), Řecké epigramy Anthologie Palatinské (R. Kuthan 
1938), Řečtí bukolikové (R. Kuthan 1927), Řečtí idylikové (R. Kuthan 
1940), Výbor z řecké poezie v překladech (K. Hrdina 1941). Z literatúry 
klasického obdobia (5. – 4. stor. p. n. l.) máme z drámy preložené 
tragédie od Aischyla: Oresteia, (V. Mihálik), Prikovaný Prométheus 
(M. Okál); od Sofokla Antigonu (A. Žarnov), Kráľ Oidipus, Oidipus na 
Kolóne, Antigona (M. Okál), Vládca Oidipus (V. Mihálik), Antigona 
(Ľ. Feldek a J. Špaňár), Elektra (V. Bunčáková); od Euripida: Medea 
(V. Mihálik), Trójanky (M. Okál). Z oblasti komédie je to Aristofanova 
Lysistrata (V. Mihálik), Lysistrata, Acharňania, Ženy na sneme, Vtáci, 
Plutos, Osy, Oblaky, Žaby, Jazdci (M. Okál)14, Menandros: Odľud 
(M. Okál). Z filozofie klasického obdobia (5. – 4. stor. p. n. l.) od 
Platóna Dialógy I. – III. a Ústava (J. Špaňár); Aristoteles: Poetika, 
O nebi, O vzniku a zániku (M. Okál), Fyzika, Etika Nikomachova, 
Politika (J. Špaňár), Rétorika, Politika (P. Kuklica); Epikuros, 
Demokritos (M. Okál); Diogenes Laertios (M. Okál); z historikov 
Xenofón: Spomienky na Sokrata (E. Šimovičová, A. Kalaš), 
O prosperujúcej domácnosti (A. Kalaš), Grécke dejiny, Anabáza 
(J. Špaňár); Herodotos (J. Špaňár); Thukydides (P. Kuklica); Plutarchos 
- výber (M. Okál), Plutarchos kompletné vydanie (D. Škoviera).15 

                                                           
14 Tu treba spomenúť aj vynikajúci preklad Oblakov P. Lomnického, ktorý túto hru 
uviedol 2.4. 2013 v Slovenskom národnom divadle. Preklad žiaľ nie je knižne 
vydaný. 
15 Štatistický prehľad podľa L. Canforovho výberu prekladov gréckych autorov do 
češtiny a slovenčiny: 309 autorov, z toho 55 aj do slovenčiny, 47 výberov či antológií, 
z toho 3 slovenské (celkovo obsahujú 28 autorov z vyššie uvedeného počtu). 
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Na záver možno konštatovať, že stará gréčtina v istej podobe 
v slovenskej spoločnosti je prítomná. Jej gramatika sa vyučuje na 
troch slovenských univerzitách a učia sa ju nielen študenti klasickej 
filológie, ale aj iných odborov. Slovenskí grécisti sa vo svojich 
špecializáciách intenzívne venujú konkrétnemu výskumu a zapájajú 
sa do medzinárodných projektov. Starogrécka literatúra sa 
slovenským čitateľom dostáva cez preklady, ktorých je však veľmi 
málo. Zvýšiť ich počet nezávisí iba od aktivít katedier klasických 
jazykov, ale od celého školského systému zasahujúceho všetky typy 
škôl, kam by sa klasické jazyky mali vrátiť ako zakladateľské jazyky 
európskej kultúry.  

Bibliografia 
Bartoněk, A. Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.). Brno: 

Masarykova univerzita, 2007. 
Buck, C. D. Introduction to the study of the Greek dialects: grammar, 

selected inscriptions, glossary. Boston: Ginn and Company, 1910. 
Canfora, L. Dějiny řecké literatury. Praha: KLP, 2001. 
Fortson, B. W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. 

Oxford: Blackwell, 2004. 
Horáček, F. – Chlup, R. Učebnica klasické řečtiny. Praha: Academia, 2012. 
Klingenschmitt, G. Das Albanische als Glied der indogermanischen 

Sprachfamilie. In: J. E. Rasmussen (vyd.): In honorem H. Pedersen. 
Kolloquium der Indogermanischen Gesellschaft vom 25. bis 28. März 
1993 in Kopenhagen. Reichert: Wiesbaden, 1994. 

Králik, Ľ. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: VEDA, 2015. 
Liesner, M. Griechisch-Arbeitsbuch zur Historischen Phonologie. 

Wiesbaden: Reichert Verlag, 2015. 
Matzinger, J. Phrygisch und Armenisch. In: G. Meiser, O. Hackstein (vyd.): 

Sprachkontakt und Sprachwandel. Akten der XI. Fachtagung der 
Indogermanischen Gesellschaft, 17.–23. September 2000 in Halle an 
der Saale. Reichert, Wiesbaden 2005. 

Muchnová, D. Syntax klasické řečtiny I. vedlejší věty. Praha: 
Karolinum, 2004. 

Niederle, J. – Niederle, V. – Varcl, L. Mluvnice jazyka řeckého. Praha: 
Vyšehrad, 1998. 

https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/816/karolinum/
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=naklTituly&id=11869


VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? 
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017 

 
 

213 

Prach, V. – Schulz, G. Řecko-český slovník. Praha: Vyšehrad, 2005. 
Woodard, R. D. Greek Dialects. In: Woodard (vyd.): The Ancient Languages 

of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
 
Kontakt 
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. 
FiF UK, Gondova 2, 81499 Bratislava 
barbora.machajdikova@uniba.sk 
 
Mgr. Jozef Kordoš, PhD. 
TU, Hornopotočná 23, 91843 Trnava 
jozef.kordos@truni.sk 
 

https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/46/vysehrad/


Marcin Mastalski  
Nauka gwary jako element kształtowania tożsamości lokalnej – górale 
polskich Pienin 
 

214 

Nauka gwary jako element kształtowania tożsamości 
lokalnej – górale polskich Pienin 

Marcin Mastalski  

Akademia Ignatianum, Kraków, Polska  

Abstrakt  
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 międzypokoleniowym 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 
znajomość i 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 narodowa i 
globalna. 

Keywords: gwara, język, nauka gwary, rozwój językowy, tożsamość lokalna, 
regionalizmy, kultura regionu, wychowanie kulturowe, Pieniny 

 
Kultura Pienin dziś 
Przedmiot własnych badań - kultura materialna i duchowa 
mieszkańców polskich Pienin - został wybrany z kilku powdów. 
Pierwszym i najważniejszym było pełniejsze poznanie Pienin, 
będących dla mnie małą ojczyzną. To w nich się urodziłem 
i wychowywałem, stąd pochodzi cała moja rodzina. To tutaj są moje 
korzenie. Brak wiedzy na temat swojej ojcowizny w szeroko pojętym 
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znaczeniu tego słowa wydawało mi się zawsze pewnym czynnikiem 
hamującym dalszy rozwój. To skąd pochodzimy, kształtuje nasz 
charakter i światopogląd. Kolejnym niemniej ważnym powodem była 
chęć podzielenia się szerzej informacjami na temat kultury 
pienińskich górali – kultury, która powoli zaczyna zanikać. Stare, 
oryginalne chaty góralskie zastąpiły murowane domy oraz te pseudo 
góralskie zakopiańskiego typu, takie można spotkać nawet nad 
morzem. Z rzadka widzi się rolnika na polu, ziemia stoi odłogiem 
zarastana przez trawy. Zwierzęta hodowlane policzyć można na 
palcach, może z wyjątkiem owiec, które w sezonie pasterskim królują 
na halach. Rodzimą gwarę usłyszeć można jedynie na przyjęciach  
okolicznościowych lub podczas kościelnych uroczystości Związku 
Podhalan. Strojów góralskich jest coraz mniej, jedynie kilka zespołów 
zakłada je, podtrzymując tradycję tańcem i śpiewem. Jeszcze tylko 
dorożkarze i flisacy ubierają się po góralsku, na co dzień, 
przypominając o starych czasach. Turyści podziwiają piękną Pienin, 
odwiedzając zamki, przechadzając się po szczawnickiej promenadzie, 
zdobywając szczyt Jarmuty, zachwycając się urokami rezerwatu Biała 
Woda czy wąwozem Homole, nierzadko bez refleksji nad historią tych 
miejsc. Kultura, tak duchowa jak i materialna Pienin jest tak bogata, 
że opisanie jej całej wymagałoby napisania osobnych publikacji 
odnośnie niemal każdego zagadnienia. W niniejszym tekście 
chciałbym zzastanowić się nad rola gwary w kształtowaniu 
tożsamości lokalnej. 

Pieniny i mieszkańcy 
Pieniny jest to pasmo górskie należące do łańcucha Karpat, położone 
w południowej Polsce i północnej Słowacji, stanowiące najwyższą 
część Pienińskiego Pasa Skałkowego. Granice umowne Pienin 
wyznaczają: od zachodu rzeka Białka, od południa Jezioro 
Czorsztyńskie, dolina Krośnicy oraz potok Grajcarek, od wschodu 
Przełęcz Rozdziela, od północy granica biegnie potokami: Kamionka, 
Lipnik, Dunajec oraz niewielkimi rzeczkami: Niedziczanką i Łapszanką 
(Nyka, 2010). Górskie pasmo Pienin, wraz ze swoją bogatą 
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i unikatową przyrodą, klimatem, bogactwami naturalnymi, wieki 
temu stały się domem dla człowieka, dostarczały mu pożywienia, 
schronienia i pozwoliły się rozwijać. Od wieków mieszkańcami wsi 
pienińskich byli górale. A dokładnie pewien rodzaj „odgałęzienia” 
którym byli górale pienińscy. Jako pierwszy na ową odrębność zwrócił 
uwagę Wincenty Pol: „Nie mają zbiorowego nazwiska i bywają zwykle 
tylko tak od innych nazwani. Siedziby ich ciągną się po nad ciasnym 
wyłomem Dunajca. Na przestrzeni od Czorsztyna do Krościenka 
przerywa Dunajec naprzód skaliste pasmo Pienin, następnie rozszerza 
się nieco jego dolina, zostaje wszakże zawsze jeszcze doliną 
poprzeczną, miejscami bardzo ścieśnioną, aż po wzgórze Dunajcowe 
poniżej Łącka, około Jazowska, kędy Dunajec wstępuje w szeroką 
dolinę Sandecką. Ten ród góralski, lubo nie bardzo liczny, ma trzy 
pomniejsze odcienia. Górale Pienińscy, do których właściwie tylko 
wyższe i niższe Stromowce policzyć można, przypominają postawą 
i wzrostem bardzo Podhalan. Kraśnica, Łygaszówka, Grywald, Tyłka, 
Hałuszowa, Krościeńko miasto, Szczawnice Wyższe i Niższe, należą do 
Górali Krościeńskich. Ludzi z ostatnich dwóch wsi nazywają także 
niekiedy Szczawniczanami, a stąd także poszła nazwa Górali od 
Szczawnic. Tylmanowa, Ochotnica, Groń, Zabrzeź,Wietrznica, 
Zarzece, Zalesie, Szczawa, Wola-Piskulina, Zbłudza, Kamienica, 
Zazadnie, Czerniec i Łącko, należy do Górali od Łącka. Ród ten góralski 
jest przechodniem ogniwem od Górali Tatrzańskich i Nowotarskich do 
Górali Sandeckich, a właśnie dla tego, że siedziby jego ciągną się 
wąskim pasem po nad wodą na znacznej przestrzeni. Można tu się 
najdokładniej przypatrzyć tym drobnym odcieniom rodowości, które 
się z wolna mienią idąc od wsi do wsi za wodą”(Pol,1851). 

Ważną rolę w rozwoju górali pienińskich odegrały uwarunkowania 
geograficzne utrudniające kontakty z innymi mieszkańcami 
Małopolski. Silne zróżnicowanie krajobrazowe ograniczały 
komunikację. Drogi z Krakowa do Węgier omijały pasmo Pienin wkoło 
a przełom Dunajca oraz system rzeczny znacznie utrudniał kontakty. 
Z historycznego punktu widzenia, migracyjne fale ludów polskich, 
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słowackich, węgierskich, niemieckich oraz wołosko-ruskich 
w połączeniu z ciągłymi zmianami granicznymi dotykającymi ten 
obszar doprowadziły do wymieszania się tych fal osadniczych tak w 
aspekcie biologicznym jak i kulturowym. Ludność typowo rolna 
przejęła od pasterzy wołoskich swoiste techniki i system organizacji, 
prawa oraz słownictwo związane z wypasem. Wraz z rozwojem 
pasterstwa wśród górali, zmienił się rodzaj stosowanego ubioru, od 
tego czasu na tych terenach dominowały stroje wełniane, praktyczne 
i ciepłe. Przejęto niektóre wierzenia i zabobony, tańce, pieśni, 
muzykę, zdobnictwo oraz sztukę. W tym czasie ludzie tutejsi poznali, 
co to ideały swobody i wolności oraz zbójnictwa. Sezonowe wędrówki 
z owcami i te zarobkowe urozmaiciły gwarę góralską o szereg 
zapożyczeń języka słowackiego i węgierskiego. Strona pasterska 
uczyła się trójpolowego systemu uprawy roli, budownictwa oraz 
prawa cywilnego i karnego. Z czasem to przenikanie się elementów 
kultur wszystkich fal osadniczych doprowadziło do wytworzenia się 
szczególnych cech wspólnych całej góralszczyzny (A. Hammerschlag, 
M. Marczak, J. Wiktor, 1927).Niezwykłe elementy kultury 
w połączeniu  
z pięknem przyrody pienińskich terenów od zawsze fascynowały, były 
inspiracją. Czasami stawały się nowym domem dla tych, którzy żądni, 
czy to przygód, czy też zwykłego odpoczynku z dala od problemów 
życia codziennego przybywali w ich progi. Na temat Pienin powstało 
na przestrzeni lat bardzo dużo publikacji, przyrodniczych, 
historycznych, etnograficznych. Pisali o nich poeci, szukali w nich 
natchnienia pisarze, muzycy, a nawet aktorzy (W. Eliasz, 1870). 

Specyfika gwary 
Gwara to mowa ludności wiejskiej z niewielkiego terytorium, 
przeważnie kilku lub kilkunastu ściśle sąsiadujących ze sobą wsi. Różni 
się od języka ogólnonarodowego i mowy sąsiednich terenów cechami 
fonetycznymi. Gwara była podstawowym środkiem komunikacji 
naszych przodków. Stanowiła swoistą mowę ojczystą dla 
mieszkańców wsi, w niej uczono się mówić i w niej porozumiewano 
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się na co dzień. Szczególną rolę w procesie utożsamiania się z ziemią 
rodzinną i małą ojczyzną dgrywa gwara jako podstawowy przejaw 
kultury danej, konkretnej ziemi i składnik dziedzictwa kulturowego. 
Różni się ona wymową, słownictwem i formami gramatycznymi, 
zarówno od języka ogólnopolskiego, jak i od języka mieszkańców 
ościennych wsi( E. Ogrodzka-Mazur, 2001). 

Sytuacja współczesna gwar ludowych: 

• zanikanie gwar (zwłaszcza w Polsce centralnej), 
• zmniejszanie się zakresu gwar ludowych (pod względem 

liczby użytkowników, zwłaszcza pokoleniowo, cech 
gwarowych, sytuacji komunikacyjnych itp.), np. w Polsce 
przedwojennej użytkownicy gwar stanowili 80%, w l. 80 XX 
w. – 25%, 

• niski status i prestiż większości gwar (odległe miejsce w 
hierarchii odmian polszczyzny), tylko niektóre (np. śląska, 
podhalańska cieszą się znacznym prestiżem), 

• zanik (lub unikanie) wielu cech gwarowych (w szczególności 
tych, które są uświadamiane sobie przez mówiących jako 
gwarowe), 

• mieszanie się gwar i rozwój procesu integracji językowej 
(dominacja polszczyzny ogólnej); czynniki społeczne (m.in. 
zmiany statusu społecznego warstwy chłopskiej, migracja, 
wpływ języka mediów, szkolnictwa) warunkujące te procesy, 

• powstawanie kodów mieszanych (elementy gwarowe 
i ogólnopolskie)(Dubisz, 2001). 

W kształtowaniu swojej odrębności kulturowej ważną rolę pełniła 
gwara góralska a dokładnie jej pieniński odłam. Nie była ona 
jednak jednolita dla wszystkich mieszkańców. Odnotowano 
przypadki różnic w obrębie tej samej wsi. Swe początki gwara 
pienińska ma w dialekcie małopolski, z którego wywodzi się 
wymawianie sz, ż, dż jak s, z, dz, dalej mnogość dźwięków 
archaicznych typu: myślałek, byłek, wymowa nosowa, co daje  
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w rezultacie takie wyrazy jak: rąka, miąso, zrąby, z rozwojem 
długiego e na y: syr, mleko, syć. Akcent inicjalny, przejście 
wewnątrzwyrazowego ło w o (młotek-motek). Końcówka 
w czasownikach: łem na łef. Podwajanie s: do lassa. 
Dopełnieniem tego są liczne zapożyczenia z języka niemieckiego, 
rumuńskiego, słowackiego węgierskiego, ruskiego a nawet 
tureckiego, specyficzna terminologia związana z pasterstwem, 
strojem czy terenem (A. Dziedzina-Wiwer, 2013). Widocznym 
wyrazem owej wspólnoty jest również strój góralski, który mimo 
różnic w zdobnictwie posiada wspólne elementy. 
Najwidoczniejsza cechą górali stało się poczucie indywidualnej 
wspólnoty. W Przewodniku po Pieninach Michał Marczak 
napisał: „Tutejsi mają się za górali, lubo nie za <<takich 
prawdziwych >> jak Podhalańscy, podkreślają swą góralskość w 
stosunku do ludności dalej na północ i wschód mieszkającej którą 
uważają za mniej doskonałą i określają ją lekceważąco (…)” 
(A. Hammerschlag, M. Marczak, J. Wiktor, 1927). 

Badania własne 
Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzono badania wśród 15 
rodzin i 30 uczniów zamieszkujących pienińskie miejscowości. 
Swobodny wywiad przeprowadzony w rodzinach dotyczył znajomości 
gwary, posługiwania się nią na co dzień i dostrzegania bogactwa 
języka małej ojczyzny. Analizując wypowiedzi starszych członków 
rodzin, zauważa się, iż powszechnie znana jest gwara i tym językiem 
na co dzień porozumiewają się ankietowani w rodzinach 
wielopokoleniowych. Zdecydowana większość badanych stwierdziła, 
że swoje dzieci uczy poprawnej polszczyzny, aby „łatwiej im było 
w szkole i w życiu”. Jednak zaznaczono, najmłodsi członkowie rodzin, 
słysząc rozmowy rodziców z dziadkami, poznają też zwroty gwarowe 
i niejako wykształcają podwójną kompetencję językową, a w ramach 
kontaktów rodzinnych bogacą swoje słownictwo zarówno wyrazami 
gwarowymi, jak i ogólnopolskimi. Grupa badanych stwierdziła, że 
gwara jest wyznacznikiem przynależności do danego regionu, a na 
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podstawie charakterystycznych zwrotów można „rozpoznać” miejsce 
pochodzenia wielu osób. Zastosowano metodę krótkiego sondażu 
diagnostycznego, a narzędzie badawcze stanowiła ankieta składająca 
się z 4 pytań, przy czym 3 pytania były zamknięte, a 1 otwarte. 
Respondentów pytano, czy znają gwarę pienińską. Z odpowiedzi 
wynika, że 82% zna gwarę. W drugim pytaniu poproszono 
indagowanych o wypowiedź, czy ich zdaniem gwara jest 
wyznacznikiem przynależności do danego regionu. Prawie wszyscy 
odpowiedzieli twierdząco (98%). W kolejnym pytaniu należało 
wskazać, czy gwara jest reliktem przeszłości, czy też cenną wartością 
i składnikiem dziedzictwa kulturowego. Większość – 78% – wskazała 
na gwarę jako element kultury danego regionu. Respondentów 
zapytano, czy na co dzień posługują się gwarą. Warto w tym miejscu 
zacytować niektóre wypowiedzi: „Znam niektóre wyrażenia 
gwarowe, ale wstydzę mówić gwarą” (16%); „Mówiąc gwarą, czasami 
odczuwam, że jestem gorszy od kolegów, którzy mówią tylko 
językiem ogólnopolskim”; „Gwarą rozmawiam głównie z dziadkami”; 
„Moi rodzice zalecają mi, abym mówiła językiem polskim, nie gwarą”; 
„W mojej rodzinie bardziej dba się o naukę języka angielskiego, 
aniżeli gwary”; „Kiedyś usłyszałem, że jestem wiocha, bo mówię 
gwarą”; „Zdarza się, że jesteśmy wyśmiewani przez kolegów, którzy 
nie znają gwary”; „Na lekcjach posługujemy się językiem polskim, ale 
na podwórku gwarą”; W szkole, kiedy mówimy gwarą, zdarza się, że 
nauczyciele zwracają nam uwagę, by mówić po polsku”. Gwarę 
dostrzegają nauczyciele wtedy, kiedy trzeba kogoś posłać na konkurs 
gwarowy. Analiza krótkiego sondażu wskazuje, że stosunek do gwary 
jest bardzo różny. Po renesansie gwary, jaki dokonał się w latach 90. 
XX stulecia, obecnie kurczy się zasięg używania gwary jako 
wyłącznego środka porozumiewania się. W opinii respondentów 
jednoznacznie stwierdzono, że gwara świadczy o przynależności do 
danego regionu (J. Bartmiński, 1973). Gdzie najczęściej można 
usłyszeć gwarę w jej niezmienionej formie? Na dzień dzisiejszy 
oryginalna forma gwary pienińskiej nie ma racji bytu jako narzędzia 
do komunikacji na co dzień. Gwara wykorzystywana  jest przez 
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zespoły regionalne, kapele góralskie instytucje kulturowe oraz szkoły 
organizują konkursy recytatorskie o tematyce regionalnej. Działania 
te mogą prowadzić do szerszego propagowania wiedzy o gwarze 
górali polskich Pienin. Czy istnieje  jeszcze inny sposób zachowania 
tego unikatowego sposób komunikacji?  

Zadania słownika gwarowego  
Czy w dzisiejszym świecie gwara ma rację bytu? Jeśli tak, to w jaki 
sposób można ją uchronić od zapomnienia? Jednym ze sposobów 
zachowania gwary dla potomnych jest tworzenie słowników 
gwarowych. Aby słownik gwarowy mógł spełniać swoją funkcję 
powinien  sprostać kilku zadaniom.  Dobrze przygotowany słownik:  

• gromadzi i utrwala materiał gwarowy, 
• zwraca uwagę na wyrazy, które wychodzą z użycia, 
• może służyć jako narzędzie do rozwijania kompetencji 

językowych młodego pokolenia w zakresie gwary, 
• uwrażliwia na piękno tradycji i wartości gwary jako składnika 

tożsamości regionalnej  i dziedzictwa małej ojczyzny, 
• pozwala na poznanie gwary szerszej grupie odbiorców. 

Istnieje wiele słowników zajmujących się gwarami. Tradycja 
leksykografii podhalańskiej sięga pierwszej połowy XIX wieku, kiedy 
to „odkrycie” Podhala zaowocowało licznymi studiami nad jego 
kulturą i gwarą. Wiele mniejszych i większych słowniczków 
podhalańskich, głównie amatorskich, ukazało się współcześnie. 
Wymienić tu można zbiory leksykalne Tadeusza Bukowskiego-
Groska, Jana Gutt-Mostowego, Stanisława A. Hodorowicza, 
Franciszka Łojasa-Kośli, Wandy Łomnickiej-Dulak. Na dzień dzisiejszy 
nie istniej odrębnie sformułowany i wydany w jednolitej publikacji 
słownik gwary górali pienińskich (Pawłowski, 1950). Na rynku 
wydawniczym  w 2013 roku pojawiła się Wyłónacka. Jest  to zbiór 
słówek gwarowych, zebranych przez lokalnego artystę Andrzeja 
Dziedzinę Wiwra. Jest to efekt trzydziestoletniej pracy poety 
z językiem dawnych mieszkańców Szczawnic, oraz wierszami 
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pisanymi w gwarze szczawnickiej. Przystępna forma owej publikacji, 
może posłużyć nie tylko za materiał źródłowy do wnikliwszych badań 
nad gwarą,  ale może stanowić ciekawą pamiątkę i zachętę do 
bliższego poznania kultury mieszańców Pienin. Andrzej Dziedzina 
Wiwer to poeta, przewodnik, gawędziarz, regionalista, etnograf, 
członek i instruktor zespołów regionalnych. Za swą działalność na 
rzecz kultury ludowej został uhonorowany dyplomem  Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Twórczość poetycka Andrzeja 
Dziedziny Wiwra wnosi wspaniały wkład w rozwój góralskiej poezji 
gwarowej, a w szczególności tak mało znanej poezji pienińskiej (A. 
Dziedzina-Wiwer, 2013). 

Podsumowanie 
Kultura mieszkańców Pienin, jej materialne jak i duchowe aspekty, 
były od zawsze bardzo zróżnicowane. Kultura ta kształtowała się, 
współgrając z otaczającą ją przyrodą. Uzdrowisko rozwijające się 
w dolinie bogatej w źródła mineralne, wioski malowniczo 
usytuowane w dolinach górskich potoków, zamki wyrastające 
z wapiennych skał. Dodatkowym elementem było rolnictwo oraz 
pasterstwo, doskonale wpisujące się w krajobraz. Przygranicznie 
usytuowanie tego terenu sprawiły, iż posiada on niezwykle bogatą 
historię. Powstanie starostwa czorsztyńskiego przyczyniło się do 
rozwoju regionu. Bliskie sąsiedztwo Spiszu, styczność z Łemkami oraz 
wschodnimi sąsiadami od Sącza, doprowadziło do powstania 
niezwykłej kultury, tak odmiennej od Podhalańskiej, iż doczekała się 
własnej klasyfikacji. Wytwory ludzkiej działalności w Pieninach, od 
zawsze fascynowały badaczy i turystów. 

W świetle  powyższych badań można stwierdzić, że tożsamość górali 
pienińskich charakteryzuje najpełniej kilka podstawowych cech. 
Gwara pienińska jest jednym z najważniejszych elementów tradycji 
regionalnej. Jest ona obecna w pokoleniach najstarszych, lecz 
podlega erozji w grupach najmłodszych mieszkańców, co prowadzi od 
jej zanikania. Istotne jest zatem w procesie kształcenia i wychowania 
ukazywanie unikatowego charakteru gwary, zachęta do jej nauki, 
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przejmowania od starszych pokoleń, celem zapewnienia jej 
żywotności (jak wspomniano – dominuje przekaz ustny, pisemne 
opracowania  są nieliczne i fragmentaryczne). Dominującą rolę w 
nauczaniu gwary pełni dom – komunikowanie się gwarą w rodzinie, 
kultywowanie tradycji (świątecznej: kolędy, pieśni, życzenia, 
modlitwy oraz całorocznej: przyśpiewki,  porzekadła/przysłowia). 
Istotną rolę pełni także szkoła i lokalne instytucje kulturalne, które 
prócz dbałości o poprawną polszczyznę ogólnopolską, powinny 
zachęcać do zachowania rodzimej gwary, poprzez tematyczne 
przedstawienia, recytacje, konkursy. 
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Vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka – 
prínos, špecifiká a osobitosti 

Martina Matyášová 

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre 

Abstract 
In recent years the number of foreign students interested in learning Slovak 
language has increased. However, teaching Slovak as a foreign language 
requires a special approach and puts higher requirements on the 
professional preparation of future teachers including methodology training. 
The present paper brings basic theoretical principles of the issue in question, 
as well as a practical example of teaching cultural realia of Slovakia together 
with the related linguistic and literature connections.  

Keywords: Slovak as a foreign language, cultural realia, linguistic 
preparation, literature studies, education, foreign student 

 

Úvod 

Potreba dorozumievania je prirodzenou súčasťou života každého 
ľudského indivídua. Hovoriť a dohodnúť sa, hovoriť a dozvedieť sa, 
hovoriť a byť vypočutý. Nejde len o naznačenie, pomyselne 
súvisiacich, procesov komunikácie, ale aj o východiská dobrej 
a úspešnej socializácie v spoločnosti a kultúre národa. V súčasnom 
období je učenie sa cudzích jazykov úplnou samozrejmosťou. 
Komunikovať potrebujeme všade, bez ohľadu na krajinu či dokonca 
kontinent. V „novom“ svete sa meníme na cudzincov, pre ktorých je 
znalosť cudzieho jazyka záchranou v, častokrát, najelementárnejších 
situáciách a kontextoch. Pre iných sa stáva cudzím svetom Slovensko 
a, rovnako ako každý z nás, sa aj ľudia z iných krajín potrebujú na 
Slovensku dohovoriť, komunikovať a žiť plnohodnotný sociálny 
a spoločenský život. 
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Otázka vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka je nielen vysoko 
aktuálna, ale stáva sa doslova fenoménom súčasnosti. Možnosť 
kvalitného vzdelania musí byť dostupná všetkým členom spoločnosti, 
dokonca aj tým, ktorí do nej vstupujú neskôr, či už natrvalo alebo 
dočasne. Potreba vzdelávania cudzincov v oblasti slovenského jazyka 
vyplýva z viacerých faktorov. V prvom rade ide o narastajúci počet 
ľudí zo zahraničia, ktorí prichádzajú na Slovensko za prácou, 
vzdelaním, vracajú sa k rodine, môže ísť dokonca o trvalú zmenu 
bydliska. V rámci výmenných pobytov navštívi našu krajinu 
každoročne veľké množstvo študentov z celého sveta. Študujú na 
stredných a vysokých školách, pôsobia v rámci krúžkov, 
mimoškolských a vzdelávacích aktivít. Pre úspešné zvládnutie 
študijných povinností je znalosť slovenského jazyka nevyhnutnou 
podmienkou. Pre súčasnú industriálnu spoločnosť je charakteristický 
aj príchod firiem a investorov zo zahraničia, výnimkou nie je ani naša 
krajina. Aj napriek faktu, že komunikácia riadiacich pracovníkov 
a manažérov prebieha zvyčajne v anglickom jazyku, kontaktu so 
slovenčinou sa nie je možné vyhnúť. Niekedy sa komunikácia 
v slovenskom jazyku stáva nevyhnutnou podmienkou. Spomenuté 
situácie sú častokrát prvou motiváciou k osloveniu lektorov 
a následným kurzom slovenčiny pre cudzincov. Motivantov pre 
realizáciu kurzov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka je zaiste 
mnoho. Medzi tie najdôležitejšie a, zo strany lektorov, 
najoceňovanejšie však patrí osobný záujem, motivácia a pevné 
rozhodnutie zo strany samotného študenta, žiaka či cudzinca.  

Faktory vplývajúce na proces vyučovania slovenského jazyka 
ako cudzieho jazyka 
Pri vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho jazyka je veľmi 
závažným problémom pripravenosť škôl a pedagogických 
pracovníkov, najmä učiteľov slovenčiny, na realizáciu tohto procesu 
v podmienkach samotnej školy. V súvislosti s uvedenou 
problematikou sa dostáva do popredia otázka existencie 
špecializovaných pracovísk, ktorých je však na Slovensku málo. 
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Vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka vyžaduje od pedagógov 
odbornú aj metodologickú pripravenosť, precíznosť, dôslednosť 
a inovatívnosť v prístupe. Ideálna situácia nastáva, ak je učiteľ 
slovenského jazyka aj učiteľom jazyka cudzieho, napr. anglického, 
nemeckého a podobne. Na jednej strane ide o ľahšie prekonávanie 
komunikačnej bariéry medzi učiteľom a žiakom zo zahraničia, na 
strane druhej je to možnosť prenášania vyučovacích metód a foriem 
práce z jedného predmetu do druhého. 

Závažným problémom je aj adaptabilita dieťaťa a jeho práca v rámci 
iných predmetov. Prírodovedné predmety ponúkajú možnosť 
vyjadrovania sa prostredníctvom obrázkov, vzorcov alebo schém. 
Predmety spoločenskovedného zamerania predstavujú pre žiaka 
záťaž a ovládanie slovenského jazyka je takpovediac nutnosťou 
a zároveň podmienkou pre získanie informácií, pochopenie vzťahov, 
možnosť vyjadrovania sa a prezentovania pred kolektívom.  

Dôležitou otázkou zostáva proces adaptácie študenta zo zahraničia 
a jeho prijatie zo strany triedneho kolektívu. Pre deti je niekedy 
zložitejšie prijať medzi seba nového člena, pokiaľ s ním nevedia 
komunikovať. Problematické býva aj prijatie dieťaťa inej národnosti 
či farby pleti. 

„V týchto situáciách je nesmierne dôležitá pomoc triedneho učiteľa, 
kolektívu učiteľov, aj rodičov. Integrácia detí v triednom kolektíve je 
dôležitá z hľadiska socializácie dieťaťa, ale aj z hľadiska socializácie 
triedneho kolektívu a aj školy. Učiť deti prijímať medzi seba „iné“ deti 
je dať im devízu do budúceho života“ (Onušková, 2015, s. 6).  

Vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka sa musí 
zohľadňovať už na začiatku školského roka pri tvorbe tematických 
a výchovnovzdelávacích plánov. Vyčlenenie samostatných hodín 
slovenčiny pre cudzincov závisí od počtu žiakov, ich veku a možností 
školy. Pri výučbe slovenského jazyka ako cudzieho jazyka sú dôležité 
nasledujúce faktory: národnosť detí, veľkosť skupiny, kontaktný 
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jazyk, úroveň vedomostí zo slovenčiny, dĺžka obdobia stráveného na 
Slovensku. Uvedené faktory sú východiskom pri stanovení cieľov 
vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. 

 „V súčasnosti sú na slovenských školách dve najväčšie skupiny detí – 
deti zo slovansky hovoriacich krajín a deti z Ázie. U detí zo slovansky 
hovoriacich krajín sa prejavuje lepšia adaptabilita v prostredí, čo úzko 
súvisí nielen s naším podobným historickým a jazykovým vývinom, ale 
najmä s lepším porozumením. Porozumenie však niekedy vedie 
k tomu, že nemajú snahu napredovať, lebo si myslia, že všetkému 
rozumejú“ (Onušková, 2015, s. 6).  

Vo viacerých slovanských krajinách sa nepoužíva latinka, avšak 
študenti z týchto krajín si ju dokážu pomerne rýchlo osvojiť, 
využívajúc nadobudnuté znalosti z anglického jazyka. Latinka 
a používanie hláskového písma sú „veľkou neznámou“ aj pre deti 
z Ázie. Problematických úsekov pri učení sa slovenského jazyka ako 
cudzieho jazyka je pri uvedenej skupine žiakov omnoho viac. Žiaci 
z Ázie sa však vyznačujú aj výraznou húževnatosťou, schopnosťou 
sústrediť sa na prácu, prijímať a osvojovať si novú lexiku a gramatické 
javy. Pre porovnanie uvádzame pri oboch skupinách žiakov 
najproblematickejšie oblasti pri učení sa slovenského jazyka ako 
cudzieho jazyka. Bez ohľadu na to, o akú skupinu detí ide, vždy je 
potrebné klásť pri výučbe dôraz na názornosť, hru a opakovanie.  

Deti zo slovanských krajín  Deti z Ázie 

- sufixy slovies v 3. osobe plurálu - latinka 
- prízvuk    - používanie hláskového písma 
- diakritické znamienka   - diakritické znamienka 
- sémantický (lexikálny) význam  - splývavá výslovnosť 
   slov     - melódia vety 
     - slovný prízvuk 
     - odlišné používanie  

   artikulačných orgánov 
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V začiatočnej etape vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho 
jazyka má dôležitú úlohu samotný učiteľ. Pomáha žiakom v procese 
adaptácie a začleňovania sa do kolektívu. Východiskovým faktorom 
sa stáva proces komunikácie v kontaktnom jazyku žiaka, prípadne 
v angličtine. V tomto bode opätovne upozorňujeme na zvýšené 
kvalifikačné nároky, ktoré sú na pedagógov kladené už pri príprave 
pre budúce pôsobenie ako učiteľov slovenského jazyka pre 
cudzincov, či ako lektorov. Používanie kontaktného jazyka napomáha 
procesu adaptácie žiaka, pomáha pri počiatočnom prekonávaní 
komunikačnej bariéry a pri samotnom procese vzdelávania 
v slovenskom jazyku. Učiteľ v kontaktnom jazyku prednáša, 
vysvetľuje, ozrejmuje pojmy a význam. Intenzita jeho používania by 
však mala pozvoľna klesať a do popredia by mala ísť slovenčina. 
Proces jazykového prepínania je ale náročný a vyžaduje si dlhšie 
obdobie pre dôslednejšiu realizáciu.  

„Žiak inej národnosti nerozumie slovenskému jazyku, neovláda 
slovenské názvoslovie gramatiky. Preto je vhodné, ak učiteľ v úplných 
začiatkoch používa výrazy, ktoré sa používajú pri výučbe cudzincov 
a spolu s nimi postupne zavádza slovenské pojmy.(...) Použitie cudzích 
výrazov je vhodné najmä z krátkodobého hľadiska, z dlhodobejšieho 
hľadiska je vhodnejšie zaviesť pojmy slovenské“ (Onušková, 2015, 
s. 9).  

Edukácia žiakov zo zahraničia musí byť takpovediac vystavaná na 
názornosti, využívaní pomôcok, obrázkového materiálu, ale aj 
didaktickej techniky, čo vedie k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu 
postupu vo výučbe. Dôležitým faktorom je vekové rozpätie žiakov, 
s ktorým bezprostredne súvisí problematika tvorby a formulovania 
zadaní, ich vhodnosť, primeranosť a použiteľnosť v krátkom období. 
Dĺžka pobytu detí cudzincov na Slovensku usmerňuje pedagóga 
v oblasti miery a stupňa ovládania slovenského jazyka pri 
jednotlivých žiakoch. Ak bude žiak na Slovensku len určité obdobie, 
znalosť slovenského jazyka bude orientovaná predovšetkým na 
dorozumievanie a proces socializácie. Pri dlhodobejšom až trvalom 
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pobyte ide o využívanie slovenčiny na úrovni vyšších kognitívnych 
funkcií, pri procese osvojovania si vedomostí, zručností, schopností 
a návykov. Vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka sa realizuje 
v súlade so zásadami primeranosti, názornosti, motivácie, 
individuálneho prístupu, trvácnosti, aktivity a sústavnosti. 

 „V začiatkoch výučby slovenčiny je vhodnou metódou informačno-
receptívna a reproduktívna metóda, pri vyššom stupni porozumenia 
volíme problémový výklad a heuristickú metódu, ale aj projektové 
vyučovanie. Pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka pre ISCED 2 
a ISCED 3 je vhodné voliť také metódy, aby sa žiaci učili slovenský 
jazyk prirodzenou, nenásilnou a hravou formou. Preto ako základnú 
metódu môžeme voliť hru“ (Onušková, 2015, s. 11).  

Vyučovanie slovenských kultúrnych reálií na pozadí 
autorských povestí 
Existuje veľké množstvo definícií vypovedajúcich o tom, čo je to 
kultúra, aký je jej obsah, význam a prínos pre dané spoločenstvo, 
skupinu či kolektív. Na základe uvedeného tvrdenia môžeme 
konštatovať, že ide o pojem univerzálny a celospoločenský, viažuci sa 
bezprostredne na každého človeka, skupinu, etnikum a národ. Každý 
z nás je jej tvorcom, šíriteľom a nenahraditeľnou súčasťou. 
V intenciách zvolenej problematiky sa budeme prioritne venovať 
procesu oboznamovania, vnímania a pochopenia kultúry národnej, 
konkrétne predstaveniu slovenských kultúrnych reálií cudzincom, 
ktorí na Slovensku študujú, pracujú, prípadne navštívia našu krajinu 
s cieľom spoznávať jej históriu, kultúrne a národné osobitosti 
a špecifiká. Vzdelávanie študentov, pre ktorých je slovenčina jazykom 
nielen novým, ale predovšetkým cudzím, je prácou určite náročnou, 
vyžadujúcou si veľa trpezlivosti, zodpovednosti a kreatívneho 
prístupu. Odmenou však býva motivácia, záujem a usilovnosť 
študentov. 

V predkladanej praktickej časti predstavíme konkrétny návrh 
realizácie vyučovania slovenských kultúrnych reálií pre študentov 
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slovenčiny ako cudzieho jazyka. Východiskom sa pre nás stala súčasná 
slovenská autorská povesť. Uvedený žáner disponuje viacerými 
atribútmi, na základe ktorých ho možno vnímať ako vhodného 
a zároveň aj originálneho sprostredkovateľa nášho kultúrneho 
bohatstva. V minulosti bola povesť zaraďovaná k žánrom ľudovej 
slovesnosti, bola teda súčasťou slovesného umenia a folklóru. Je 
prameňom múdrosti našich predkov, zdrojom geografických, 
prírodovedných, spoločenských, a rôznych iných, poznatkov, opisuje 
dejinné udalosti, významné historické osobnosti, viaže sa ku 
konkrétnym miestam a pamiatkam. Nachádzame tu odvolávky na 
tradície, zvyky a obyčaje predkov, priblíženie spôsobu života 
v minulosti. Má nekomplikovaný dej s jednou zápletkou a klasické 
trichotomické členenie, v dôsledku čoho nie sú kladené ani zvýšené 
požiadavky na recepciu a pochopenie zo strany študenta.  

Pri vyučovaní cudzincov je samozrejmosťou, že skupina bude 
heterogénna, kultúrne a národne rôznorodá. Túto rôznorodosť by 
sme na začiatku využili na navodenie motivačného rozhovoru so 
študentmi. Témou by bola kultúra ako taká, čo pod pojmom kultúra 
rozumejú, aký je jej význam v živote človeka, ale aj celého národa. 
Následne by dostal priestor na vyjadrenie každý člen skupiny, aby 
aspoň v krátkosti predstavil krajinu, z ktorej pochádza a prezentoval 
niekoľkými vetami svoju kultúru, napríklad: čo je pre danú krajinu 
špecifické, mohlo by ísť o oblasť zvykov, tradícií, obliekania 
a podobne. V tomto prípade by neboli stanovené kritériá, na základe 
ktorých by mali študenti rozprávať. Išlo by o spontánne prehovory. 
V tejto fáze bude uplatnená metóda rozhovoru, ktorá sa bude 
cyklicky opakovať v rámci celého vyučovania. V nasledujúcich 
etapách ju však spojíme aj s metódou otázok a odpovedí, v rámci 
ktorej pôjde už o zacielenosť na konkrétne fakty a kultúrne reálie.  

Slovensko je z hľadiska kultúry veľmi bohaté a, s prihliadnutím na jeho 
jednotlivé časti, aj pomerne rôznorodé. Každá oblasť, región či mesto 
je osobitou časťou, dotvárajúcou kultúrnu mozaiku krajiny. V rámci 
vyučovania cudzincov je potrebné prezentovať aj kultúrne reálie 
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postupne a v častiach. V praktických návrhoch na vyučovanie sa 
zameriame na priblíženie kultúrnych reálií z oblasti severného 
Slovenska.  

Po rozhovore bude nasledovať práca s textom. Študenti budú 
pracovať s textovými ukážkami z vybraných povesťových zbierok - 
Povesti z Pohronia, od Petra Urbana, a Hontiansko-novohradské 
povesti, príhody a zbojnícke piesne, od Jána Mäsiara. Vzhľadom na to, 
že chceme priblížiť konkrétne reálie, pripravíme si len určité ukážky 
z textov, v ktorých sa uvedené prvky nachádzajú. Ak by bol záujem zo 
strany študentov, môžeme si texty prečítať aj celé. Prvým textom, 
s ktorým budeme pracovať, je ukážka z knihy Povesti z Pohronia, 
konkrétne ide o povesť s názvom Hron – posol Hole a Ďumbiera. 
Študentom sprostredkujeme nasledujúcu textovú ukážku: 

„Kedysi dávno vraj nízkotatranské vrchy netvorili iba dlhú a mohutnú, 
no nehybnú horskú hradbu zdanlivo smutných kopcov, oddeľujúcich 
Horehronie od Liptova, ale boli rúčimi devami a mládencami, ktorí žili 
v neveľkom kráľovstve v samotnom srdci Slovenska. Bolo ich hodne. 
Mladých a veselých. Medzi nimi vynikal najmä Ďumbier. Rúči, 
urastený, mocný a smelý junák. Valach, ktorý ovečky po grúňoch 
okolo Hrona pásol. Veľa diev sa preto točilo okolo neho. Na každý prst 
ich mohol mať aj desať, no on chcel len Hoľu. Dcéru kráľovského páru. 
Práve ona mu padla do oka“(Urban, 2011, s. 14). 

Na základe textu predstavíme študentom dominantu severného 
Slovenska, ktorou sú Tatry. Postupovať budeme chronologicky. 
Najskôr budeme hovoriť o Nízkych Tatrách, ktoré sú opisované aj 
v úryvku, následne im priblížime aspoň základné informácie 
o Vysokých Tatrách, ktoré sú naším najvyšším pohorím a prírodnou 
dominantou. V tejto časti vyučovania spojíme krátky výklad aj 
s použitím obrázkov, na základe ktorých študentom priblížime 
pohorie, kopce a rieky spomenuté v texte, ale aj iné tatranské štíty, 
rieky, plesá a podobne, ktoré sa tam nachádzajú.  
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Text plní v tomto prípade aj ďalšie funkcie a využili by sme ho aj na 
preopakovanie gramatických javov, napríklad vlastných podstatných 
mien, alebo prídavných mien. Pre študentov bude pripravených 
niekoľko úloh, ktoré sa pokúsia vypracovať najskôr samostatne, 
následne by sme si správne riešenia cvičení povedali spoločne 
a odôvodnili jednotlivé gramatické javy. Bezprostredne po prečítaní 
textu by nasledoval krátky dialóg o tom, čo sa z úryvku dozvedeli, ako 
sa im text páčil a i.. Na základe otázok by sa zisťovala miera 
pochopenia významu a objasnili by sa problematické výrazy alebo 
kontext. Vzhľadom na to, že povesť je prioritne žánrom ľudových 
vrstiev, uplatňuje sa v nej hovorová reč, alebo sa používajú menej 
frekventované slová, s ktorými by mohli mať cudzinci problém. Ak by 
to bolo potrebné, vypracovali by sme pre nich krátky slovníček 
výrazov, v ktorom by bolo neznáme slovo vysvetlené po slovensky, 
ale aj po anglicky. Po krátkom rozhovore by sme zvolili samostatnú 
prácu na cvičeniach. Mohlo by ísť o nasledujúce formy úloh 
(uvádzame úlohy aj s riešeniami): 

Úloha číslo 1: Vypíšte z úryvku vlastné podstatné mená a uveďte ich 
v základnom tvare (nominatív jednotného čísla). 

Riešenie: Horehronie; Liptov; Slovensko; Ďumbier; Hron; Hoľa. 

 

Úloha číslo 2: Nájdite v texte všetky prídavné mená, vypíšte ich 
a rozdeľte na akostné a vzťahové. 

Riešenie:  

Prídavné mená: nízkotatranské, dlhú, mohutnú, nehybnú, 
horskú, smutných, rúčimi, neveľkom, mladých, veselých, rúči, 
urastený, mocný, smelý, kráľovského; 

Akostné – dlhú, mohutnú, nehybnú, rúčimi, rúči, urastený,  
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Vzťahové – nízkotatranské, horskú, smutných, neveľkom, 
mladých, veselých, mocný, smelý, kráľovského 

 

Úloha číslo 3: Určte rod prídavných mien pri nasledujúcich dvojiciach 
slov (riešenie pripájame spoločne so zadaním): 

Horská hradba – ženský rod 
Rúče devy – ženský rod 
Neveľké kráľovstvo – stredný rod 
Smelý junák – mužský rod 
Kráľovský pár – mužský rod 
 

Študenti majú, v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, vo veľkej 
obľube spájanie teoretických východísk s praxou. Pri zahraničných 
študentoch bude tento záujem ešte väčší. Vyučovanie kultúrnych 
reálií je prakticky nemožné bez názorného predvedenia toho, o čom 
študentom rozprávame. Východiskovým bodom sú pre nás doposiaľ 
Nízke Tatry. V ďalšej fáze by sa študentom pustil dokument, 
pripájame link na internetové spojenie, ktorý veľmi podrobne 
predstavuje práve Nízke Tatry cez rozprávanie jedného slovenského 
fotografa. Z dokumentu sa dozvedia mnoho nielen o prírodných 
krásach a zvláštnostiach, ale aj o možnostiach cestovného ruchu, 
práci a živote horolezcov, o salašníctve a chove oviec, ale budú im 
sprostredkované aj názory odborníkov – geológov, jaskyniarov 
a iných, ktorí túto oblasť veľmi dobre poznajú.  

https://www.youtube.com/watch?v=U67dDvZ-UA4 

Z filmu sa dozvedia mnoho aj o tamojšom rastlinstve a živočíšstve. Na 
skonkrétnenie toho, čo videli zvolíme opätovne prácu s textovou 
ukážkou: 

„Vtedy zúfalá Hoľa naozaj trpko zaplakala. Jej žiaľ a zúfalstvo boli 
také veľké, že slzy sa nedali zastaviť. A tak tiekli a tiekli popod hory, 

https://www.youtube.com/watch?v=U67dDvZ-UA4
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až sa dostali aj pod Ďumbier. Niekoľko dní a nocí ronila Hoľa trpké 
slzy, kým si všimla, ako sa na ňu Ďumbier stále usmieva. Až vtedy 
pochopila, že slzy mu doniesli jej odkazy. Tak vraj vznikol Hron. Ako 
posol Hole Ďumbieru, ktorého večne plynúce vlnky dodnes unášajú jej 
odkazy. Preto Hron nie je až taký rýchly ako Váh. Aby bolo tým 
správam dobre rozumieť. Ich posolstvo si ďalej, cestou dolu tokom, 
odovzdávajú rýchle a štíhle pstruhy, hlaváče, lipne, podustvy, ba 
občas aj hlavátky a hadovité úhory. Zdanlivo nemé ryby ich potom 
prenechajú vtákom. Vodnáre, rybáriky i žltkasté trasochvosty horské 
ich zase prespievajú vrchárkam, ktoré ich donesú až na samotné 
temeno Ďumbiera, aby ho potešili“ (Urban, 2011, s. 16 – 17). 

Zvieratá spomenuté v texte im priblížime aj s pomocou obrázkov. 
V rovnomennej povesti je veľmi detailne priblížené aj vodstvo. 

„Dodnes sa spod Kráľovej hole na všetky svetové strany rozbiehajú 
vody štyroch slovenských riek. Na severovýchod sa vydal Hornád a na 
juhovýchod zase tečie Hnilec. Severozápadným smerom sa pustil 
Čierny Váh, ktorého vody sa neskôr zlejú s vodami Bieleho Váhu spod 
Kriváňa, aby spolu vytvorili najdlhšiu slovenskú rieku. Na juhozápad 
uteká Hron, ktorému sa ako jedinému podarilo byť poslom Hole pre 
Ďumbier“ (Urban, 2011, s. 17). 

Slovensko je výnimočné nielen Nízkymi Tatrami, ale predovšetkým 
Vysokými Tatrami, ktoré sú známejšie a aj navštevovanejšie. 
Študentom predstavíme toto pohorie ako celok. Nepôjde len 
o jednoduché sprostredkovanie základných údajov prostredníctvom 
textov, ale naším cieľom bude, aby sa aj niečo nové naučili. Okrem 
obrázkov použijeme aj PowerPointovú prezentáciu, na základe ktorej 
im priblížime Tatry. Celá obrázková dokumentácia, ktorú sme doteraz 
spomínali, by bola jej súčasťou. Obsahom prezentácie by boli 
základné faktografické údaje, zaujímavosti, oblasť kultúry, cestovný 
ruch, spôsob života, tradície a osobitosti daného regiónu. Horehronie 
a tatranská príroda sa objavujú aj v textoch piesní, pričom nemusí ísť 
len o piesne ľudové. Príkladom tvorivej práce s textom môže byť aj 
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pieseň Horehronie od Kristíny. Pieseň by sme v rámci vyučovania 
zaradili ako oddychovú aktivitu. Pustili by sme študentom nahrávku, 
pričom by mali k dispozícií aj text piesne. K piesni je natočených aj 
viacero videoklipov. Vybrali by sme spomedzi nich ten, ktorý 
prezentuje práve prírodnú scenériu. Text je jednoduchý a ľahko 
pochopiteľný, študenti by si ho, podľa nášho názoru, pomerne rýchlo 
dokázali osvojiť. Pieseň by sme si tak mohli zaspievať aj spoločne, 
napríklad na hodine. Pripájame internetové spojenie na pieseň. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0CaeDo-wEY 

Pre severné Slovensko je príznačný chov oviec a salašnícky spôsob 
života. Aj tento fakt charakterizuje našu kultúru a nemožno ho 
opomenúť. Hoci v súčasnosti ide skôr o záujmovú činnosť úzkeho 
okruhu ľudí, počet bačov a majiteľov salašov každoročne klesá, 
v minulosti to bol v hornatých častiach Slovenska tradičný spôsob 
života, ktorý našim predkom zabezpečoval podmienky na živobytie. 
Salašníctvo je obľúbenou témou aj v autorských povestiach. V tejto 
súvislosti je ale potrebné poznamenať, že reálnosť sa týka len témy 
a charakteristických znakov pre dané povolanie. Dej a samotné 
spracovanie býva poznačené výmyslom, fantastikou a silným 
príklonom k rozprávke. Ako príklad opisu salašníckeho spôsobu života 
využijeme úryvok z povesti Skúpy bača od Jána Mäsiar. 

„Od Dolných Plachtiniec na sever vo vrbinách boli odnepamäti dva 
salaše. Práve v tom hornom pod Eregom (ereg znamenalo starý, 
prastarý) žil jeden najskúpejší bača pod slnkom. Honelníka púšťal 
ráno na pašu s ovečkami hladného. Svojim psíkom nenechal ani 
omrvinku a často nadával, že ovečky málo mlieka dávajú, že ich 
honelník poriadne nedodája, že chodí skoro z paše a všeličo, čo mu 
v tom okamihu napadlo. Ale tú pravdu, že od jari vôbec nespŕchlo, že 
sa pastva pomaly mení na púšť – to už bača počuť nechcel“ (Mäsiar, 
2010, s. 75). 

https://www.youtube.com/watch?v=_0CaeDo-wEY
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Na základe úryvku si študenti vedia aspoň čiastočne predstaviť, ako 
vyzerá život na salaši. Jednotlivé znaky si vyvodíme aj spoločne. 
Vysvetlíme im, že salaše sa zakladali v hornatých oblastiach 
Slovenska, pretože ovce potrebujú kvalitnú pašu. Personálne 
obsadenie pozostáva z baču a pomocníkov (pastierov alebo 
honelníkov), ktorých povinnosťou je starostlivosť o ovce - pasenie, 
dojenie a iné. Na žiadnom dobrom salaši nechýbajú psy, pomáhajúce 
pri zaháňaní oviec do košiara. Ďalšou veľmi dôležitou črtou je 
spracovanie vlny a ovčieho mlieka. V tejto fáze prepojíme oblasť reálií 
aj s gastronómiou. Ovčie mlieko tvorí základ pri výrobe bryndze, 
syrov, žinčice. Každý cudzinec, ktorý príde na Slovensko, by mal aspoň 
raz ochutnať bryndzové halušky, ale aj iné tradičné špeciality našej 
kuchyne. Pre študentov by sme, v tejto súvislosti, zorganizovali 
oddychový večer, prepojený s oblasťou kultúry. Bolo by pripravených 
zopár tradičných slovenských jedál, napríklad bryndzové halušky so 
slaninkou (v prípade záujmu by sa ako náhrada bryndze mohla použiť 
aj kyslá kapusta), bryndzové pirohy, na ochutnávku korbáčiky, 
oštiepok, alebo aj typický ovčí syr. Ako sladké jedlo by sa mohli 
podávať pirohy s lekvárom, prípadne makové alebo orechové 
rezance. Mohli by sme si zaspievať už vyššie spomínanú pieseň 
Horehronie, pustili by sme im aj iné ľudové piesne, zaužívané hlavne 
v oblasti severného Slovenska, cez ktoré by sa zoznámili s fujarou. 
V pozadí by sa mohli premietať zábery z prírody, ukážky tamojších 
krojov, obrázky z dediny Terchová a Vlkolínec, ako predobraz 
pôvodnej architektúry. Išlo by o večer v znamení hudby, tanca, 
dobrého jedla, no predovšetkým spontánneho a tzv. zážitkového 
učenia sa študentov. 

Zážitkové učenie patrí, z pohľadu odborníkov, k jednej 
z najefektívnejších foriem vzdelávania. Autentickosť prostredia 
a situácie je východiskom pre spontánne a zároveň dlhodobé 
osvojovanie a zapamätanie nadobudnutých poznatkov. Tieto 
konštatácie sa potvrdzujú aj pri vyučovaní študentov zo zahraničia, ba 
možno povedať, že práve pri nich je percento úspešnosti ešte vyššie. 
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Neuvedomelé učenie sa je pre cudzinca omnoho efektívnejšie, 
pretože je oslobodený od knižného či textového sprostredkovania 
informácií a stráca sa tak, aspoň čiastočne, nutnosť prekonávania 
jazykovej bariéry. Formou autentického vzdelávania je určite aj výlet 
alebo exkurzia. Podľa nášho názoru je pre vyučovanie kultúrnych 
reálií priam nevyhnutné vziať študentov aspoň na niektoré miesta, 
o ktorých im rozprávame.  

Severné Slovensko je oblasť bohatá nielen po stránke prírodných 
zvláštností, ale nachádzajú sa tu aj historické, kultúrne a rekreačné 
zóny. Pre študentov slovenčiny ako cudzieho jazyka, by sme 
zorganizovali výlet, mohlo by ísť aj o niekoľkodňovú exkurziu po 
severnom Slovensku, s cieľom ukázať im niekoľko tamojších 
dominánt. Program by bol vytvorený na základe viacerých kritérií. 
Zohľadňoval by sa záujem všetkých zúčastnených; informačný, 
kultúrny a spoločenský prínos vybraných miest pre študentov; 
časové, priestorové a finančné možnosti a podmienky. Pre študentov 
by bol vytvorený zoznam miest a lokalít, ktoré by mohli vidieť. 
Možnosť ich samostatného výberu by bola čiastočne korigovaná aj 
z našej strany, vzhľadom na to, že nemajú až taký dobrý prehľad 
o kultúrnych pamiatkach a ich význame pre Slovensko a našu históriu. 
Vychádzalo by sa z nasledujúceho rozdelenia: 

Hrady a zámky:  Oravský hrad 
   Liptovský hrad 
   kaštieľ Blatnica 
   hrad Hrádok 
 
Prírodné krásy:  Západné Tatry 
   Nízke Tatry 
   Liptovská Mara 
   Oravská priehrada 
   Tatranský národný park 
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Jaskyne:   Demänovská jaskyňa Slobody 
   Demänovská ľadová jaskyňa 
 
Významné mestá:  Ružomberok 
   Liptovský Mikuláš 
 
Oddychové centrá:  Tatralandia v Liptovskom Mikuláši 
   Thermal Park Bešeňová 
 

Výlet, exkurzia, by mohol byť formou ukončenia výučby kultúrnych 
reálií z vybranej oblasti, a zároveň aj metódou preopakovania 
nadobudnutých vedomostí. Je tu aj možnosť zapojenia sa celého 
kolektívu, výletu by sa mohli zúčastniť študenti všetkých ročníkov 
a úrovní. Pred absolvovaním výletu by boli pre študentov pripravené 
aspoň základné informačné materiály o miestach, ktoré navštívime. 
Získali by tak čiastočný prehľad o tom, kam ideme a na čo sa majú 
pripraviť.  

Predkladaná praktická časť je ukážkou realizácie vyučovania ako 
celku. Nesústreďovali sme sa prioritne na rozvrhnutie témy na 
jednotlivé vyučovacie hodiny, postupovali by sme v závislosti od 
tempa a možností študentov. Na základe už získaných praktických 
skúseností vieme, že vyučovaciu hodinu nemožno naplánovať 
vopred, pretože vždy sa môžu vyskytnúť okolnosti, ktoré nám úplne 
zmenia obsah a priebeh vyučovacieho procesu. Vychádzali by sme 
preto z, vopred pripraveného, komplexu aktivít, ktoré by sme so 
študentmi riešili postupne, prípadne ich doplníme ešte ďalšími 
cvičeniami, podľa potreby. Na hodinách by určite nechýbalo 
uplatňovanie moderných vyučovacích metód, ako napr. 
brainstorming, kooperatívne a skupinové vyučovanie, práca vo 
dvojiciach, práca s IKT a iné. Uvedené vyučovacie aktivity by sme 
uplatnili pri študentoch, ktorí ovládajú slovenčinu aspoň na úrovni B1 
– B2, vzhľadom na to, že by šlo prioritne o prácu s umeleckým textom. 
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Tu už je potrebná vyššia úroveň ovládania slovnej zásoby, 
gramatických princípov aj recepcie v slovenskom jazyku.  

Záver 
Priblížený postup vyučovania kultúry pre študentov slovenčiny ako 
cudzieho jazyka pokladáme za príklad toho, ako možno zvolenú 
problematiku uchopiť. Použité metódy a postupy by bolo možné 
uplatniť pri výučbe reálií ktorejkoľvek časti Slovenska. Široké 
možnosti pre prácu poskytuje aj samotný žáner povesti. Súčasný 
kvantitatívny, ale aj kvalitatívny nárast povesťových textov pokrýva 
nielen širokú autorskú základňu, pozostávajúcu z mladej aj staršej 
generácie autorov, ale aj celé územné členenie krajiny. Práca 
s literárnym textom môže byť preto súčasťou vyučovania 
o akomkoľvek regióne, meste či dedine. 
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Výzkum k interkulturní kompetenci žáků středních 
škol 

Pavla Nečasová 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

Abstract 
Teaching foreign languages in institutional education is currently based on 
the principle of complexity. This principle assumes the holistic character of 
foreign language acquisition, including sociolinguistic and intercultural 
knowledge and skills, enabling students to learn a foreign language so that 
they can adequately communicate without misunderstanding. The paper 
considers the results of the didactic research conducted in 2004 and the 
ongoing results of the research conducted in 2017 aimed at identifying the 
state of intercultural awareness of secondary school students with an 
emphasis on stereotypes and prejudices in their thinking in order to assess 
whether there is a shift in these areas and whether these changes should be 
addressed in curricula and learning materials.  

Keywords: teaching of German as a foreign language, intercultural 
communication, intercultural competence, prejudices, stereotypes 

Abstrakt 
Vyučování cizích jazyků v institucionálním vzdělávání je v současnosti 
založeno na principu komplexnosti. Tento princip předpokládá celistvý 
charakter osvojování cizího jazyka, včetně znalostí a dovedností z oblasti 
sociolingvistické a interkulturní, které žákům umožní osvojit si cizí jazyk tak, 
aby dokázali adekvátně komunikovat bez nedorozumění. Příspěvek se 
zamýšlí nad výsledky oborově didaktického výzkumu realizovaného v roce 
2004 a průběžnými výsledky výzkumu probíhajícího v roce 2017 
zaměřeného na zjištění stavu interkulturního povědomí žáků německého 
jazyka středních škol s důrazem na stereotypy a předsudky v jejich myšlení 
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, stereotypy 



Pavla Nečasová 
Výzkum k interkulturní kompetenci žáků středních škol  
 
 

242 

Úvod 
Problematika rozvoje interkulturní kompetence v rámci 
institucionálního vzdělávání je předmětem neustálých diskusí 
odborníků již řadu let. V rámci výuky cizích jazyků na školách 
základních i středních je potřeba řešení otázky rozvoje interkulturní 
kompetence obzvláště důležitá. Žáci se setkávají s cizím jazykem, 
který je nositelem odlišné kultury a v jejich myšlení pak dochází 
automaticky ke srovnávání „vlastního a cizího“ což následně vede 
k vytváření postojů k sobě samému i k cizím národním příslušníkům. 
Do určité míry mohou tyto postoje ovlivnit jejich motivaci 
k osvojování cizího jazyka, a tedy i úspěšnost ve výuce. 

1 Interkulturní kompetence 
Interkulturní kompetenci můžeme podle B. Müllera (1999, 181) 
definovat jako “strategickou komunikační kompetenci 
v interkulturních situacích, která umožní posuzovat situačně vzniklé 
významy z různých kulturních perspektiv, analyzovat cizí pravidla 
komunikace a kulturně specifické činnostní orientace. Obsahuje 
dovednost srovnávat kultury a odhadnout účinky kulturně 
podmíněných rozdílů”1. V této definici je třeba si všimnout dvou 
pojmů: různé kulturní perspektivy a účinky kulturně podmíněných 
rozdílů. Interkulturní kompetence by měla vést žáky k tomu, aby se 
naučili pohlížet na jevy jiných kultur z hlediska různých kulturně 
odlišných perspektiv a tyto perspektivy chápat a respektovat jako 
jedny z možných. Zrovna tak by si měl být žák vědom toho, jaké 
účinky mohou mít specifické kulturní jevy, a to jak ve vztahu k vlastní 
tak i cizí kultuře. Staví tím pojem perspektivy vedle pojmu kritická 
tolerance, který je uváděn v jedné ze zásad dokumentu ABCD Thesen 
(IDV-Rundbrief), jež vznikl v roce 1990 jako výstup z mezinárodní 
diskuse odborníků 3 německy mluvících zemí na vzdělávání v oblasti 
reálií cizích jazyků. Pojem kritická tolerance B. Müller zcela neodmítá, 
ale poukazuje na určité omezující prvky, kdežto použitím pojmu 

                                                           
1 Překlad autorky. 
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perspektivy se dle jeho názoru vyjádří právě ten neomezený pohled 
na příslušný interkulturní problém.  

Osvojení interkulturní kompetence poskytuje možnost k rozvoji tzv. 
interkulturního povědomí2 – to znamená, že žáci v rámci výuky cizího 
jazyka poznávají, že existují určité společné i odlišné znaky 
jednotlivých kultur a učí se s tímto poznatkem zacházet, aniž by 
vyjadřovali pouze negativní nebo jen pozitivní úsudky a závěry, aby 
nedocházelo k vytváření nových nebo upevňování již vžitých 
předsudků a stereotypů. Tento problém je zdůrazňován např. ve 
Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (2002, 105): 
“Kromě objektivních znalostí zahrnuje interkulturální způsobilost 
uvědomování si toho, jak je každé společenství pojímáno jinými 
společenstvími, což často nabývá podoby národních stereotypů.”  

Se zajímavou teorií přichází H. Göhring (1976, 187), který se při řešení 
problematiky způsobu osvojování interkulturní kompetence inspiruje 
v N. Chomského (1966) teorii utváření jazykové kompetence, která se 
u dítěte formuje již od malička tím, že si dítě osvojuje určitý systém 
pravidel, který mu umožní na základě tzv. jádrových vět vytvářet a 
percipovat teoreticky nekonečné množství vět a výpovědí. Přenosem 
této teorie na oblast interkulturní komunikace, lze dojít k závěru, že 
je možné tímto způsobem u žáka formovat i interkulturní 
kompetenci, která je v tomto smyslu chápána jako systém pravidel, 
který si žák osvojuje v procesu kontaktů a který mu opět umožní 
provádět a chápat kulturně orientované chování a jednání. Znamená 
to, snažit se v rámci osvojování cizího jazyka rozvíjet u žáků 
schopnosti, které jsou předpokladem pro navazování kontaktů 
s mluvčím cílového jazyka a probouzet v nich zájem o kulturu cizího 
jazyka, který je bude nutit navazovat živé kontakty s rodilými 

                                                           
2 Viz např. Čeněk, J., Smolík, J., Vykoukalová, Z. Interkulturní psychologie: Vybrané 
kapitoly (2016, 28). 
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mluvčími i přes nevyhnutelná nedorozumění, jež by mohla 
způsobovat frustraci.  

To je jistě nezbytným požadavkem pro adekvátní navazování 
interkulturních kontaktů, což potvrzuje i každodenní praxe. 
K naplnění tohoto požadavku je však třeba nalézat optimální cesty, 
aby prezentace perspektiv různých kultur nezpůsobovala spíše 
překážky v osvojování cizího jazyka3. Nelze připustit, aby při 
osvojování interkulturní kompetence byly poškozovány kompetence 
jiné, již dříve osvojené a je třeba tento princip včleňovat do výuky 
uvážlivě a s rozmyslem. 

1.1 Stereotypy a předsudky 
Tím se otevírá prostor pro odkrývání společensky nežádoucích jevů, 
jakými jsou např. předsudky a stereotypy. Stereotypy vznikají tím, že 
si jednotlivec vytvoří neúplnou, redukovanou představu o jiné 
kultuře, aniž by o ní získal dostatečné množství reálných informací. 
Tyto neúplné obrazy pak často nedovolují žákům pochopit skutečnou 
podstatu a vedou tak k vytváření stereotypů. J. Průcha (2001, 36) 
vyzdvihuje definici M. Nakonečného (1997, 223): „Stereotypy jsou 
mínění o třídách individuí, skupinách nebo objektech, která jsou 
v podstatě šablonovité způsoby vnímání a posuzování toho, k čemu 
se vztahují; nejsou produktem přímé zkušenosti individua, jsou 
přebírány a udržují se tradicí.“ Stereotyp je tedy ustálená forma 
chování a jednání, která se opakuje a obsahuje zkreslenou, 
zjednodušenou představu nebo názor, který si vytváří jedinec či 
skupina o sobě a o druhých. Je založen především na 
zevšeobecňování vlastností určité osoby, skupiny, národa; např. lze 
často slýchat, že ”Němci jsou puntičkáři, jsou pracovití a také velmi 

                                                           
3 Máme zde na mysli například ukázky různých výslovnostně nestandardních 
vyjádření cizinců učících se němčinu jako cizí jazyk na doprovodných nahrávkách 
k učebnicím. Nestandardní výslovnost na nahrávce může žákům s fonematickým 
sluchem způsobit obtíže, kdy to, co slyší, si velmi rychle osvojují a i produkují. Je 
známo, že nestandardní výslovnost se následně velmi těžko odstraňuje. 
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spořiví”. Od stereotypů lze odlišit předsudky. J. Průcha považuje 
stereotypy za komponentu předsudků. Předsudek už označuje 
emocionálně silněji (až negativně) zabarvený vztah k okolí, vedoucí 
i k nepřátelskému jednání, např. se lze často setkat s názorem, že 
”Němci jsou povýšenci s velkou potřebou moci”. Jednotlivci i skupiny 
si vytvářejí své představy nejen o jiných, což je nazýváno jako 
heterostereotyp, nýbrž i o sobě samých, což bývá označováno jako 
autostereotyp. Obě formy stereotypů však mají společné, že 
neodpovídají objektivní skutečnosti. G. Keller (1969, 262; 1998, 157) 
uvádí ještě tzv. domnělý cizí heterostereotyp. Domnělé cizí 
heterostereotypy znamenají, že jednotlivec se domnívá, že člen cizí 
skupiny si o něm vytváří určitý obraz. Jiní autoři, jako např. 
K. Holzkamp (1964), tuto skupinu nevydělují, neboť ji chápou jako 
totožnou s autostereotypy. Kloníme se k názoru, že tyto dvě 
kategorie nejsou zcela totožné, i když lze připustit, že mohou mít 
i mnoho společných prvků4. 

U. Quasthoffová (in Erll a Gymnich, 2013, 73) se zaměřuje na 3 funkce 
stereotypů, které mohou dokládat jejich původ a potřebu existence. 
Jedná se funkce kognitivní, sociální a afektivní. Kognitivní funkce 
stereotypů spočívá v generalizaci informací, které v procesu 
komunikace zpracováváme. Sociální funkce je vyjádřena jako 
prostředek výrazu sociální příslušnosti, či jako podpora kolektivní 
identity založená na autostereotypech a heterostereotypech. 
Afektivní funkce stereotypů je produktem pozitivního pojetí sebe 
sama. 

Stereotypy jsou přijímány podvědomě v procesu výchovy už od 
útlého věku a mohou se stát doživotním průvodcem člověka, pokud 
nedojde k jejich rozkrytí, uvědomění a postupnému odbourávání. Zde 
může pomoci právě promyšlené formování interkulturního povědomí 
žáků při hodinách cizího jazyka, a to především v rámci 

                                                           
4 Ve výzkumu byl tento druh stereotypu použit pod označením druhotný 
autostereotyp. 
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zprostředkování poznatků a získávání dovedností v oblasti reálií 
a lingvoreálií. Proto stojí před autory učebnic cizích jazyků nelehký 
úkol, podat objektivní a vyvážený obraz bez klišé a stereotypů o životě 
lidí žijících v zemi cílového cizího jazyka, vycházející ze srovnávání 
vlastního a cizího.  

Pro vyučovací praxi však vzniká důležitá otázka, nakolik je možno 
stereotypy odbourávat. V této souvislosti se šesté vydání 
Pedagogického slovníku (2009, 228) vyjadřuje spíše pesimisticky. Dle 
autorů jsou předsudky „Názory a postoje jednotlivců, společenských 
skupin, populací, národů, které odrážejí jejich neobjektivní, většinou 
negativní vztahy k jiným lidem a jevům. Jsou součástí kulturních 
vzorců. Školní vzdělávání a výchova může některé z nich vytvářet či 
utvrzovat, naopak není většinou schopna nežádoucí předsudky 
odstraňovat, ačkoli se to v teoretických pedagogických koncepcích 
často proklamuje.“. V definici zdůrazňovaná nemožnost odstraňování 
předsudků je sice velkým problémem, ovšem je třeba o problému 
hovořit a předsudky minimálně odkrývat. Předsudky jsou staré jako 
samo lidstvo, existovaly dávno a existovat budou i nadále. Nelze je 
jen tak snadno odbourat. To si ve výchovně vzdělávacím systému 
nelze klást za reálný, časem vymezený, cíl. Adekvátním cílem však je 
právě zavedení a podpora diskuse o této problematice ve školách. To 
je nezbytným krokem k přípravě všestranně orientovaného jedince, 
který se bude snažit nazírat na okolní svět podle skutečnosti, podle 
reálné komunikace na základě skutečných kontaktů. 

2 Interkulturní kompetence v Rámcovém vzdělávacím 
programu pro gymnázia  
Potřebu rozvoje interkulturní kompetence prosazují i zásadní 
pedagogické dokumenty. S ohledem na věkovou skupinu 
výzkumného vzorku uvádíme jako příklad těchto dokumentů 
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (2007, 9-10, 73). 
Interkulturní či případně sociokulturní problematiku můžeme nalézt 
na více místech. Jedním z nich je definování klíčových kompetencí na 



VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? 
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017 

 
 

247 

gymnáziích, jako je např. kompetence sociální a personální, kdy je žák 
schopen přispívat „k vytváření a udržování hodnotných mezilidských 
vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii“; 
kompetence občanská, kdy „žák respektuje různorodost hodnot, 
názorů, postojů a schopností ostatních lidí, rozšiřuje své poznání 
a chápání kulturních a duševních hodnot, spoluvytváří je a chrání 
a také kompetence komunikativní, soustřeďující se na citlivost žáků 
k možným pocitům partnerů v komunikaci. Zásadní prostor je však 
věnován interkulturní kompetenci v tzv. průřezovém tématu 
Multikulturní výchova, kde je úkolem žákovi pomoci „chápat, že 
všichni lidé jsou odlišné osobnosti s individuálními zvláštnostmi, bez 
ohledu na svůj původ a odlišné projevy sociokulturních vzorců; 
respektovat jedinečnost, důstojnost a neopakovatelnost života, 
chápat lidskou bytost jako nedílnou jednotu tělesné a duševní stránky 
osobnosti, ale i jako součást etnika; respektovat skutečnost, že každý 
člověk pochází z nějakého etnika, a ztotožňovat se s názorem, že 
všechny etnické skupiny jsou rovnocenné a že všichni lidé mají právo 
žít společně a spolupracovat“. Toto průřezové téma se rovněž snaží 
„stimulovat, ovlivňovat či korigovat postoje, hodnotový systém 
a jednání žáků, posilovat jejich schopnosti začlenit se do 
multikulturních aktivit a být úspěšný v mezinárodní spolupráci. 
Multikulturní výchova se zaměřuje zejména na poznání a pochopení 
kulturních diferencí mezi lidmi nejrůznějšího původu, mezilidské 
vztahy, interkulturní komunikaci a přizpůsobení životu v multikulturní 
společnosti“ a rovněž na uvědomění si vlastní identity. 

Uvedený dokument tedy přisuzuje předmětné problematice 
významné místo, což učitele cizích jazyků zavazuje k tomu, aby rozvoj 
interkulturní kompetence implementovali do svých hodin zásadním 
způsobem. 

3 Výzkum interkulturního povědomí u žáků středních škol 
Abychom mohli řešit, jak se stereotypy ve školní praxi ve výuce cizích 
jazyků pracovat s cílem jejich postupného rozkrývání a případně 
i odstraňování, je třeba poznat stav interkulturní povědomí žáků 
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a studentů, tedy je třeba dovědět se, co si o nositelích cílového jazyka 
a o jejich kultuře myslí. Za tímto účelem byl realizován výzkum mezi 
studenty středních škol (převážně gymnazistů) na území Prahy, a to 
poprvé v roce 20045 a podruhé je stejný výzkum prováděn v roce 
20176. Základním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je stav 
interkulturního povědomí žáků středních škol a posouzení, zda je 
tento stav dostatečný pro úspěšnou interkulturní komunikaci 
v soudobých podmínkách. Při mapování výzkumného pole byly 
vybrány jako proměnné: pohlaví a věk respondenta, typ školy a 
učebnice německého jazyka. Výzkumný vzorek v roce 2004 
představuje 327 respondentů ze 13 škol (označeno jako výzkum A), 
v roce 2017 zatím 78 respondentů ze 3 škol (označeno jako výzkum 
B) ve věkovém rozpětí 15 až 19 let. 

Jako prostředek pro dosažení cíle byla zvolena výzkumná metoda 
dotazníku. Při sestavování dotazníku byly sledovány dva základní cíle. 
První cíl dotazníku byl cíl výzkumný, tedy dotazník měl sloužit jako 
prostředek pro zjištění fakt určených pro statistické zpracování 
a vyhodnocení. Druhý cíl je možno označit jako cíl výchovný, tzn., že 
dotazník měl sloužit také jako jakýsi input, podnět pro zamyšlení 
respondentů nad danou problematikou. Tento záměr se při 
zpracování odpovědí respondentů ukázal jako velmi podstatný.  

Snahou bylo zahrnout do dotazníku reflexi soudobých interkulturních 
problémů, jež mají globálnější charakter, a které se stávají častým 
předmětem diskusí občanů evropských států. Např. se jedná 
o problematiku integračních procesů a s tím související možný vznik 
nadnárodní kultury a obava z úpadku národních kultur. Dalším 
přirozeným důsledkem integračních jevů v Evropě je rozšíření 

                                                           
5 Teoretické vstupy a vyhodnocení výzkumu uvedeno poprvé v disertační práci P. 
Nečasové (2007). 
6 V současné době jsou z druhého výzkumu k dispozici pouze parciální výsledky, 
postupně bude zpracován přibližně stejný počet dotazníků jako v prvním 
výzkumném šetření; z toho důvodu jsou data uváděna v procentech. 
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migračních vln. Migrační procesy s sebou přinášejí i problémy 
vznikající z předsudků a stereotypů, které narušují a někdy 
i znemožňují úspěšnou interkulturní komunikaci.  

Dotazník obsahuje 22 položek, které jsou rozděleny do dvou 
základních skupin. V první skupině jsou položky orientované na 
upřesnění osoby respondenta a tvoří skupinu již výše zmiňovaných 
proměnných. Druhá skupina obsahuje 17 základních položek a je 
členěna do 3 tematických okruhů. První okruh tvoří položky (1-7) 
zaměřené na zjišťování stereotypů respondentů ve vztahu 
k vlastnímu národu a ve vztahu k německy mluvícím zemím 
(Německo, Rakousko, Švýcarsko). Stereotypy jsou tedy zjišťovány jak 
v oblasti autostereotypů, tak v oblasti druhotných autostereotypů, 
tak i v oblasti heterostereotypů k německy mluvícím národům. 
Vzhledem regionální rozrůzněnosti nositelů němčiny jako 
mateřského jazyka jsou uvedeny zvlášť 3 největší skupiny, Němci, 
Rakušané a Švýcaři. Pojem stereotyp se nikde v dotazníku 
neobjevuje, protože většina respondentů nezná přesně obsah těchto 
pojmů a pro vyhodnocení byl používán jen pojem stereotyp. 

Druhý okruh (11 až 14a.) se zaměřuje na problematiku poznávání 
kultury národa cílového cizího jazyka. Respondenti jsou orientováni 
na to, zda podle jejich názoru dostatečně znají kulturu cílového 
jazyka, jaký mají názor na vlivy současných integračních procesů na 
kultury jednotlivých evropských národů a jsou vedeni k zamyšlení, 
zda neznalost kultury národa cílového jazyka může ovlivnit úspěšnost 
komunikace. Položka č. 14 je věnována problematice kulturních 
rozdílů.  

Třetí okruh (15-17) je orientován opět na tři německy mluvící země 
(D-A-CH princip) a cílem otázek bylo zjistit, jaký vztah si k nim 
respondenti vytvořili a jaké asociace se váží k těmto zemím.  
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3.1 Výsledky výzkumů  
Vzhledem k omezenému prostoru článku nelze uvést všechny otázky 
a jejich vyhodnocení, zaměřili jsme se proto na vybrané příklady.  

První položka se dotazovala na národnost respondentů, pro 
vyhodnocení nebyla významná, plnila spíše úlohu předznamenání 
tématu dotazníku.  

Položka č. 2: Domníváte se, že existují typické vlastnosti, které charakterizují 
mentalitu určitého národa? ANO x NE 2a. Pokud se domníváte, že ne, 
vysvětlete stručně svůj názor. 
 

 

 

 

Příklady odpovědí na 2a. 

313/A: „Každý jedinec je individualita, více jedinců může mít stejné 
vlastnosti a je nepravděpodobné, že se v jednom národě sejde tolik 
jedinců se stejnými vlastnostmi, aby ovlivnili mentalitu národa.“  

236/A: „mladí lidé jsou ve všech zemích stejní a staří už nikoho 
nezajímají“  

3/B: „Myslím, že člověk od člověka je jiný, a nelze tedy lidi škatulkovat 
do jedné skupiny“ 

5/B: „je to vše individuální“ 

 

  

Výzkum B 

ANO NE 0 

88 % 10 % 2 % 

Výzkum A 

ANO NE 0 

94 % 6 % 1 % 
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Položka č. 3: Pokusil/a byste se charakterizovat několika slovy vlastní národ. 
Vybírejte přitom ze škály možných pozitivních i negativních vlastností. 
(Respondenti měli sami navrhnout vlastnosti, nebyly jim žádné vlastnosti 
nabízeny). 
 

 
 
 
 
 
 

Výzkum A - Autostereotypy - Vlastnosti (+) Počet 
inteligentní, chytří, moudří 37 
přátelští, kamarádští, společenští, družní, kolegiální 28 
vynalézaví, tvořiví 26 
manuálně zruční, šikovní 19 
pracovití 18 
kreativní, improvizace, poradí si v každé situaci, 
přizpůsobiví, schopnost přežít 16 
vlastenci, patrioti, hrdost (na svůj národ) 16 
vynikající sportovci - fotbal, hokej 14 
jednotní, soudržní, dokážou se semknout a držet při sobě 
v nebezpečí 13 
smysl pro humor, vtipní, osobitý humor 13 

 
Výzkum A - Autostereotypy - Vlastnosti (-)  Počet 
závistiví, nepřejícní, žárliví 52 
pivaři, konzumenti alkoholu, návykovost 38 
vypočítaví, vychytralí, mazaní, prospěchářští 36 
líní, flákači 32 
zloději 20 
hrabiví, chamtiví, hamižní, prahnou po penězích, sebrat 
vše co je zadarmo 19 

Výzkum A 

+ - +- 

42 % 53 % 5 % 

Výzkum B 

+ - +- 

34 % 53 % 13 % 
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nesamostatní, podléhající většině, snadno ovlivnitelní, 
podmanitelní, podveditelní, důvěřiví, neschopnost řešit 
vlastní problémy, snaha zbavit se zodpovědnosti 

16 

uzavření, nespolečenští, málo komunikativní 13 
lhostejní, ignoranti, nevšímaví, flegmatici, apatičtí 12 
obézní, žraví, přejídají se 11 

 

V tabulkách jsou uváděny výsledky výzkumu A, vlastnosti a jejich 
četnost ve výzkumu B jsou velmi obdobné, a to zvláště v umístění na 
vyšších pozicích. Vlastnosti uvedené v dotaznících byly vypsány 
a pomocí tezauru textového editoru seřazeny do synonymních skupin 
dle významu. Poměr záporných a kladných vlastností vyznívá více ve 
prospěch negativního sebehodnocení. Tato tendence se projevuje i u 
vlastností uvedených na prvním místě co do četnosti – u záporných 
vlastností byla závistivost a podobné vlastnosti uvedeny 52x, zatímco 
pozitivní - inteligentní jen 37x. Z analýzy vyplývá poměrně silná 
tendence k negativnímu postoji k vlastnímu národu. Tato situace 
odporuje původnímu G. Kellerovu pojetí (1969, 262), že názory na 
vlastní skupinu bývají idealizovány, zatímco názory na cizí skupinu 
nesou často negativní hodnocení.  

Kde lze hledat příčiny takového stavu u našich středoškolských žáků? 
Jedním z důvodů může být věk respondentů, který se projevuje 
silnějším kritickým postojem k okolí. M. Vágnerová (2000, 280) 
charakterizuje z hlediska vývojové psychologie námi zkoumanou 
věkovou skupinu jako ochotnou k vysoké kritičnosti v důsledku ještě 
malé potřeby identifikace se společností nebo školskou institucí. 
Vývojová psychologie potvrzuje, že adolescenti bývají kritičtí také 
k hodnotám, názorům a celkovému stylu života rodičů. Ten srovnávají 
s ideálem, který si vytvořili. Tato kritičnost však ve své podstatě 
neznamená, že by šlo o čistě záporný jev, protože ve vývoji jedince je 
kritičnost nutná jako výraz „potřeby ujasnit si vlastní názory a z toho 
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vyplývající obsah své identity i její budoucí zaměření“. (Vágnerová, 
2000, 283) 

Další důvod lze spatřovat v tvrzeních o historické podmíněnosti 
určitých povahových rysů příslušníků českého národa. Jako příklad lze 
uvést názory I. Nového a S. Schroll-Machlové (2005, 196-197) 
o historicky dlouhotrvající cizí nadvládě nad českými zeměmi (např. 
bitva na Bílé Hoře roku 1620, Mnichovská dohoda nebo události roku 
1968 aj.), jíž se Češi jako malý národ nemohli vzepřít a odtud pramení 
určitá nejistota a případně i vznik nízkého sebevědomí obyvatel 
českých zemí, což mohlo vyústit ve zvýšenou sebekritičnost. Tento 
důvod by odpovídal závěrům M. Du Bois-Reymondové (1998, in 
Průcha, 2004, 119) o dlouhodobé mezigenerační setrvačnosti 
národních stereotypů. Přesto lze pochybovat o tom, že by se vliv této 
historické podmíněnosti projevoval tak významně právě u zkoumané 
věkové skupiny. 

Jako velmi pravděpodobný se jeví třetí důvod plynoucí ze 
společensko-politické situace před rokem 1989, kdy Češi měli 
omezenou možnost cestovat do zahraničí, neměli tudíž mnoho 
příležitostí sledovat a následně i srovnávat sebe s příslušníky jiných 
národů, což opět mohlo vést k nízkému sebehodnocení přenášenému 
na další generace.  

Jako nejpravděpodobnější se jeví kombinace uvedených důvodů a to 
především prvního a posledního. Zkoumáme-li proto vliv věku na 
odpovědi, stali se nejkritičtější skupinou osmnáctiletí respondenti, 
což částečně potvrzuje vyslovenou první domněnku. Největší rozdíl 
v uvedení pozitivních a záporných vlastností byl tak dosažen ve 
věkové skupině 18tiletých (rozdíl 32 vlastností), pak byli nejkritičtější 
17tiletí respondenti (28), u 16 a 19tiletých byl zjištěn minimální 
početní rozdíl mezi pozitivními a negativními vlastnostmi.  
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Položka č. 4: Jaké mínění mají podle vašeho názoru cizinci o Češích? 
 

 

 

 

Druhotné autostereotypy - Vlastnosti (+) Počet 
dobré mínění 54 
velmi dobré mínění 2 
přátelští, dobrosrdeční, milí 26 
dobří ve sportu 14 
pěkná města a vesnice, Praha, památky, Havel 10 
dobré pivo 9 
pohostinní 7 
komunikativní, společenští, vstřícní 6 
krásné ženy  6 
pracovití 6 
zruční 6 
smysl pro humor 5 

 
Druhotné autostereotypy - Vlastnosti (-) Počet 
špatné mínění 39 
zloději, tuneláři, nepoctiví (taxikáři), vrazi 37 
chudý a zaostalý národ 15 
soustátí se Slovenskem, Ruskem, východní Evropy 14 
kladný vztah k alkoholu, pivu 13 
uzavření, nekomunikativní, chladní, studení, nemluvní, 
stydliví 13 
líní, flákači, nedobrý vztah k práci 12 
vychytralí, vypočítaví, chamtivci, za málo peněz hodně 
muziky, vyždímat z cizinců hodně peněz 11 
směšní, nerespektovaní, méněcenní, berou nás jako ZOO 8 

Výzkum A 

+ - +- 

36 % 42 % 22 % 

Výzkum B 

+ - +- 

32 % 52 % 16 % 
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vědí o nás málo 6 
nevychovaní, drzí, primitivci, burani 5 

  

Jak z tabulek vyplývá, určitou shodu je možno nalézt u skupiny 
pozitivních vlastností (přátelští, …), která je v druhotných 
stereotypech uvedena na prvním místě, u autostereotypů na místě 
druhém (na prvním místě je inteligence a moudrost). Liší se však 
umístění negativních vlastností. Domníváme se, že není potvrzen 
názor, že druhotné stereotypy jsou totožné s autostereotypy a že 
není třeba jim věnovat zvláštní pozornost. Naopak u vlastností 
uvedených u druhotných stereotypů je patrná snaha pohlédnout na 
vlastní národ z vnějšku, tak jak jej asi vidí zahraniční turisté, třeba i na 
základě informací v turistických průvodcích. Vlastnosti uváděné 
v autostereotypech zase dokládají vnitřní pohled vycházející 
z každodenního života, v němž jsou respondenti jeho nedílnou 
součástí. Je proto třeba u žáků v rámci výuky cizích jazyků posílit 
důraz na rozvoj strategické kompetence, neboť při komunikaci 
s cizincem často přemýšlíme automaticky o tom, co si o nás náš 
partner v komunikaci myslí a podle toho měníme případně i strategii 
rozhovoru. 

Položky č. 6-7: Pokud se domníváte, že se Němci, Rakušané a Švýcaři 
vyznačují určitými typickými vlastnostmi, uveďte některé z nich. 

Němci - Výzkum A  Rakušané - Výzkum A  Švýcaři - Výzkum A 
+ - +-  + - +-  + - +- 

35% 56% 8%  60% 25% 15%  65% 18% 17% 
           

Němci - Výzkum B  Rakušané - Výzkum B  Švýcaři - Výzkum B 
+ - +-  + - +-  + - +- 

23% 65% 12%  54% 37% 9%  63% 21% 16% 
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Heterostereotypy Němci - Vlastnosti (+) Počet 
pečliví, akurátní, plánovití, důslední, organizovaní, 
perfekcionisté důkladní, dochvilní, přesní 38 

pracovití 20 
pořádkumilovní, čistotní, pořádní 16 
přátelští, příjemní, vstřícní, komunikativní, společenští 11 
sebevědomí, sebeúcta 7 
vlastenci 7 

 
Heterostereotypy Němci - Vlastnosti (-) Počet 
arogantní, páni světa, vůdcovské typy, rozkazovační, 
panovační, diktatura, povýšení, namyšlení, nafoukaní, drzí, 
nadřazení, nadutí, pyšní, vůdcovské sklony, moci chtiví, 
mocenští, majetničtí, sklony k manipulaci ostatními  

70 

uřvaní, hluční 46 
nepříjemní, rezervovaní, strozí, nepřístupní, suchaři, sušší, 
přísní, chladní, odtažití 13 

nacionalismus (pozůstatky) 11 
pedanti, puntičkáři 10 
hamouni, chamtiví, lakomí, snobové, příliš si zakládají na 
svém majetku 6 

 
Heterostereotypy Rakušané - Vlastnosti (+) Počet 
otevření, milí, přátelští, ochotní pomáhat druhým, vlídní, 
společenští, hodní, vstřícní, pohodoví 44 

čistotní, smysl pro pořádek, pořádkumilovní 30 
dobrý vztah k přírodě, velmi dbají na životní prostředí, 
ekologičtí, většinou vodní elektrárny 15 

přesní, plánují si, pečliví, disciplinovaní 11 
slušní 6 
hrdí (na svou historii) 5 
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Heterostereotypy Rakušané - Vlastnosti (-) Počet 
namyšlení, nafoukaní, panovační, nadřazení, pyšní, 
protivní, diktatura, bezohlední, zlí 15 

považují se za nejdokonalejší národ, zahledění do sebe, 
odpor vůči ostatním státům, konzervativní, sobečtí, 
uzavření, rezervovaní, studení, xenofobní 

12 

přehnané názory na Temelín, rádoby ekologové, 
pokrytečtí (hl. co se týká ekologie) 8 

chamtiví, lakomí 4 
puntičkáři, abnormální pořádek 4 
nacionalismus, frustrovaní ztrátou panevropské 
habsburské nadvlády 3 

 
Heterostereotypy Švýcaři - Vlastnosti (+) Počet 
přesní, perfekcionismus, pečliví, detailisti, precizní 50 
pořádní, čistota, pečliví, smysl pro pořádek a zákon, 
disciplinovaní 31 

klidní, mírumilovní, hodní, otevření, vstřícní, přátelští, 
přívětiví, milí, společenští 22 

pracovití, schopní, ambiciózní, pilní, snaživí 18 
bohatost, vyspělá životní úroveň, vyspělí 11 
hrdí, silní vlastenci 8 

 
Heterostereotypy Švýcaři - Vlastnosti (-) Počet 
starají se sami o sebe a ostatní země je nezajímají, odpor 
vůči ostatním státům a národům, opovrhují cizinci, 
uzavření, chladní, považují se za nejdokonalejší národ, 
konzervativní, individualisté, trapně neutrální, xenofobie, 
nesnášejí cizince, nezájem o světové dění, starají se jen o 
sebe, málo vstřícní, nepřijímají cizí národy, nacionalismus 

32 

pyšní, nafoukaní, namyšlení 4 
sobečtí, lakomí, šetřiví, jsou na peníze 4 
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puntičkářství, abnormální pořádek 2 
hluční 1 
neumí se chovat 1 

 

Porovnáme-li výsledky výzkumu A a výzkumu B, projevují se v nich 
podobné tendence, tj. výrazně negativní vtah k Němcům, pozitivní 
k Rakušanům a výrazně pozitivní ke Švýcarům. Toto hodnocení může 
pramenit z toho, že vidí-li respondenti na ulici či v městské hromadné 
dopravě německy mluvícího turistu, automaticky předpokládají, že je 
to Němec. Rovněž o švýcarské kultuře vědí mnohem méně, než 
o německé a rakouské a to je vede k nekritickým postojům k této 
zemi, což se např. projevilo ve výzkumu A i u položky č. 15, kdy 62 % 
dotázaných v odpovědi na otázku, kdyby si mohli vybrat, ve které 
zemi by chtěli žít, odpovědělo, že ve Švýcarsku, nejméně v Německu7. 
Přesto parciální výsledky výzkumu B naznačují, že rozdíly mezi 
negativním a pozitivním hodnocením u Rakušanů nebudou tak 
výrazné a vztah respondentů přejde do téměř vyrovnané úrovně, 
u Němců zřejmě zůstane výrazný rozdíl i nadále. Z odpovědí 
respondentů lze vyčíst jejich reakce na „žhavé“ soudobé problémy, 
v původním výzkumu A to byl např. problém s elektrárnou Temelín, 
nebo odmítnutí Švýcarů v referendu návrhu migračního zákona pro 
masivnější vstup cizinců do země, u Německa politická situace kolem 
voleb a političky Angely Merkel (výzkum B).  

Položka č. 8: Měl/a jste možnost se o projevech vámi uvedených vlastností 
osobně přesvědčit nebo váš osobní názor vyplývá z obecně přijímaného 
názoru na dané národy? 

a) Vlastní zkušenost  
b) Obecně přijímaný názor  

                                                           
7 Ve výzkumu B se však poměr odpovědí značně liší, nejvíce, tj. 44 % respondentů 
by chtělo žít v Německu s odůvodněním, že tam mají své známé a příbuzné a měli 
by tam tudíž dobré zázemí, Rakousko a Švýcarsko bylo vybráno shodně 28 % 
respondentů. Projevuje se zde tedy již značně pragmatický přístup k této 
problematice. 
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c) Vlastní zkušenost i obecně přijímaný názor  
8b. Pokud jste odpověděl/a, že váš osobní názor vyplývá z obecně 
přijímaného názoru, uveďte, v jakém prostředí jste se s tímto názorem 
setkávali (např. škola, rodina, příbuzní, přátelé, známí, média - tisk, televize, 
…).  

 

Tabulka pro výzkum A ukazuje, že největší vliv na původ názorů 
v oblasti národních stereotypů má rodina, na druhém místě pak širší 
okolí (ponejvíce vrstevníci – kamarádi a známí) a pak teprve škola a na 
posledním místě média. Tento stav lze podložit tvrzeními vývojových 
psychologů na přelomu tisíciletí, kdy např. P. Macek (2003, 56) 
v tomto smyslu píše „Adolescenti vesměs vnímají své rodiče jako 
důležité osoby, které je nejvíce ovlivňují“. Výzkum B však vykazuje 
podstatnou změnu, kdy výrazně největší vliv na utváření jejich názorů 
mají média (tisk, internet, televize, knihy), na druhé místo se 
posunula škola a s velkým odstupem pak přátelé a zcela nejmenší vliv 
má rodina. Je jasné, že role médií v souvislosti s rozvojem především 
elektronických médií vede ke změnám v čerpání podnětů pro tvorbu 
názorů na okolní svět. Pozitivně lze vidět i zvýšenou roli školy, kdy 
významným faktorem se zřejmě stává zvýšená míra implementace 
multikulturní výchovy do výchovně vzdělávacího procesu ve školách, 
což nás utvrzuje v tom, že se jedná o efektivní způsob pro rozvoj 
interkulturní komunikace. 

Položka č. 13: Domníváte se, že neznalostí kulturních jevů typických pro 
národ cílového cizího jazyka (tzv. jazykové pozadí) může dojít při komunikaci 
s rodilým mluvčím k podstatným nedorozuměním, nebo jste toho názoru, že 
důležitější jsou znalosti samotného cizího jazyka? 

Výzkum A 

rodina známí škola média 

30 % 26 % 23 % 21 % 

Výzkum B 

rodina známí škola média 

8 % 14 % 31 % 47 % 
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a) Důležitější je vyjadřovat se gramaticky správně a mít dostatečnou slovní 
zásobu. Tak nejlépe předejdu možným nedorozuměním. 

b) Důležitější jsou dobré znalosti jazykového pozadí.  
c) Obojí je důležité, ale rodilý mluvčí mi bude méně tolerovat gramatické 

chyby. 
d) Obojí je důležité, ale rodilému mluvčímu budou méně vadit moje 

gramatické chyby, nedorozumění vznikne spíše na základě neznalosti 
jazykového pozadí. 

 

 

V obou 

výzkumech si nadpoloviční většina vybrala 
možnost D, což dokládá velmi dobrou orientaci v interkulturní 
problematice. Potěšitelné je, že si respondenti uvědomují význam 
znalosti jazykového pozadí pro úspěšnou interkulturní komunikaci. 

Položka č. 16: Co se Vám nejdříve vybaví, řekne-li se Německo, Rakousko, 
Švýcarsko (uveďte ke každé zemi alespoň 3 pojmy, např. Alpy, hodiny 
kukačky, …)? 

Asociace Německo Počet 
fašismus, Židé, Reich, zbytečná úmrtí, antisemitismus, 
okupace, obě světové války, 2. sv. válka, nacisté, SS, 
Hitler, Hitlerjugend, protektorát, neonacismus, 
militarismus 

151 

Berlín 57 
pivo (tupláky) 52 
fotbal, Bundesliga, Bayern Mnichov, Euro 45 
Berlínská zeď 41 
auta (rychlá), motorky, automobily 25 
BMW 21 
Alpy, hory 19 

Výzkum B 

A B C D 0 

17 % 8 % 8 % 67 % 0 % 

Výzkum A 

A B C D 0 

14 % 6 % 14 % 62 % 4 % 
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guláš, klobásy, buřty, opékané prase 19 
oděv, kroj, kožené kalhoty, štětka za zeleným 
mysliveckým kloboučkem, šle 15 

 
Asociace Německo – skupiny 
zeměpisné údaje 185 
nacismus 160 
jídlo, nápoje 105 
automobilový průmysl 80 
sport 57 
Hitler (je započítán do nacismu) 51 
fotbal 45 
ostatní osobnosti 18 
literatura 8 

 

Asociace Rakousko Počet 
Alpy, hory, ledovec 225 
Vídeň, architektura 98 
sport, výborní sjezdaři, skokani, lyžování, horské túry, 
rafting 50 
příroda, hezké prostředí, krajina,  35 
samolepky Stop Temelín, Temelín, odpůrci Temelínu 24 
Prater (Vídeňské kolo) - započítáno do „Vídeň a 
architektura“ 22 
Mozart, Mozartovy koule 19 
čokoláda 16 
krávy na horách, zelené louky, mléko 14 
upravené domy a zahrady v Alpách, obrázky na domech, 
dřevěné domy, květiny 13 
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Asociace Rakousko - skupiny 
zeměpisné údaje 414 
ekologie 88 
jídlo, nápoje 54 
sport 54 
osobnosti 46 
umění 41 

 
Asociace Švýcarsko Počet 
hodinky (Swatch, Tissot) 198 
Alpy, hory 147 
čokoláda (Milka, fialová kráva) 136 
banky, finančnictví, anonymní bankovní účty 105 
nože 36 
hezká krajina, příroda 23 
neutralita, nezávislost 22 
sýry 16 
čistota, řád, pořádek 14 
sport, lyžování (MS), snowboard, horské túry, fotbal 14 

 
Asociace Švýcarsko – skupiny 
typické produkty (bez potravin) 236 
zeměpisné údaje 223 
potraviny 153 
hospodářství 129 
ekologie 39 
politický systém 38 
sport 14 
mezinárodní vztahy 10 
osobnosti 2 
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Při zařazování této otázky do dotazníku jsme vycházeli z myšlenky 
B. Müllera (1994, 15), že slovní asociace nevznikají jen náhodně, 
nezávisle na vědomí osobnosti, ale naopak se zakládají na prožitcích, 
zvyklostech, a především pak na hodnoceních. Slovní asociace jsou 
tudíž i kulturně podmíněné, tzn., že odrážejí společenské, historické 
aj. procesy, tím vlastně obsahují i zeměvědné informace, a je proto 
nutné je při výuce cizích jazyků zohledňovat. Lze z nich vycházet např. 
v tématech věnovaných rozkrývání stereotypů a předsudků, zároveň 
mohou sloužit také jako zpětná vazba pro zjištění výsledků určitého 
probraného tématu v reáliích. 

Asociace jsou ve vyhodnocení prezentovány podle četnosti a také 
jsou sdruženy tematicky do skupin. V zásadě se neprojevily výraznější 
rozdíly v asociacích ve výzkumu A a B, kdy bývají zmiňovány obdobné 
pojmy. Např. je v obou výzkumech výrazně často uváděno období 
2. sv. války, pojmy ze sportu, přírody a měst německy mluvících zemí 
a také typických potravin (zvláště u Švýcarska). Rozdíl lze vidět logicky 
u osobností, v původním výzkumu u Německa byla zmiňována 
z literárních osobností jména: Goethe, Remarque a bratři Grimmové, 
z oblasti umění: Bach, Dürer, vědy: Einstein, sportu Schumacher, 
politiky: Schröder, Adenauer, Bismark, Friedrich II a pak také Hitler, 
jehož jméno bylo uvedeno celkem 51x. V novém výzkumu hraje 
významnou roli jméno političky Angely Merkelové. Co se týká 
významných osobností Rakouska, jsou jmenovány hlavně osobnosti 
z politického života současného i dřívějšího (např. Marie Terezie, 
Sissi, Thomas Klestil), u výzkumu B převažuje Mozart. U Švýcarska 
byly uvedeny osobnosti pouze dvě, a to Thell a Hus. Jan Hus je zde 
zmiňován zřejmě ve spojitosti s Kostnicí, která leží na břehu 
Bodamského jezera, avšak části patřící do Německa. Ve výzkumu B 
nebyla zatím uvedena žádná osobnost. 

3.2 Srovnání s obdobnými výzkumy 
K obdobným výsledkům dochází i D. Labischová (2013, 14-32), která 
se ve svém výzkumu uskutečňovaném v roce 2011-2012 zabývala 
národními stereotypy u různých věkových skupin v České republice 
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ve vztahu k sobě a k okolním národům. Např. v oblasti 
autostereotypů hodnotilo 71 % respondentů věkové skupiny 
gymnazistů Čechy jako závistivé, 75 % uvedlo alkoholismus jako 
typickou vlastnost Čechů, mezi jinými pak smysl pro humor (77 % 
všech věkových skupin) a přátelskost u 70 % dotazovaných. 

J. Průcha (2004, 118) zmiňuje výsledky uváděné M. Du Bois-
Reymondovou (Du Bois-Reymond, 1998), která se zabývala 
výzkumem národních stereotypů u Nizozemců ve vztahu k Němcům, 
jako k sousednímu národu. Výzkum byl zaměřen na různé věkové 
skupiny, ve věkové skupině mezi 17 a 18 lety se potvrdilo, že 
Nizozemci jsou nositeli mnoha obdobných heterostereotypů ve 
vztahu k Němcům jako Češi, neboť u nich převládají stereotypy 
především negativní – „Němci pijí příliš mnoho piva, jsou tlustí 
a hluční, chovají se panovačně“. Obdobně byl zjištěn výrazný 
negativní vztah k němčině, sama autorka výzkumu však otevřeně 
uvádí, že nebylo možno vyvodit závěry o příčině tohoto stavu, tedy 
zda je dán určitou nelibozvučností, nebo převažujícími negativními 
stereotypy8. Vzhledem ke zjištěným datům u Čechů lze souhlasit 
s jedním ze závěrů výzkumu M. Du Bois-Reymondové, že „národní 
stereotypy mají zřejmě dlouhodobou mezigenerační setrvačnost“, 
kdy se autorka odvolává na dobu německé okupace v Nizozemsku 
v první polovině 40. let 20. století9. 

Srovnání je možné hledat i ve výzkumu stereotypů (images) 
prováděném ve Španělsku u 578 respondentů učících se německý 
jazyk, zaměřeném na jejich vztah k Německu a Němcům 
D. Spanielové (Spaniel, 2004, 166-172). Její závěry týkající se např. 

                                                           
8 V námi realizovaném výzkumu u Čechů bylo možné se setkat s podobnou tendencí 
častých negativních výpadů vůči němčině. Kloníme se však k názoru, že příčinou je 
spíše vztah plný negativních stereotypů, zde spíše předsudků k Němcům než 
nelibozvučnost samotného jazyka, jak naznačovala volná vyjádření některých 
respondentů. 
9 Viz položka výzkumu č. 16, kde byla problematika 2. světové války a fašismu 
zmiňována jako nejčastější asociace. 
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autostereotypů sice ukazují, že hodnocení vlastního národa je 
v určitých jevech negativní, v jiných však jsou zvýrazněny i kladné 
stránky, takže hodnocení pak vyznívá celkově vyrovnaně.  

Závěr 
Shrneme-li dosavadní výsledky oboru výzkumů, lze mezi výzkumem A 
z roku 2004 a probíhajícím výzkumem B najít odlišnosti, ovšem 
zároveň v mnoha položkách i podobnosti10. Je tedy zřejmé, že 
národní stereotypy představují stále významný problém, kterým je 
třeba se neustále zabývat a hledat tak cesty pro realizaci komunikace 
mezi nositeli různých jazyků a kultur.  

Je třeba se zabývat otázkou, jak s těmito výsledky naložit, aby byly 
přínosem pro rozvoj interkulturní kompetence žáků středních škol. 

Tyto výzkumy nám při výuce cizích jazyků mohou významně pomoci 
např. při hledání prostoru, na němž lze diskusi o národních 
stereotypech otevírat. Výsledky takových výzkumů mohou být 
prospěšné vyučujícím cizích jazyků (ale i dalších předmětů, jako např. 
dějepis a občanská nauka). Učitelé získají přesnější představu o 
smýšlení svých žáků, a bude proto pro ně snadnější se pokoušet se 
stereotypy pracovat. 

Přínosem mohou být výzkumy tohoto druhu i pro autory učebnic, 
kteří na výsledky mohou zareagovat při tvorbě učebnicových souborů 
a dalších materiálů, kdy na základě oblíbenosti určitých témat se 
zaměří na tématiku článků, budou moci cíleněji vybírat cvičení pro 
rozvoj interkulturní kompetence nebo vyhledávat pro žáky zajímavá 
témata pro doporučované projekty aj. 

Jak již bylo uvedeno v kap. 3, jsou výzkumy důležité i pro samotné 
žáky, kdy se mohou více nad touto problematikou zamyslet, 
srovnávat vlastní postoje se zjištěnými údaji jiných respondentů a 

                                                           
10 Podrobná srovnávací a vztahová analýza bude provedena po ukončení výzkumu 
B. 



Pavla Nečasová 
Výzkum k interkulturní kompetenci žáků středních škol  
 
 

266 

promyšleným kladením otázek v diskusích je pak možné žáky vést 
v rámci tohoto zamyšlení k žádoucím diskusím a případně závěrům. 
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žiakov EFL cez extenzívne čítanie  
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Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

Abstrakt 
Receptívne zručnosti patria medzi významné zdroje informácií 
a štúdia sa zaoberá rozvíjaním komunikačnej kompetencie 
pôsobením extenzívneho čitateľského programu v rámci výučby 
angličtiny ako cudzieho jazyka. Môžeme konštatovať, že zvládnutie 
komunikačnej kompetencie žiakmi patrí medzi najproblematickejšie. 
Táto štúdia analyzuje vplyv extenzívneho čitateľského programu na 
komplexnú jazykovú gramotnosť a porozumenie v rámci ústneho 
prehovoru v anglickom jazyku žiakov nižšieho sekundárneho stupňa 
EFL. Pilotné overovanie tvorilo 152 žiakov učiacich sa anglický jazyk, 
ktorí navštevujú tri rôzne základné školy na východnom Slovensku. 
Na základe výsledkov možno konštatovať, že extenzívne čítanie má 
pozitívny vplyv na zvýšenie porozumenia a komplexnú jazykovú 
gramotnosť. 

Kľúčové slová: žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania, extenzívne 
čítanie, komunikačná kompetencia, porozumenie a komplexná 
jazyková gramotnosť 

 

Úvod 
Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa anglický jazyk stal tak 
dominantným. Jedným z nich môže byť to, že schopnosť komunikovať 
aspoň v jednom cudzom jazyku sa v posledných rokoch stala 
absolútnou nevyhnutnosťou. Anglický jazyk zaujal dominantnú rolu a 
penetroval do mnohých oblastí ľudskej interakcie. Je to oficiálny jazyk 
Európskej únie a často sa označuje ako svetový jazyk alebo lingua 
franca modernej éry. Okrem toho Ferenčík (2012) poukazuje na to, 
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že angličtina zrkadlí proces globalizácie a zohráva dôležitú úlohu pri 
komunikácii a sprostredkovaní poznatkov a informácií. Budúcnosť 
prináša pedagógom nové výzvy, pretože aj naša spoločnosť sa 
postupne stáva čoraz viac globalizovanou. Otázka plurilingvizmu ako 
schopnosti jednotlivca ovládať viacero cudzích jazykov na 
porovnateľnej úrovni sa stala aktuálnou aj v našej spoločnosti. 
Globalizácia a potreba „viacjazyčnosti“ sa odráža aj následne 
v jazykovom vzdelávaní, ktoré sa už nechápe len ako zvládnutie 
jedného či viacerých cudzích jazykov na úrovni rodeného 
hovoriaceho, ale aj ako rozvoj jazykového repertoáru, v ktorom 
zohráva významnú úlohu aj komunikačná kompetencia, poznatky 
a skúsenosti. Očakávame, že žiaci dosiahnu istú komunikačnú 
schopnosť v cudzích jazykoch a toto očakávanie odzrkadľuje víziu 
viacjazyčnej EÚ. Tento trend, ktorý pravdepodobne bude narastať aj 
v budúcnosti, je niečo, čo učiteľ jazyka nesmie ignorovať. Dôvod je 
zrejmý a je preto potrebné zamerať sa na tie jazykové zručnosti, ktoré 
žiaci nevyhnutne potrebujú, aby mohli komunikovať na požadovanej 
úrovni v čase, keď začnú pracovať.  

Teoretické východiská 
Niektorí odborníci zistili, že ľudia nie sú schopní používať jazyk po 
rokoch formálneho vzdelávania, najmä pokiaľ ide o komunikáciu. 
Existuje konsenzus v slovenskom kontexte medzi výskumníkmi 
z oblasti odborovej didaktiky (napr. Cimermanová, 2014, Lojová 
a Straková, 2012; Homolová, 2003, Pokrivčáková, 2012; Straková, 
2015), ktorí zistili, že znalosť gramatiky a pasívnej slovnej zásoby 
jazyka neznamená automatické používanie jazyka v reálnom živote. 
Dôkazom toho je to aj pravda o absolventoch škôl na Slovensku. 
Mnoho mladých ľudí hľadá ďalšie extrakurikulárne možnosti rozvoja 
ich komunikačnej kompetencie formou jazykových kurzov 
zameraných na rozvíjanie konverzačných zručností. Paradoxom je, že 
uvedenú zručnosť by už ale mali po dlhoročnom povinnom 
jazykovom vzdelávaní zvládnuť. 
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Keď sa ľudia rozhodnú učiť cudzí jazyk, robia to z mnohých dôvodov, 
ale pravdepodobne hlavným dôvodom je schopnosť porozprávať sa 
s ľuďmi z rôznych krajín a porozumieť im. Cieľom učiteľov je naučiť 
žiakov používať jazyk v každodennom živote, inými slovami nielen 
učiť ich formulovať morfo-syntakticky dokonalé vety, ale aj používať 
a vedieť sa vyjadrovať a spracovávať prijaté informácie. Súhlasíme 
s Harmerom (2001, s. 269), že používanie jazyka je schopnosť hovoriť 
plynule a predpokladá nielen znalosť jazykových elementov, ale aj 
schopnosť spracovávať informácie a používať jazyk aktívne. 
Samozrejme, znalosť jazyka neznamená len dokonalé ovládanie 
ústneho prehovoru, ale aj rozvoj ostatných jazykových kompetencií - 
čítanie, počúvanie a písanie. Lingvisti zdôrazňujú, že znalosť 
jazykových štruktúr a zameranie sa na formy nestačí, pokiaľ ide 
o používanie jazyka v reálnej komunikácii. Podľa Littlewooda (1986) 
ide nielen o jazykové formy, ale aj to, čo ľudia robia s týmito formami, 
keď chcú komunikovať navzájom. Bygate (1987, s. 3) túto myšlienku 
podporil a tvrdil, že "existuje rozdiel medzi znalosťami o jazyku 
a zručnosťami pri jeho používaní". Diskusiu vyvolala aj Chomského 
(1965) koncepcia kompetencie (znalosť jazyka hovoriacich 
a poslucháčov) a výkon (skutočné používanie jazyka v konkrétnych 
situáciách), ktoré boli neskôr ďalej rozpracované inými lingvistami 
(napr. Brumfit, Johnson, 1979, str. 3). Widdowson (1988, s. 3) 
rozlišoval medzi pojmami znalosť a používanie, kde sa znalosť 
vzťahuje na "naše vedomosti o jazykovom systéme" a používanie 
preukazuje našu schopnosť "používať znalosti jazykových pravidiel na 
efektívnu komunikáciu". Widdowson (ibid) tiež dodal, že učitelia 
vychádzali z predpokladu, že akonáhle žiak nadobudne znalosť 
o jazyku, okamžite bude schopný premietnuť túto vedomosť do 
aktívneho používania jazyka. Ak vychádzame z vlastnej skúsenosti 
a reality, vo väčšine prípadov dochádza k inhibícii tohto transferu. 
Mnoho študentov, ktorí po niekoľkých rokoch štúdia anglického 
jazyka na základných a stredných školách prichádzajú na univerzitu 
nedokážu aktívne aplikovať transfer znalosti a používania v reálnych 
komunikačných situáciách. Vytváranie gramaticky správnej vety 
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v izolácii nemusí nutne znamenať, že vedia, v ktorých kontextoch je 
možné a vhodné použiť danú vetu.  

Rozlišovanie medzi jazykovou štruktúrou a jej komunikačnou 
funkciou podľa Littlewooda (1986) jasne ukázalo, že učiaci sa musia 
zvládnuť oveľa viac ako len štruktúry a formy. Autor venuje pozornosť 
takým faktorom, ako je sociálna situácia, v ktorej sa nachádzajú 
rečníci a poslucháči alebo vedomosti, ktoré rečník predpokladá, že 
poslucháč má. Najefektívnejšia komunikačná interakcia v cudzom 
jazyku nie je vždy tá, kde dochádza k manipulácii len s jazykovými 
formami a štruktúrami. Postoje a názory vyššie spomínaných autorov 
ukazujú, že výučba a štúdium akéhokoľvek cudzieho jazyka je zložitý 
proces, ktorý zahŕňa mnoho aspektov a zručností, ktoré musí študent 
získať a praktizovať, aby sa stal úspešným rečníkom v cieľovom 
jazyku. Učitelia tak stoja pred výzvou, aby pripravili také podmienky 
a komunikačné situácie, v ktorých by učiaci sa mohli praktizovať 
a získavať potrebné zručnosti. Ako tvrdí Zafiri (2016) v jej článku, 
dobrý rečník by mal vedieť používať gramatiku; mal by vyberať 
vhodnú slovnú zásobu a mal by vedieť diskutovať k téme; mal by vziať 
do úvahy recipienta a využívať stratégie vedúce k porozumeniu.  

Komunikácia 
Je potrebné zadefinovať, čo rozumieme pod pojmom komunikácia. 
V literatúre sa termín používa na označenie interakcie človeka. Slovo 
je odvodené z latinského "comunicatio", čo znamená nielen 
komunikáciu, ale aj informovanie alebo zdieľanie (Mahoney, 2013). 
Všeobecne akceptovaná definícia komunikácie absentuje. V oblasti 
výučby jazykov možno nájsť rôzne definície komunikácie. Podľa 
slovníka Merriam-Webster sa tento termín v najširšom slova zmysle 
vzťahuje na "proces, ktorým sa informácie vymieňajú medzi 
jednotlivcami prostredníctvom spoločného systému symbolov, 
znakov alebo správania" (Merriam-Webster slovník, on-line). Vander 
(1987) vidí komunikáciu ako proces, ktorým ľudia vyjadrujú (alebo 
poskytujú) informácie, postoje, myšlienky a emócie iným ľuďom. 
Zatiaľ čo boli prezentované rôzne definície pojmu komunikácia, 
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v tomto článku sa stotožňujeme s definíciou, ktorú navrhol Revell 
(1979). Považuje ju za "výmenu vedomostí, informácií, myšlienok, 
názorov, a pocitov medzi ľuďmi. Prebieha v mnohých smeroch 
a spôsoboch.“ (1979, s. 1). Každá komunikácia je založená na 
spolupráci medzi komunikátorom (osobou, ktorá poskytuje 
informácie, odosielateľom) a komunikátom (ten, kto dostane 
informácie). Ďalšími časťami sú obsah prenesených informácií; 
médium, ktoré je vybrané pre komunikáciu (komunikácia tvárou 
v tvár, písomný prejav, používanie mobilného telefónu atď.) 
a komunikačný kanál (slovo, gesto, akt). Komunikácia nie je iba 
používaním slovných výrazov. Neverbálna komunikácia je rovnako 
dôležitá ako verbálna. Výrazy tváre, gestá, komunikácia 
prostredníctvom fyzického kontaktu - dotyk, držanie tela, 
komunikácia prostredníctvom pohybov tela (pohyby rúk, nohy, hlavy, 
kývanie zo strany na stranu atď.), ako aj paralingvistické aspekty reči 
( farba, tón hlasu, tempo reči, plynulosť atď.) zohrávajú významnú 
úlohu v procese komunikácie a porozumenia správy. Platí to najmä 
vtedy, keď komunikujete v cudzom jazyku a nedostatočné znalosti 
slovnej zásoby a gramatiky môžu brániť schopnosti účastníka prijímať 
a odosielať informácie. V takýchto prípadoch sa neverbálna 
komunikácia stáva veľmi užitočným nástrojom pri dekódovaní.  

Komunikácia sa v rámci cudzojazyčného vzdelávania líši od ostatných 
jej foriem, pretože preukazovanie naučeného sa deje 
prostredníctvom cudzieho jazyka a to je pre mnohých žiakov náročná 
úloha. Každá skupina je kombináciou indivíduí, ktoré sa zúčastňujú 
procesu učenia. Každý učiteľ je jedinečná osobnosť a spolu so žiakmi 
vytvára jedinečnú pracovnú atmosféru. Medziľudské vzťahy v rámci 
skupiny majú počas hodín výrazný vplyv na ich výkonnosť. Skupinová 
práca alebo úloha pri riešení problémov môže niekedy pomôcť pri 
rozvíjaní vzájomnej dôvery a priateľstva. Úloha učiteľa je teda nielen 
dať priestor na výučbu jazyka prostredníctvom komunikácie, ale mal 
by tiež umožniť študentom hovoriť bez obáv a vzájomná dôvera 
a priaznivá klíma sú nevyhnutným predpokladom procesu učenia. Je 
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zrejmé, že počas hodín anglického jazyka je často ťažké komunikovať 
ako keby v reálnych situáciách, pretože v úlohách alebo dialógoch, 
ktoré sa praktizujú, existuje vždy nejaká umelosť. Keď študenti 
pracujú vo dvojiciach alebo skupinovo, učiteľ nemôže sledovať 
všetkých súčasne. Je prirodzené, že žiaci často používajú svoj 
materinský jazyk namiesto angličtiny. Ak však chcú v reálnom živote 
hovoriť anglicky plynulo a efektívne, mali by jazyk používať počas 
hodín čo najviac , bez ohľadu na ich neistotu, Preto je dôležité hľadať 
také komunikačné úlohy, ktoré by boli zaujímavé a motivujúce, 
činnosti, ktoré môžu oživiť to, čo sa často považuje za zdĺhavý 
vzdelávací proces. Niekedy je ťažké nájsť aktivitu, ktorá by žiakov 
zaujala a motivovala.  

Východiská výskumu 
Komunikácia je dôležitou súčasťou akéhokoľvek jazyka a ústny prejav 
by sme mohli širšie definovať ako schopnosť učiacich sa vytvárať 
zrozumiteľné výpovede. Komunikačná kompetencia ako jedna 
z produktívnych zručností pozostáva z dvoch hlavných kategórií: 
presnosti a plynulosti. Mnohé štúdie vysvetľujú čo je presnosť (napr. 
Celce-Murica, 2001; Crookes, 1989; Helgesen 1997). Presnosť spočíva 
v používaní slovnej zásoby, gramatiky a výslovnosti prostredníctvom 
niektorých aktivít (Gower, Philips a Walter, 1995). Súhlasíme 
s Pallotim (2009, s. 592), ktorý tvrdil, že presnosť by nemala pôsobiť 
ako priamy indikátor procesu zvládania jazyka, a to najmä na 
začiatočných a základných úrovniach, kde sa očakávajú chyby. Chyby 
umožňujú študentom rozvíjať svoje jazykové znalosti rekonštrukciou 
svojich vedomostí. Sú zároveň nevyhnutnou súčasťou vyučovacieho 
procesu a sú dôkazom, že prebieha samotný proces učenia sa (Ruegg, 
2014; Chen, Nassaji a Liu, 2016). Boonkit (2010) súhlasil s názorom 
Shumina (1997), že existuje mnoho faktoroch, ktoré zohrávajú 
kľúčovú úlohu v rozvoji ústneho prejavu. Navyše sa zhodujú, že 
gramatická kompetencia uľahčuje učiacim sa, aby presne používali 
a porozumeli štruktúram jazyka, čo prispieva k ich plynulosti, 
odbúrava strach a rozvíja schopnosť komunikovať. 
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Oblasť publikovaných výskumov týkajúcich sa problematiky 
extenzívneho čítania a jeho vplyvu na presnosť a plynulosť 
komunikačnej kompetencie je pomerne poddimenzovaná. Štúdie 
týkajúce sa efektívnosti extenzívneho čítania v prostredí EFL sú 
limitované. Iwahori (2008) predkladá prehľad štúdií, pričom všetky z 
nich naznačujú, že experimentálne skupiny vykazujú výrazné 
zlepšenie oproti skupinám, kde nebola intervencia. Tieto štúdie 
poskytujú dôležité poznatky o vplyve rozsiahleho čítania na jazykovú 
produkciu. Musíme uviesť jeden dôležitý faktor týkajúci sa spôsobu 
aplikácie extenzívneho čítania. Buď ho možno klasifikovať ako 
náhradu, ak čas strávený čítaním nahrádza ďalšiu aktivitu v triede, 
alebo prídavok, ak sa čítanie uskutočňuje formou dodatočného 
kontaktného času, zvyčajne mimo vyučovacej hodiny. 

Hovorenie je považované za najdôležitejšie a najťažšie zo všetkých 
štyroch zručností (Vălimăreanu, 2010). Na Slovensku anglický jazyk 
nie je jazykom komunikácie, a preto žiaci majú len málo príležitostí 
na používanie jazyka mimo triedy. Cieľom výučby anglického jazyka 
je umožniť žiakom komunikovať v jazyku, t. j. rozvíjať ich 
komunikačnú kompetenciu. Praktické skúsenosti ukazujú, že žiaci 
preferujú čítanie a počúvanie v cudzom jazyku. Často sa stáva, že 
v triede je len niekoľko aktívnych žiakov, ktorí hovoria a diskutujú. 
Gadušová a Harťanská (2002) naznačiujú, že slovenské vzdelávacie 
prostredie bolo zamerané predovšetkým na testovanie znalostí 
gramatiky a nie na komunikačnú schopnosť (Cieľové požiadavky na 
maturitné skúšky). Výsledky štúdie Kimovej (2008) ukázali, že čítanie 
a písanie môže hrať pozitívnu úlohu pri ďalšom rozvoji ústneho 
prejavu. Pokiaľ ide o čítanie a počúvanie, sú zdrojom jazykových 
vstupov pre učiacich sa (EFL / ESL) a zohrávajú tak kľúčovú úlohu 
v percepcii jazyka. Predpokladá sa, že čím viac sa určitá jazyková 
štruktúra opakuje na vstupoch, tým vyššia je šanca na jej uchopenie, 
automatizáciu a následne produkciu (Wagner, Gough a Hatch, 1975).  

Jedným z parciálnych cieľov longitudinálneho výskumu bolo overiť, či 
extenzívne čítanie bude mať signifikantný vplyv na zlepšenie 
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produktívnej jazykové kompetencie žiakov, menovite na presnosť 
ústneho prehovoru. Výskum prebiehal na 3 základných školách 
v meste Prešov, n= 152. Pred zavedením extenzívneho čítanie sme 
žiakov testovali a použili sme test Cambridge Young Learners English 
(2005) upravený na účely výskumu. Údaje sme získali 
prostredníctvom riadených rozhovorov, ktoré pozostávali z dvoch 
častí, a to s diskusie o obrázku a personalizovaného štruktúrovaného 
rozhovoru. Počet analyzovaných subjektov bol nižší ako výskumná 
vzorka kvôli zložitosti spracovania tohto typu údajov. Dvadsať sedem 
náhodne vybraných žiakov z každej skupiny (experimentálnych 
a kontrolných skupín), sme nahrali dvakrát (pred a po experimente). 
Záznamy (cca 4 minúty) sme analyzovali zameriavajúc sa na oblasť 
presnosti a plynulosti ústneho prehovoru. Celkovo sme analyzovali 
54 záznamov v celkovom čase 7 hodín 13 minút a 32 sekúnd 
hovorených materiálov. Tieto nahrávky sme prepísali a kódovali. 
Rovnaký test sa použil pre všetkých žiakov (5. a 6. ročníka) zapojených 
do výskumu.  

Údaje pre túto časť výskumu sme merali v septembri 2016 a máji 
2017. Kategorizácia údajov zahŕňala konkrétne kroky vrátane 
kódovania a triedenia údajov. Z hľadiska presnosti sme použili 
kategórie modifikovaného štandardného kódovacieho systému 
podľa Brophyho a Gooda (1970). Kódované údaje sme roztriedili do 
kategórií, "správna odpoveď", "čiastočne správna odpoveď" 
a "nesprávna alebo žiadna odpoveď". Kategórie spájajú dve úrovne 
jazyka, konkrétne gramatiku a porozumenie. Preto boli odpovede 
označené nasledovne: správne - odpoveď je presná (porozumenie) 
a gramaticky správna; pod - odpoveď je presná (porozumenie), ale 
gramaticky nesprávna a 0 - odpoveď nie je presná ani správna. 
S cieľom potvrdiť alebo zamietnuť hypotézu sme použili štatistické 
vyhodnotenie údajov získaných z opisov obrázkov a osobných 
rozhovorov žiakov. Analýza údajov boa vykonaná s použitím 
programu Statistica 13.1 a na začiatku sme použili deskriptívnu 
štatistiku. Kolmogorov-Smirnov test sme použili na zistenie, či 
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premenné mali normálne rozloženie. Keďže premenné nevykazovali 
normálne rozloženie (týkajúce sa jednotlivých skupín 
experimentálnej a kontrolnej vzorky), údaje sme analyzovali 
s použitím Mann-Whitney U testu (premenné s neštandardnou 
distribúciou) a nezávislých t-testov (premenné s normálnou 
distribúciou ), aby sme zistili, či existuje rozdiel medzi skupinami. 
Úroveň významnosti bola nastavená na 0,05 (a zistenia s hodnotou 
p ≤ 0,05 sa považujú za štatisticky významné). 
Na posúdenie účinnosti intervencie sme porovnávali aj mediány 
experimentálnych a kontrolných skupín (v pred a post testových 
testoch).  

Interpretácia zistení a diskusia 
V tabuľkách 1 a 2 sú uvedené deskriptívne štatistické údaje merané 
pred a po intervencii. Ako je zrejmé z tabuliek, stredná hodnota pre 
premennú správne (43,97) bola najvyššia v experimentálnej skupine, 
čo naznačuje, že žiaci mali tendenciu správne odpovedať na otázky 
(gramatika a porozumenie). Je zaujímavé, že žiaci v oboch skupinách 
zlepšili svoje skóre vo všetkých premenných. Zatiaľ čo rozdiel medzi 
skupinami nie je štatisticky významný, je zjavný pokrok v oboch 
skupinách. Nárast v premennej správne AP (post test %) v kontrolnej 
skupine bol 40,04 v porovnaní s 43,97 v experimentálnej. 
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Tab. 1 Výsledky deskriptívnej štatistiky premenných kontrolnej skupiny v pre-
teste a post-teste 

Premenná Deskriptívna štatistika (presnosť - accuracy) 
Valid N Mean Min Max Std.Dev. 

správneBP 27,00 30,84 17,14 48,65 7,42 
podBP 27,00 44,62 23,53 58,33 9,85 
0BP 27,00 24,54 12,82 43,24 8,19 
správneAP 27,00 40,04 23,68 54,05 7,91 
podAP 27,00 34,75 16,22 52,63 11,14 
0rAP 27,00 25,21 7,69 45,95 8,17 

 

Tab. 2 Výsledky deskriptívnej štatistiky premenných experimentálnej skupiny 
v pre-teste a post-teste 

Premenná Deskriptívna štatistika (presnosť - accuracy) 
Valid N Mean Min Max Std.Dev. 

správneBP 27,00 33,20 22,22 50,00 7,67 
podBP 27,00 43,01 25,64 55,26 9,20 
0BP 27,00 23,79 12,20 43,24 7,44 
správneAP 27,00 43,97 25,64 57,89 9,06 
podAP 27,00 35,93 21,62 54,05 8,08 
0rAP 27,00 20,10 5,26 35,14 6,36 

 

Mann-Whitney U test sme použili na porovnanie rozdielov medzi 
skupinami ako protipoložky k t-testu, keďže premenné nespĺňali 
parametrické predpoklady normálneho rozloženia. Pretože 
normálneho rozloženie nebolo dosiahnuté pri premenných 
správneBN, správnetBP, správneAN, správnetAP, podAN, podAP, 
0AN a 0AP (N – počet, P - %), bol na porovnanie týchto premenných 
použitý Mann-Whitneyov test. Stanovili sme tzv. nulovú hypotézu - 
žiadna z premenných (accuracy), nebude signifikantne ovplyvnená 
v dôsledku intervencie extenzívneho čítania, čo znamená rovnosť 
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priemeru počiatočných skóre premenných kontrolnej 
a experimentálnej skupiny.  

Tab. 3 Mann-Whitney U Test pre presnosť pred a post-testy 
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Marked tests are significant at p <.05000 
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 622,5 862,5 244,5 2,07 0,04 2,08 0,04 27 27 0,04 
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d 

AN
 697,5 787,5 319,5 0,77 0,44 0,77 0,44 27 27 0,44 

0A
N

 

875,0 610,0 232,0 2,28 0,02 2,31 0,02 27 27 0,02 
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 683,5 801,5 305,5 1,01 0,31 1,01 0,31 27 27 0,31 

po
st

-t
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t  
(in

 %
) 

Sp
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AP
 645,5 839,50 267,50 1,67 0,10 1,67 0,09 27 27 0,09 

Po
d 

AP
 710,0 775,00 332,00 0,55 0,58 0,55 0,58 27 27 0,58 

0A
P 884,5 600,50 222,50 2,45 0,01 2,45 0,01 27 27 0,01 

 

Zlepšenie presnosti ústneho prejavu bolo zaznamenané v oboch 
skupinách. Ako je uvedené v tabuľke 4.3, úroveň významnosti (p< 
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0,05) je 0,04 pre premenné správneAN, 0,02 pre 0AN, 0,01 pre 0AP 
0,627, ktorá je menšia ako 0,05 a nulová hypotéza je zamietnutá. 
Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami vo vyššie uvedených 
premenných je teda významný v post teste v troch premenných.  

Cieľom tohto výskumu bolo určiť vplyv extenzívneho čítania na 
správnosť ústneho prehovoru žiakov. Celce-Murica (2001) 
analyzovala vzťah medzi čítaním a presnosťou. V analýze našla 
dôkazy, ktoré ukázali, že počúvanie a čítanie môže zlepšiť schopnosť 
hovoriť, pretože čítanie by mohlo ovplyvniť plynulosť a presnosť. 
Zároveň naznačuje, že rôzne faktory prispievajú rôznym spôsobom 
k celkovej jazykovej znalosti na rôznych úrovniach. Môžeme ich 
kategorizovať: slovná zásoba, gramatika, výslovnosť, plynulosť 
a sociolingvistika. Vo svojom hypotetickom modeli sa slovná zásoba 
a gramatika považovali za najdôležitejšie vo všetkých úrovniach. 
Výsledky ukázali, že vnímaná slovná zásoba a faktory výslovnosti 
učiteľa sú najdôležitejšie na nižších úrovniach. Naše kvalitatívne 
a kvantitatívne zistenia naznačili, že žiaci experimentálnej skupiny 
v ústnom prehovore dosiahli lepšie výsledky týkajúce sa presnosti 
komplexnejšími reakciami.  

Záver  
Výsledky tohto výskumu ukazujú, že experimentálna skupina dosiahla 
výrazne lepšie výsledky ako kontrolná skupina v kategórii správna 
odpoveď - správna gramatika a porozumenie a že toto zlepšenie 
možno pripísať intervencii. To však explicitne nedokazuje, že 
zlepšenie je dôsledkom výlučne intervencie. Je možné, že akákoľvek 
iná aktivita, ktorá sa od žiakov vyžaduje, aby aktívne používali jazyk, 
mohla mať vplyv na zlepšenie výkonu. Výskum preukázal, že 
integrácia hovorenia a čítania umožňuje žiakom transformovať 
informácie, ktoré prečítali, do autentickej rečníckej praxe, ktorá 
zlepšila ich plynulosť a presnosť. Navrhujeme, aby učitelia zavádzali 
do ich praxe extenzívne čítanie, ktoré podporuje schopnosť žiakov 
porozumieť implicitnému významu slov a uľahčuje žiakom vyjadriť 
svoje nápady, pocity a emócie prostredníctvom ústneho prehovoru. 
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Domnievame sa, že náš výskum istým spôsobom prispel k zlepšeniu 
chápania vplyvu extenzívneho čítania na komunikačnú produkciu 
žiakov. 
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Psaní v češtině jako cizím a druhém jazyku – metoda 
blended learning 

Zuzana Stárková 

Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

Abstract  
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 nabízí jedno lingvodidaktické řešení pomocí blended learningu. 
Představuje 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 či druhého jazyka. Tyto výsledky jsou 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. 

Keywords: čeština jako druhý jazyk, čeština jako cizí jazyk, blended learning, 
proces psaní, analýza písemných textů, vysokoškolské vzdělávání 

 

Následující příspěvek se zabývá procesně orientovaným rozvojem 
řečové dovednosti psaní za využití nových technologií a trendů, jež 
současnost nabízí, pomocí blended learningu. V době, kdy převládají 
vizuální média a mladá generace včetně studujících je na ně 
zaměřena, se tato metoda jeví jako velmi vhodná. Zároveň ve 
společnosti dochází k rychlému přenosu informací a zrychluje se 
životní tempo, což by mohlo vést k upozadění kompetence psaní (ale 
i čtení s porozuměním, jež je s ním spjaté). Tato kompetence však 
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představuje jednu ze základních výbav vzdělaného člověka a ve výuce 
cizího a druhého jazyka by jí měl být věnován obdobný prostor jako 
ostatním dovednostem (čili čtení a poslechu s porozuměním 
a mluvení). Na to ostatně klade důraz komunikační metoda, 
v současnosti převládající a doporučovaná Společným evropským 
referenčním rámcem pro jazyky. Rozvíjení dovednosti psaní však 
nárokuje mnoho času. Psaní je právem považováno za nejobtížnější 
a za komplexní, a tudíž jeho nácvik bývá v časté praxi vyučujících 
odsouván, například ve formě domácích úkolů. Jedná-li se navíc 
o češtinu, pro niž je příznačný velký rozdíl mezi podobou mluveného 
a psaného jazyka, vyžaduje psaní ještě více pozornosti a procvičování, 
čili času. Odsouvat ho z výuky je neefektivní. Uvážíme-li pak, že při 
psaní pojatém jako proces dochází nejen k vytvoření prvního 
konceptu, náčrtu či verze textu, ale i k jeho přepracování do finální 
podoby po proběhlé fázi reflexe a nejlépe i skupinové diskuse, pak se 
čas na psaní ještě prodlužuje. V takto pojaté didaktice psaní je 
rozhodně vyloučené dávat studujícím pouze písemné domácí úkoly, 
u nichž prakticky dochází jen ke vzniku jedné verze textu. Jak ale 
ukázaly kognitivní výzkumy psaní již v 80. letech minulého století 
a později1, anebo i výzkumy neurovědy, pro úspěšný nácvik 
dovednosti psaní je nutné respektovat procesy myšlení, k nimž 
během něj dochází, tak, aby procesy psaní i myšlení byly v souladu. 
To znamená, že účinná může být pouze procesně pojatá didaktika 
psaní vyžadující více prostoru a času při výuce. Jak tedy sloučit tlak 
doby, „nedostatku” času, a požadavky procesně pojatého psaní? 
Jednu z cest nabízí právě metoda blended learningu. 

Tu využil mezinárodní projekt zabývající se rozvojem psaní, projekt 
WRILAB2 (www.wrilab2.eu), který proběhl v letech 2014 až 2016 
s podporou EU. Jeho řešiteli byly Univerzita v Udine jako vedoucí 

                                                           
1 Flower & Hayes, 2014, pp. 35–56 a Hayes, 2014, pp. 57–86. Z těchto výzkumů 
vznikla řada modelů psaní aplikovaných pro didaktiku, jež byly dále rozvíjeny a 
přepracovávány, např. Hayesovy modely z r. 1996 a 2012. Kognitivní výzkumy psaní 
jdou až do současnosti, což svědčí o správnosti tohoto směru. 
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partner, dále Univerzita Karlova – Ústav bohemistických studií, 
Univerzita v Lublani, Univerzita v Klagenfurtu a Pedagogická fakulta 
ve Freiburku. Na projektu se též podílelo několik slovinských, 
italských a českých středních škol – např. pražské Gymnázium Na 
Pražačce, dvojjazyčná italsko-slovinská škola v San Pietro al Natisone 
či střední škola Ingebor Bachmann v Tarvisiu s rozšířenou výukou 
němčiny. Projekt se zaměřil na češtinu, italštinu, němčinu 
a slovinštinu jako druhý, případně cizí jazyk a na jejich uživatele na 
střední a pokročilé úrovni B1 až C1, a to zejména na středoškolské 
a vysokoškolské studenty. 

Pro každý jazyk bylo vytvořeno 12 výukových lekcí respektujících 
charakter cílového jazyka i kulturní zvyklosti daného společenství, 
které se v psaní odrážejí (např. v rovině žánru). V rámci projektu 
nejprve proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření o procesech 
a strategiích psaní v prvním a druhém jazyku, kterého se zúčastnilo 
482 respondentů středních a vysokých škol ze 49 zemí na jazykové 
úrovni B1 až C1. Dále proběhla kvalitativní analýza výkladových 
a argumentačních esejí zaměřená na jejich informativnost, strukturu, 
kohezi a koherenci i jejich gramaticko-lexikální rovinu. Ke sběru esejí 
došlo v běžných hodinách výuky psaní a jejich autory byli z časových 
důvodů jiní, avšak analogičtí respondenti. Výsledky dotazníkového 
šetření a kvalitativní analýzy textů byly následně zohledněny při 
tvorbě 12 lekcí psaní v prostředí Moodle, a to pro každý jazyk 
projektu. Účinnost lekcí byla pro každý jazyk ověřována respondenty, 
kteří jimi prošli, a to jednak rozborem jejich písemných prací, jež 
během blended learningové výuky vznikly (a ve kterých byly 
sledovány tytéž prvky jako informativnost, struktura atd.), jednak 
dotazníky, v nichž měli respondenti i tutoři reflektovat tento způsob 
nácviku psaní, jeho výhody a nevýhody nebo přednosti či nedostatky 
vytvořených lekcí. Ve finále byly výukové lekce podle komentářů 
v dotaznících upraveny. 

Co se češtiny jako cílového jazyka týče, byly lekce ověřovány 
opakovaně, a to v roce 2016 dvěma skupinami respondentů, a v první 
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polovině roku 2017 opět jinými dvěma skupinami. Koncem roku 2017 
dostanou všechny lekce v prostředí Moodle, jak české, tak německé, 
italské i slovinské nový design. Od roku 2016 jsou všechny lekce volně 
přístupné zainteresované veřejnosti, i mimo vazbu na instituce, jež je 
vytvořily, a volně přístupné budou i v dalším roce 2018 na portálu 
projektu (www.wrilab2.eu). Během dohledné doby by pak měly být 
volně stažitelné jakýmkoliv zájemcům na jejich vlastní domovské 
portály. 

Z výsledků dotazníkové šetření o procesech a strategiích psaní 
v prvním a druhém jazyku vyplynulo, že psaní v cizím jazyce je 
náročnější než psaní v mateřštině (ačkoliv necelá třetina respondentů 
považovala psaní v obou jazycích za stejně obtížné). Obtíže při psaní 
v mateřštině spatřují respondenti celkově především v gramatice, 
dále v pravopisu a chybějící praxi. Při psaní v druhém jazyce jsou pak 
nejobtížnějšími faktory gramatika, slovní zásoba a jazykový transfer 
a na čtvrtém místě pravopis, nicméně u respondentů studujících 
češtinu po gramatice následoval pravopis, poté jazykový transfer 
z jejich výchozích jazyků a nedostatečná slovní zásoba – chybějící 
procvičování této dovednosti uvedla jen 4 % těchto respondentů, což 
je potěšující. K tomu je třeba doplnit, že 97 % respondentů studujících 
češtinu tvořili vysokoškolští studenti, kteří si často musí zapisovat 
přinejmenším poznámky z přednášek. Svou zkušenost s tímto 
druhem žánru také zmiňovali, viz níže. 

Většina respondentů uvedla, že textové rysy jako forma, struktura, 
koheze a koherence textu jim při psaní nečiní téměř žádné problémy. 
Následná analýza esejí však toto přesvědčení respondentů vyvrátila. 
Při psaní v cizím jazyce se většina respondentů opírá o internet 
a dvojjazyčný slovník, výkladový jednojazyčný slovník nevyužívají, což 
je zarážející vzhledem k jejich úrovni. Většina též uvedla, že po zadání 
tématu nikdy nepíše koncept ve své mateřštině, což by vyplývalo i ze 
střední a vyšší pokročilosti respondentů. Bohužel si však také 
nepřipravují seznamy slov, mapu nápadů či nevyužívají jiných 
pomocných technik při psaní prvního konceptu textu. Je možné, že se 
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s nimi ve výuce nesetkali a že k nim nebyli vedeni. Za nejdůležitější 
faktor toho, aby se mohli stát dobrými pisateli, považují silnou 
motivaci. Za nejméně důležitý faktor pak procvičování psaní formou 
cvičení. Co se týká zkušenosti s psaním, nejvíce se setkávají s psaním 
poznámek a kratších textů, z čehož plyne, že by bylo potřebné 
zaměřit se i na nácvik delších žánrů. Při hodnocení písemných 
produktů upřednostňují označení chyby učitelem, navržení vhodnější 
formulace a uvedení korektní varianty s případným komentářem. Jiný 
typ zpětné vazby, jako jsou doporučení vhodných cvičení a úloh šitých 
na míru nebo analýza příčin chybování, již nepovažují za nosný. 
Nejmenší výpovědní hodnotu pak pro ně představuje pouhá známka, 
nebo vedení si seznamu vlastních typických chyb. 

Na základě dotazníkového šetření byly pro každý jazyk vybrány žánry, 
jež by měly být v 12 lekcích nacvičovány. Pro české lekce byly 
vybrány: anotace knihy, životopis, powerpointová prezentace, 
formální žádost (pro úroveň B1 s přechodem k úrovni B2), dále 
zpráva ze studijního pobytu, argumentační esej, abstrakt 
a publicistický referát (pro úroveň B2 s přechodem k úrovni C1) 
a nakonec formální dopis, projektová zpráva, recenze a výkladová 
esej (pro úroveň C1). Při sestavování žánrů jsme kromě přání 
respondentů zaznamenaných v dotazníku zároveň vzali v potaz 
danou jazykovou úroveň a z ní plynoucí možnosti sebevyjádření, ale 
i skutečné potřeby středo- a vysokoškolského studenta v současné 
české společnosti. Obdobně postupovali partneři projektu pro ostatní 
cílové jazyky, tj. druhy žánrů pro jednotlivé jazykové sekce se plně 
nepřekrývají. 

Na rozdíl od přání respondentů, plynoucího z dotazníkového šetření, 
byly všechny české lekce vybaveny cvičeními vycházejícími 
z modelových textů. Tato cvičení byla těsně spojena s častými druhy 
chyb, kterých se studenti na daných úrovních ovládání jazyka 
dopouštějí, a s tematickými okruhy a žánry. Vybavení lekcí 
takovýmito cvičeními se v praxi osvědčilo, neboť zvládnutí jistého 
gramatického jevu a souboru prostředků typických pro jednotlivé 
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žánry a obecně pro český psaný diskurs vede k vyšší formulační jistotě 
studenta, navíc student, který se v jazykových prostředcích již cítí 
sebejistě, může tato cvičení jednoduše vynechat. Nakonec zahrnutí 
cvičení do vznikajících lekcí podpořil i rozbor esejí sebraných 
a vyhodnocených v další fázi projektu. 

Ten odhalil na všech úrovních B1, B2 i C1 nedostatky v rovině 
gramatické a pravopisné (v nižší míře u C1), lexikální (častá záměna 
významově blízkých sloves, např. dozvědět se x poznat; myslet x 
myslet si x přemýšlet), a v nižší míře stylové (výskyt obecněčeských 
výrazů vedle stylově neutrálních). V porovnání s výsledky dotazníku 
se jednoznačně nejvíc nedostatků vyskytlo právě v koherenci a kohezi 
textu. Nejvýrazněji na úrovni C1, neboť texty tohoto typu již 
nevykazují množství morfologicko-pravopisných chyb, tím více však 
upoutají čtenářovu pozornost, chybí-li jim myšlenková a logická 
soudržnost vyjádřená adekvátními výrazovými prostředky. Analýza 
studentských prací tak jednoznačně potvrdila nutnost zahrnout do 
lekcí cvičení na uvedené jazykové prostředky. 

Každá lekce psaní v češtině je uvedena tříminutovým návodným 
videem Jak pracovat s lekcí? a dále fórem Novinky či Chatem se 
studenty, jejichž prostřednictvím si mohou tutoři a studenti 
vyměňovat důležité informace k lekci. Nakonec se zde objevuje 
Databáze textů sloužící jako sběrna starších prací (např. pro reflexi 
studenta, pro porovnání textu kdysi napsaného s textem, který 
z lekce vzejde). Vlastní lekce jsou rozdělené na Úvod, Přípravu, 
Strukturu, Revizi a Sebehodnocení. Tyto části lze procházet 
v libovolném pořadí, chronologicky, výběrově, opakovaně, nebo 
rekursivně, což odpovídá různým strategiím jednotlivých pisatelů. 

Na základě zkušeností s respondenty, kteří absolvovali blended 
learningové lekce psaní v r. 2016 a 2017, je zřejmé, že by jedna lekce 
měla mít časovou dotaci tři týdny. První týden se studenti seznámí 
s žánrem a tématem, další týden procházejí cvičení, vyměňují si 
zkušenosti vzájemně i s tutorem a vytvářejí první koncept svého 
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textu. Následně by měli obdržet zpětnou vazbu od tutora i účastníků 
kurzu a třetí týden věnovat psaní čistopisu. 

Ze zpětné vazby, kterou jsme obdrželi od respondentů po 
absolvování blended learningových kurzů psaní, se jako nejdůležitější 
faktor jeví zajištění bezproblémového technického provozu portálu 
a dále jednoznačnost pokynů, aby jednotlivé části lekcí nebyly 
zahlceny dlouhými instrukcemi. Zkušenost je i taková, že pro 
technicky méně zdatné studenty, kteří nejsou ze země svého původu 
zvyklí na tento způsob výuky (z vlastní praxe například egyptští 
studenti krátkodobě pobývající na stáži přes meziuniverzitní 
výměnu), je tato forma práce příliš náročná, nová a v důsledku 
odrazující, a to i přes několikeré osobní setkání s tutorem. 

Texty psané v češtině vzniklé v našich 12 lekcích při srovnání s dříve 
sebranými esejemi z běžných hodin psaní ukázaly efektivnost 
blended learningu, a to již v podobě prvních konceptů. V nich totiž 
došlo ke zlepšení koheze, což svědčí o tom, že se díky správnému 
rozčlenění látky, výběru modelových textů a cvičením zaměřeným 
právě na spojovací prostředky dá tento jev dobře zvládnout. Při psaní 
čistopisu pak došlo ke kvalitativnímu vylepšení textů ve všech 
sledovaných položkách – v informativnosti, struktuře, kohezi 
a koherenci i na gramaticko-lexikální rovině. 

Začátkem roku 2017 byla vydána vícejazyčná monografie (Perissutti, 
Kuri & Doleschal, 2016), která seznamuje veřejnost jak s didaktickými 
východisky celého mezinárodního projektu, tak s jeho jednotlivými 
jazykovými sekcemi a podobami lekcí pro jednotlivé jazyky, 
s metodickými doporučeními a podrobnými výsledky všech šetření 
v tabulkách a procentech. 

Závěr 
Věříme, že cesta blended learningu v dnešní době a při současných 
technických možnostech napomáhá a napomůže účinně rozvíjet 
dovednost psaní a že náš projekt poslouží jako inspirace pro výuku 
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dalších lektorů a tutorů i v jiných jazycích. Jsme rádi, že získal podporu 
EU a že se jej zúčastnily stovky zahraničních studentů. 
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Abstract 
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 the 
textbook. 

Keywords: extensive reading, lower secondary level, perception of learners, 
language production 

Introduction 
Teaching English as a foreign language teaching in Slovakia has been 
undergoing many changes in recent years. English became the first 
compulsory foreign language to be studied since year 3 at a primary 
school level. Learners are expected to reach A1 level in year 5 and A2 
level in year 9 of the lower secondary level. Even though the early 
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beginning of English learning has been envisaged as the key aspect of 
raising foreign language competence of Slovak students, their 
linguistic production especially in lower secondary education seems 
yet inadequate and it does not reach an output level A2 (as for CEFR).  

There might be several explanations to this problematic issue. One of 
them may be bound to limited stimulation of language production 
connected to the content of educational materials, emphasizing 
textbooks, as well as by traditional methods. Teachers at lower 
secondary level tend to rely on the textbooks in such a way that they 
ignore the inclusion of other stimuli which might be crucial for 
generating the real purpose for communication in the classroom. 
Textbooks packed with exercises hardly manage to immerse the 
learner´s attention and provide the space for thinking and creative 
work necessary for generating messages.  

Understanding the importance of this space brings into life a 
hypothesis that an intervention in the form of reading programmes 
might serve as an area for testing and verifying the possibilities of 
widening developmental options learners receive from their 
teachers. High quality input connected to meaningful practice might 
enrich the learning experience of exactly those aspects that young 
learners and teenagers need for building up their language 
competence.  

This study presents the research where the application of reading 
programs with didactic modules focusing on developing productive 
skills of students was a part of a one-year experiment. The beginning 
of lower secondary education is very important to set the language 
production development regarding developmental specificities of 
this particular age. Lower secondary students are still interested in 
communication, active work and self-presentation, but these 
characteristics are later on repressed based on developmental 
specificities. This significantly influences foreign language 
production, which loses its dynamics. For this reason the experiment 
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was conducted in years 5 and 6 of the lower secondary level. While 
this study introduces the research in its complex way, however, the 
focus here is on how the entire intervention was perceived by 
teachers and learners. This aspect seems to carry a high relevance 
since teachers play the most important role in choosing what 
students will work with and focus on. Their inclination towards 
exclusive use of textbooks eliminates the possibilities to be exposed 
to extensive language content whether in printed or audio form. That 
is why it was crucial to identify the attitudes of the teachers involved 
in the experiment after its final phase and find out whether they 
would opt for inclusion of extensive exposure even though that 
meant elimination of the textbook content. 

1 Extensive reading and language production at lower 
secondary level 
Extensive reading has been identified as the primary input sources 
for learners for many reasons. This level (learners aged 10 - 15) offers 
enough space for teachers to allow learners to read both for learning 
new things and for joy. Learners have already mastered basic word-
level reading skills and are able to perform at certain level of fluency. 
Yet there are a lot of higher-order strategies they need to practise. 
Reading becomes a source for learning and they will need to present 
their skills in areas as predicting, summarizing, analysing and 
synthesizing the text, etc. These higher-order skills are closely 
connected to other language skills and logically bridge receptive and 
productive skills. Speaking skills are being developed when learners 
express their opinions or respond to the questions based on the text. 
Writing skills will be reinforced by producing texts of different genres 
and with a different level of support. Immersion into the target 
language has a profound effect on the development of individual 
language skills and sub-skills. The enlargement of the word stock is a 
natural part of this process as has been supported by many research 
outcomes of longitudinal studies. Elley and Mangubhai (1983) in their 
study found a close relationship between reading development and 
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writing composition ability. Schallert and Lee (2015) explored 
whether the development of reading influences the writing skills of 
learners to discover that the group exposed to extensive reading over 
a period of one academic year experienced significant gains over the 
control group. Also Suk´s (2017) quasi-experiment into extensive 
reading over a period of a 15-week semester with two control and 
two experimental groups revealed that the experimental classes 
significantly outperformed the control classes on the combination of 
the three dependent variables (i.e., reading comprehension, reading 
rate, vocabulary acquisition). These results, however, need to be 
taken with caution since it seems that the development of individual 
skills may be rather idiosyncratic as it can vary depending on other 
aspects that influence the development (Flahive, Bailey, 1993).  

In order to develop all this teachers need a thoroughly and 
systematically organised approach which can be named a reading 
programme. That would suggest that reading and consequent 
productive skills oriented activities are a regular part of teaching 
throughout the school year. Reading programmes can be based on 
both narrative fictions as well as expository, non-fiction texts. it is 
very important to select reading material with care and take into 
consideration learners´ interests, and at the same time the 
comprehensibility of the text. Krashen (1982) uses the term 
comprehensible input to explain what he considers suitable for the 
learners. Even though there is something new in the text, the learners 
can still make use of what they already know and thus are able to 
understand the message. As he describes it is a level slightly above 
the learner’s proficiency level. Texts which are too difficult for 
learners might discourage them to keep reading and learners would 
give up. On the other hand, there is the same danger if the text is too 
easy for the learners. Geva and Ramírez (2015, pp. 84-85) use a three-
group classification of texts: independent, instructional and 
frustration level. The first group of texts will allow learners to master 
the text without any external help and they would be able to read the 
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text with more than 90% accuracy and at they would understand at 
least 95% of words. They suggest this type of reading is suitable for 
out-of-class tasks. The second group consists of reading material that 
learners can read but need some help with the instructions. This 
scaffolded reading is a type of reading that would be suitable for 
classroom activities where the teacher can offer support via pre-
/while-/post-reading activities to all learners and at the same time 
individual support to learners in need to prevent them falling into 
frustration. The third group of reading materials is the kind of 
material where students would get lost, would not be able to follow 
the ideas smoothly and would require constant intervention. These 
kind of materials should be avoided since they are not able to induce 
a positive attitude in the learner towards the text, and consequently 
towards reading in general. Therefore, the choice of reading material 
for this level seems to be absolutely crucial. 

2 Background of the research and methods 
The research reported in this study was conducted during the period 
of one year in three Slovak elementary schools (n=152). The 
experiment was set in such a way that students would be exposed to 
a reading session once a week and after reading certain part from a 
book selected for their level they would proceed to activities with 
spoken or written outcome.  

The prior experience of the research team with setting reading 
programmes for young learners was taken as a starting point in 
designing reading programmes for young teenagers. Teacher were 
informed about the intentions and agreed to follow the guidelines 
the research team provided. The condition was to read two books 
(one fiction and one non-fiction) in grade 6 and one fiction book in 
grade 5. Since grade 5 has had no prior experience with reading it was 
necessary to anticipate initial difficulties in coping with extensive 
texts. As a supplement to reading days there was a virtual reading 
environment created for out-of-class reading which was monitored 
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by the teacher, however, was not directly addressed in the lessons. 
The teachers were provided with teaching modules intended to focus 
on the development of particular productive language skills. 

The effect of reading on the development of productive skills was 
measured by pre-tests and post-tests. Cambridge Young Learners 
Tests (Cliff, 2005) were used for testing students in order to apply 
standardized tools for testing. The focus, however, was only on 
productive language skills, i.e. only reading and writing part and 
speaking part were used 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 (see 
Appendix) were used for data collection. 

The individual interviews were conducted after the experiment 
ended in order to embraced a complete experience as well as the 
perceptions of the teachers of both the manageability of this 
approach and the behaviour and progress of their students. 

The categories selected for data collections within the interviews 
were:  

• lesson preparation 
• lesson management 
• flexibility and scaffolding 
• students´ responses 
• students´ behaviour 
• students´ attitudes 
• prospects of reading programmes 

Questionnaires (see Appendix) were distributed to students after the 
experiment as well and the aim was to find out the attitude of 
students towards reading and consequent activities. Besides that it 
was important to detect the perception of progress, since these 
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learners are yet rather hesitant users of the foreign language. 
Activities focused on the productive skills were supposed to 
empower them and equip them with effective techniques for 
speaking, writing or presentation of their outcomes.  

Findings and discussion 
Data collected from the interviews (n=3) and questionnaires (n=70) 
will be analysed separately. Interviews as a qualitative research 
method were organised in semi-structures setting with a moderator 
recording the responses of individual teachers. The data were 
transcribed and analysed within the scope of the target categories 
set before the interviews. The results gained for each category will be 
discussed compared since they revealed interesting data.  

The first two categories, lesson preparation and lesson management, 
can be summarized as non-problematic from the teachers´ 
viewpoint. All teachers agreed that they had no problems to prepare 
for the lesson or to conduct the lesson in a way as suggested in the 
module proposal. This can be connected to the fact that teachers did 
not design the modules themselves and thus a huge amount of time 
was saved in this area. However, an important point was that they all 
considered the flow of the lesson in the module as appropriate. 

Within the area of flexibility and scaffolding the teachers expressed a 
few important remarks which need to be taken into consideration 
while planning and other reading programme. It is important to count 
with learners who do not perform at an anticipated level and offer 
more scaffolding and support by a wider variety of tasks. Teachers 
found sometimes problematic to keep the class together, since 
stronger students, when offered a free, creative space distance 
themselves from the slower students and did not feel comfortable 
when asked to wait for them. 

Categories of students´ responses supported the results of tests and 
teachers confirmed that as the programmes proceeded the students 
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responded with greater ease and uttered more correct sentences 
than at the beginning. Even though they started reluctantly, since it 
was a new experience for them, later on the teachers were surprised 
that even slower students who would normally just remain silent 
wanted to respond to the questions asked or want to share their 
opinion. it was communicated by all teachers that it was the biggest 
surprise for them, since they expected the slower students would 
give up on any progress soon after the beginning of the programme. 
These results may correlate also with the results from the category 
students´ behaviour, in which teachers noted that the cooperation of 
students developed since the programme was set in such a way that 
most activities were designed as group or pair work, i.e. it supported 
collaboration of students and they learnt how to rely on each other 
and how to respect each other´s outcome. The perception of 
students´ attitudes by their teachers very positive and the teachers 
claimed that students were interested in the programme from the 
very beginning since it was something different from the routine 
work. 

Students responses through the questionnaires will be summarised 
in general with pointing to the most interesting findings discussed 
separately. The first issue to be addressed is the expectations and 
fears of students before the programme started. It is interesting that 
48% students reported very high level of anxiety, exactly the same 
number reported some anxiety and fears and only 4% expressed 
easiness and no fears at all. This can be connected to the fact that 
they were not sure what to expect and probably projected their 
experience from the regular English lessons, where they are 
frequently tested from reading comprehension. Another aspect that 
might have caused those fears could be the worry of not being able 
to manage to read a book in English. However, that has changed as 
the programme progressed as the responses to the question 2 
proved. Only 6% responded that reading was difficult for them. The 
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rest of the students opted for “interesting”, motivating” and fun 
options.  

Evaluating their own progress the highest scores, i.e. the biggest 
improvement noticed by students was the courage to say something, 
then as a paradox grammar followed (which was interesting since no 
activities were aimed at grammar practice at all), reading 
comprehension, speaking, vocabulary, writing and the least progress 
was noticed in spelling. Students were satisfied with the frequency of 
the programme and with the organisation in general. They liked the 
books, they liked the activities and also the atmosphere in the lesson 
since the outcomes were not evaluated or graded. That resulted in 
greater ease and the feeling of safety. They would be happy to 
continue with reading (95%). 

Conclusion 
The results gained from this study inform about a significant change 
in the language behaviour of the students who are at the beginning 
of their active language production in the stage called early language 
production. Not only they spoken and written production has been 
influenced by reading programmes set and applied for this specific 
purpose. Moreover, the attitude of learners towards making 
attepmts and produce a meaningful utterance has changed into a 
positive one. As learners indicated they feel empowered since they 
feel equipped with tools necessary for language production. Based 
on the feedback questionnaires from the learners involved in the 
study it can be assumed that learners enjoy this kind of reading and 
the feel encouraged by the fact that they are able to read “a book” in 
English. This psychological aspect plays an important role in raising 
motivation and willingness to work with different forms of input in 
the classroom.  

At the same time teachers as important figures in decision making 
process were able to admit that well-organised and planned 
approach in which extensive reading takes the major part can bring 
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more positive results and influence students´ progress in a more 
positive way than a textbook practice can. This important revelation 
serves as a solid base for research continuation as well as 
dissemination of the results. 
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Appendix 
Dotazník spätnej väzby na čitateľský program v roku 2016/17 

 
1. Pred začiatkom čitateľského programu som (zaškrtni len jednu 
odpoveď): 
 a) mal/a veľké obavy 
 b) trochu som sa bál/a, či to zvládnem 
 c) vôbec som nemal/a obavy 
 
2. Myslím si, že čítanie kníh bolo pre mňa osobne (môžeš si vybrať aj 
viacero odpovedí): 
 a) náročné 
 b) motivujúce 
 c) zábavné 
 d) dozvedel/a som sa veľa informácií 
 e) zaujímavé 
 f) veľa som sa naučil/a 
 
3. V nasledujúcej odpovedi oboduj číslami 1 (najmenej) - 10 (najviac), ako si 
myslíš, že si sa vďaka čitateľskému programu zlepšil/a v týchto všetkých 
oblastiach:  
 a) v porozumení textu pri čítaní _____ 
 b) v slovnej zásobe _____ 
 c) v písaní _____ 
 d) v rozprávaní _____ 
 e) v odvahe povedať niečo po anglicky _____ 
 f) v gramatike ______ 
 g) v pravopise (spelling) ______ 
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4. Vyhovovalo mi, ako často sme čítali: 
 a) áno 
 b) nie 
 
5. Myslím si, že ak by sme mali opäť robiť čitateľský program, mali by sme 
čítať: 
 a) na každej hodine 
 b) na každej druhej hodine 
 c) raz za týždeň 
 d) raz za dva týždne 
 e) raz za mesiac 
 
 
6. Čo sa mi najviac páčilo počas čitateľského programu: 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Čo by som odporúčal zmeniť: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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8. Mojím najväčším problémom počas čitateľského programu bolo: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. Radšej by som: 
 a) čítal/a kníh na hodine 
 b) čítal/a kníh online na internete 
 c) čítal/a aj na hodine aj na internete 
 
10. Môj vzťah k čítaniu v AJ sa zmenil: 
 a) k lepšiemu 
 b) k horšiemu 
 c) nezmenil sa 
 
11. V budúcom roku by som pani učiteľke odporučil/a opäť vybrať nejaké 
zaujímavé knihy: 
 a) áno 
 b) nie 
 
12. Mám pocit, že sa celkovo zlepšujem v angličtine najmä vďaka 
čitateľskému programu: 
 a) áno 
 b) nie 
 c) neviem, či sa zlepšujem 
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Potrebuje gymnazista, budúci medik, latinčinu? 

František Šimon 

Katedra klasickej filológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 

Abstrakt 
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, gramatika 

 

Úvod 
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 úspešne študovať na 
medicíne. Odpoveď je, že môže, a dejepis sa predsa na gymnáziu učí. 
Učí sa, pretože je to súčasť všeobecného vzdelania, ktoré poskytuje 
stredná škola. Presne takou súčasťou všeobecného vzdelania 
jazykového bola latinčina v minulosti a mala by byť v súčasnosti. 
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Všeobecno-gramatický význam 
Vyučovanie latinského jazyka pomáha pochopiť systém jazyka, či už 
rodného alebo cudzieho, a rozvíja všeobecno-gramatický základ. Tak 
ako význam tzv. extralingvistickej oblasti vyplýva z toho, že latinčina 
je nositeľom grécko-rímskej kultúry, ktorá sa stala základom 
európskej kultúry, tak všeobecno-gramatický význam vychádza 
z toho, že latinčina mala veľký vplyv na väčšinu moderných jazykov. 
Do všeobecno-gramatického základu by sme mohli zahrnúť: 

1. Latinskú gramatickú terminológiu. 
2. Pochopenie obsahu gramatických kategórií, ktoré tieto 

termíny predstavujú (napr. konjunktív, účelová veta). 
3. Vetný a slovný rozbor, ktorý je, ako je známe, veľmi detailný 

pri vyučovaní latinčiny. 
4. Základy tvorenia slov a etymológiu. 
5. Internacionalizmy ako súčasť slovnej zásoby európskych 

jazykov. 

Všeobecno-gramatický základ, prirodzene, nemožno oddeliť od 
vyučovania vlastného latinského jazyka, pretože tvoria jednotu, ale je 
potrebné zachovávať medzi nimi správny pomer. Pokiaľ sa preferuje 
dokonalá znalosť flexie, vzorov a výnimiek, stráca sa tak povediac 
gramatika ako taká a vzniká odpor voči latinčine. Ten vedie potom 
k povedomiu, že je to ťažké, zbytočné a výsledok je neprítomnosť 
latinčiny na slovenských gymnáziách. Samozrejme, chýbanie latinčiny 
na gymnáziu má aj mnoho iných príčin, ktoré však netvoria obsah 
tohto príspevku.  

Pri vyučovaní latinčiny vzťah medzi gramatikou ako prostriedkom 
a prekladom z latinčiny ako cieľom nie je taký jednoznačný. 
Vyučovanie latinčiny sa tak v istom zmysle blíži vyučovaniu 
materinského jazyka, kde sa neučí gramatika preto, aby sme vedeli 
komunikovať v tomto jazyku, ale preto, aby študent pochopil 
zákonitosti svojho jazyka a porovnaním s inými jazykmi zákonitosti 
jazyka vôbec.  
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Úloha latinčiny pri dnešnom systém štúdia jazykov by sa dala 
prirovnať k niekdajším povinným cvikom v krasokorčuľovaní. Najprv 
musel krasokorčuliar v nich dokázať, že vie robiť na ľade základné 
obraty, kľučky, vlnovky, a až potom mohol predviesť svoj voľný 
program. Aj latinčina predstavuje základ, povinné cviky, z ktorých by 
sa mohlo čerpať pri vyučovaní moderných jazykov. Žiaľ, latinčina 
skončila presne tak ako povinné cviky, ktoré zrušili, okrem iného aj 
preto, lebo boli veľmi neobľúbené. 

Tomu všeobecno-gramatickému základu neprospieva ani skutočnosť, 
že najrozšírenejším súčasným jazykom je neflektívny jazyk, angličtina. 
Študent má potom predstavu, že každý jazyk má (aspoň v začiatkoch) 
takú jednoduchú gramatiku a memorovanie flexie pociťuje veľmi 
negatívne, deje sa tak zvlášť s pribúdajúcim vekom. Existuje však aj 
pozitívny vzťah medzi angličtinou a latinčinou a to pri vyučovaní 
angličtiny na lekárskej fakulte, pretože anglická lekárska terminológia 
je z veľkej časti latinská. Je to teda dvojaké šťastie, pre latinčinu, že 
ďalej žije v anglickej terminológii a vyučovanie latinčiny má aj preto 
isté oprávnenie a je to šťastie aj pre angličtinu, že lekárska 
terminológia nie je vlastne nová, ale je latinská, má len inú 
výslovnosť. 

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. 
Nedostatok všeobecno-gramatického základu spôsobuje, že študent 
pripisuje svoje problémy samotnému latinskému jazyku. Dlhoročné 
skúsenosti z vyučovania latinčiny na vysokej škole poskytujú mnohé 
dôkazy o tom, že študentom chýba tento všeobecno-gramatický 
základ, niektoré majú aj smutno-smiešny humorný charakter, keď 
napr. študent povie, že substantívum magister, učiteľ, je 
v prítomnom čase, alebo keď tvrdí, že sloveso je v ženskom rode.  

Keď som pred viacerými rokmi organizoval exkurziu študentov 
klasickej filológie z celého Slovenska do Nemecka cez nemeckú 
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agentúru DAAD, k situácii klasickej filológie na Slovensku sa musela 
vyjadriť nemecká ambasáda. Tá prirovnala situáciu k Šípkovej 
Ruženke, ktorá, ako je známe, spí zakliata a čaká princa. Na Slovensku 
sa len ojedinele učí latinský jazyk na gymnáziách a keď je na škole 
latinčinár a chce vôbec učiť latinčinu, vynakladá veľké úsilie, aby získal 
študentov pre tento predmet. Chápem tu počínanie učiteľov 
latinčiny, ktorí sa napríklad snažia prilákať študentov chystajúcich sa 
študovať na lekárskej fakulte argumentom, že sa budú učiť lekárske 
termíny potrebné pre ich vysokoškolské štúdium. Z mojich skúseností 
však môžem povedať, že tu ide len naozaj o tie základné lekárske 
termíny, s ktorými sa medik v prvom ročníku stretáva takmer denne 
a na každej strane anatómie, takže mu nerobia problém. Námaha 
vynaložená na zapamätanie si týchto termínov je rozhodne menšia 
pri samotnom štúdiu anatómie než na gymnáziu. Zdá sa mi preto, že 
je to zbytočné a čas venovaný tomu by bolo užitočnejšie venovať 
napr. skloňovaniu latinských adjektív. Študent zaťažený odbornými 
predmetmi na lekárskej fakulte by už bol pripravený na latinskú 
gramatiku a mohol by sa venovať len samotným termínom. Okrem 
toho pokiaľ sa latinčina učí na gymnáziu, tak by mala mať všeobecný 
charakter, nie utilitárny, ako na vysokej škole a ten sa memorovaním 
latinských anatomických termínov stráca.  

Záver 
Záverom teda konštatujem, že gymnazista, ktorý chce študovať na 
lekárskej fakulte, potrebuje latinský jazyk, ale znalosť lekárskych 
termínov nie je ten hlavný dôvod. Podobne ju potrebujú aj študenti 
iných fakúlt ako sú študenti právnickej fakulty, cudzích jazykov, 
biológie, atď., ktorí sa ju na univerzite učia z utilitárnych dôvodov. 
Latinčina na strednom školskom stupni by tak pomohla študentom na 
vysokej škole rýchlejšie a hlbšie zvládnuť latinskú terminológiu. 
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Interpretácia ako živá cesta k literárnemu dielu 

Hana Zeleňáková 

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre 

„Obrat je to, čo sa má diať pri 
vnímaní umenia.“  

(Miko, 2008, pp. 15) 

Abstrakt 
Štúdia je zacielená na metódu interpretácie slovesného diela. Autorka 
predstavuje nitriansku koncepciu praktická estetika, osvetľuje jej princípy 
interpretačnej práce s umeleckým dielom a predkladá konkrétne návrhy, 
ako možno tento koncept parciálne zapracovať do zážitkového vyučovania 
slovenskej literatúry. Metódu interpretácie rámcuje do kontextu recepčnej 
teórie (F. Miko, H. R. Jauss), uvažuje o proporcii textu – metatextu 
a o možných podobách interpretácie v praxi. Identifikuje podoby 
študentskej interpretácie a okrem verbálneho typu predstavuje tzv. 
expresívnu interpretáciu (J. Slavík). Autorka zdôvodňuje nevyhnutnosť tejto 
metódy v poznávaní literatúry a teoretickú povahu textu kompletizuje 
príkladmi z praxe.  

Kľúčové slová: interpretácia, praktická estetika, zážitkové čítanie literatúry, 
metodické stratégie 

Abstract 
The study focuses on a method of interpreting a work of literature. The 
author introduces Nitra´s conception of applied aesthetics, clarifies its 
principles of interpretative work with a work of art and presents concrete 
examples how this concept can be partially integrated into teaching 
Slovakian literature in the form of an experience. The author frames the 
interpretation method into the context of receptive theory (F. Miko, H. R. 
Jauss), thinks about proportion of a text – metatext and about possible 
forms of interpretation in practice. She identifies the difference of student 
interpretation and its scientific prototype and besides the verbal type, she 
presents so-called expressive interpretation (J. Slavík). The author justifies 
the necessity of this method in recognizing literature and completes the 
theoretic nature of text with examples from practice.  
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Na úvod 
Ak chceme uvažovať o pozícii literatúry vo vyučovaní, musíme mať 
vyjasnené, čo je zmyslom literatúry. Hneď v úvode teda 
aktualizujeme známy kameň úrazu, totiž že vo vyučovaní literatúry 
má umelecký text status nielen umeleckého diela o sebe (je tu pre 
nás, aby sme ho vnímali), ale je zároveň aj predmetom skúmania (je 
tu preto, aby sme o ňom niečo vedeli). Prax väčšinou potvrdzuje, že 
sa dôraz kladie na druhú podobu bytia umeleckého textu, t.j. že sa na 
dielo nahliada ako na súčasť dejín literatúry, ktoré má študent 
faktograficky obsiahnuť a svoje vedomosti aj náležite preukázať. 
Pritom napätie z dvojdomosti zážitku a poznania nie je nutné riešiť 
radikálnym preferovaním jedného či druhého prístupu k literárnemu 
dielu. Navyše, literárne dielo je situované do kontextu vzdelávania, 
tzn. že do procesu tvorivej práce s ním vstupujú metodické zručnosti 
a kreativita pedagóga, ktorý môže literárne dielo sprostredkovať 
slobodným spôsobom (výsledkom bude úroveň poznania v zmysle 
štandardov, ale cesta k nim môže byť nekonvenčná). Toto tvrdenie 
podporuje aj fakt, že v súčasnosti si pedagóg môže slobodne vybrať 
vyhovujúci koncept učebnice literatúry a je celkom legitímne, aby 
kreatívne modifikoval svoje učebné postupy ap.1 

                                                           
1 Ešte stále je proti interpretačne orientovanému vyučovaniu literatúry najsilnejším 
protiargumentom kvantum faktov, ktoré treba študentom odovzdať k maturitám. 
Tradičný typ výkladu dejín literatúry, kde pedagóg diktuje poznámky zaiste 
umožňuje pedagógovi zhrnúť podstatu. Takýto prístup je problémom iba vtedy, keď 
sa realizuje jednostranne, na úkor práce s textom. Možno ho nahradiť alebo aspoň 
kombinovať aj s inými formami, napr. podstatu zaznamenať v pracovných listoch 
(obsahujúcich definície, literárne úryvky so zadaniami úloh, postrehy k čítanému 
ap.) alebo je možné poznámkový materiál vypracovať kolektívne, a to čiastkovými 
úlohami študentov, ktorých texty prejdú v závere korekciou pedagóga. 
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Ako má pedagóg teda pracovať s literárnym dielom a na čo má 
strhávať študentskú pozornosť? Otázky predpokladajú 
metodologické aj metodické uvažovanie o literárnom diele a mieria 
aj k zmyslu existencie literárneho diela ako súčasti ľudskej kultúry 
a vzdelávania.  

V úvahách o metodologickom prístupe k literárnemu dielu sa teraz 
oprieme o nitriansky koncept praktická estetika. Ide o tvorivú 
metodiku vyučovania umenia, ktorá pracuje so všetkými umeleckými 
druhmi a jej princípy práce možno celkom prirodzene prebrať do 
vyučovania literatúry. Jedná sa o taký prístup k vyučovaniu, kde je 
estetický zážitok legitímnou súčasťou procesu spoznávania umenia, 
dialóg so študentmi sa vždy odvíja od konkrétneho textu, filmu, 
hudobnej skladby atď., v procese jeho vnímania pedagóg študentov 
nabáda, aby pomenovali účinok diela a zdôvodňovali jeho príčiny, 
odkrývali významové vrstvy diela, pomenovali vyjadrovacie 
prostriedky a uvedomili si ďalšie súvislosti (autorská poetika, 
biografia, dobový kontext a i.).2 Tento spôsob práce určuje za svoje 
ohnisko recepciu (vnímanie) umeleckého diela, na ktoré sa v druhom 
kroku napája teoretická (verbálna) reflexia, prípadne tvorivá činnosť 
študentov prehlbujúca porozumenie vysvetľovanej témy. Cieľom 
tejto štúdie je predstaviť metodický koncept praktickej estetiky, 
zdôvodniť aj potvrdiť jej efektívnosť vo vyučovaní slovenskej 
literatúry.  

  

                                                           
2 Praktická estetika je úzko spätá s výskumnými stratégiami tzv. nitrianskej školy 
recepčnej estetiky (F. Miko, A. Popovič, Ľ. Plesník) a usiluje sa preklopiť jej 
metodológiu do kontextu vzdelávania v oblasti estetiky a umenia. Vznik praktickej 
estetiky iniciovala prof. Marta Žilková, ktorá tento metodický koncept vyvíjala od 
roku 2001 v spolupráci s kolegami z pracoviska Ústav literárnej a umeleckej 
komunikácie FF UKF v Nitre a so študentmi estetiky. Oporou tohto konceptu sú 
vysokoškolské učebnice vychádzajúce v edícii praktická estetika (prvou bola 
Praktická estetika z roku 2001, poslednou je Praktická estetika 10 z roku 2015).   
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Od praktickej estetiky k vyučovaniu literárnej výchovy 
V hlbších súvislostiach problém výkladu umenia bez umenia 
zrozumiteľne osvetlil F. Miko (Živá kultúra, 1995). V základe odporúča 
pedagógovi sústrediť sa na „samo dielo a na jeho vzťah k človeku“ 
(Miko, 1995, pp. 10). Tento obrat F. Miko podporuje úvahami 
o existencii diela – celkom na začiatku sa pýta „ako“ a „kde“ jestvuje. 
Pripomína, že dielo existuje iba vtedy, keď je prítomné vo vedomí 
čitateľa. Pokiaľ nie je literatúra čítaná, zostáva mŕtvymi znakmi. Je 
teda výrazný rozdiel medzi hovorením o diele a jeho hodnote 
(lokalizovanými mimo čitateľovej recepcie, vedomia a skúsenosti) 
a aktuálnym prežívaním jeho kvalít, posolstva, hodnoty, zmyslu 
bezprostredne v procese čítania. Odkazovaním na F. Mikove tézy 
chceme upozorniť na výkladový model vyučovania literatúry, 
z ktorého vypadol komunikačný aspekt (autor sa prihovára dielom 
čitateľovi). Chceme poukázať na riziko zámeny rolí, kde študent 
stráca pozíciu čitateľa a stáva sa teoretikom na stredoškolskej úrovni. 
Pozrime sa teraz, ako sa s týmto rozporom vyrovnáva praktická 
estetika. 

Nitriansky metodický prístup chce v práci s dielom zachovať recepčný 
úžas z jeho estetického prežívania a chce naň napojiť aj teóriu na 
určitej odbornej úrovni. Ide tu o ďalší problémový okruh, o vzťah 
textu a metatextu. Povedali sme, že text je zdrojom zážitku, ku 
ktorému sa v kontexte školy (ako aj v literárnej vede) primkýna 
poznanie o ňom. Metatextmi rozumieme sprievodné texty o diele 
(obsahy diel, životopisy, recenzie, kritiky, texty v učebniciach), ktoré 
vznikli, aby usmerňujúco vypovedali o autorovom tvorivom úsilí. 
Metatexty majú byť užitočnou teóriou pomáhajúcou v porozumení 
zmyslu diela. Dôležité je teda zachovať medzi nimi proporciu a zaistiť, 
aby plnili svoj účel a nestali sa náhradou za samotný literárny text. 
Príkladom takéhoto vyvažovania môže byť napr. lektúra básní 
osamelých bežcov. Čítanie študentov bez poznania literárnovedného 
kontextu je problémové. Metatexty v tomto prípade môžu študentov 
uistiť, že sú celkom v práve, keď o I. Štrpkovej básni nevedia vyniesť 
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jednoznačný interpretačný súd (báseň je otvorená, mnohoznačná, 
mnohovýznamová). Sprievodná teória im ozrejmí, že tu majú do 
činenia s hľadaním nového jazyka poézie, s tzv. básňou-sieťou, ktorá 
sa završuje až v akte ich čítania. Nasvietenie takejto zložitej témy 
ostatnými textami (úryvky z manifestov, výpovede o poetike, dobové 
súvislosti ap.) bude vrhať na lektúru osamelobežeckej poézie nové 
svetlo. Pravda, nemusí to byť iba novátorská literatúra z obdobia 
moderny a postmoderny, pragmatické zapájanie metatextov je 
potrebné vždy, keď je čosi v diele nejasné (napr. aj dobové reálie, 
spoločenské konvencie alebo archaický jazyk diel minulosti). Vnesme 
do situácie aj metodický rozmer, ak sa študenti o osamelých bežcoch 
učia formou poznámok o predstaviteľoch skupiny a charakteristike 
ich tvorby, sotva si tieto informácie dlhodobo zapamätajú. Ak im je 
text predstavený ako nekonvenčný typ poézie, ktorú je treba čítať 
celkom iným spôsobom a v poznávaní textu sa sami čitateľsky 
angažujú (snažia sa vnímať obrazy a ich nové spojenia, zachytiť ich 
účinok, skúmať kompozíciu a formálne znaky básne, zdôvodniť 
prvotnú nezrozumiteľnosť ap.), v takomto spôsobe práce s dielom sa 
utvára iný (prehlbujúci) typ vedenia o slovenskej poézii. Samozrejme, 
uvedomujeme si, že dejiny literatúry sú prierezom tisícov rokov 
a nemožno sa vyhnúť zhusteniu, eliminovaniu, skráteniu či 
zjednodušeniu.  

Spomeňme v tejto súvislosti krátko aj H. R. Jaussa, ktorý kriticky 
uvažuje o dejinách literatúry ako o homogénnom systéme 
vypracovanom zjednocujúcim, retrospektívnym pohľadom historika. 
Podľa neho treba čítať diela minulosti „proti prúdu“ navyknutej 
skúsenosti. Do súčasnej recepcie diela totiž vstupuje už aj poznanie 
historického a kultúrneho významu diela, jeho estetickú hodnotu 
treba znovu preverovať aktuálnym čítaním ap.3 

                                                           
3 Viac o tom pozri H. R. Jaussovu prednášku Dejiny literatúry ako výzva literárnej 
vede (2001), ktorý upozorňuje, že v dejinnom vývine neexistuje jasná hranica, kde 
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Vyslovujeme sa tu teda za model vyučovania, ktorý pracuje s 
reprezentatívnymi textami a pomocou nich demonštruje znaky 
dejinných štýlov či poetiky autora/skupiny, aplikuje teóriu literatúry, 
a to v interpretačnej aktivite okolo diela. Nedovolávame sa tu 
radikálne nového spôsobu učenia, individuálne sa o podobný typ 
usilujú niektorí slovenskí pedagógovia už niekoľko rokov. Problémom 
je nesamozrejmosť interpretačnej práce s textom či, ako sme 
poukázali, nevyvážený vzťah medzi textom a metatextmi.  

Konkretizujme, ako praktická estetika prepája zážitkové a teoretické 
poznávanie umeleckého diela. Robí to metódou, ktorá je 
neoddeliteľná od procesu recepcie a ktorá je vlastným úkonom 
človeka4 – interpretáciou. Rozumieme ňou výklad umeleckého diela 
či jeho častí s cieľom porozumieť mu, pochopiť, objasniť, vysvetliť ho 
(Zeleňáková; Žilka 2011). F. Miko pripomína, že interpretácia funguje 
ako „vyhľadávací a orientujúci faktor. Nechce z diela nič vylúčiť, nič 
v ňom zmeniť, sploštiť, chce len vrhnúť kus svetla na to, čo je tu 
cieľom, na fenomén zmyslu diela“ (Miko, 1989, pp. 161). 
V interpretačnej práci sa teda najširšie zameriavame na tému (o čom 
dielo vypovedá) a na jazyk (ako dielo zobrazuje tému, ako o nej 
vypovedá), ktoré spoluutvárajú autorský štýl. Súčasťou poznávania 
diela je aj uvedomenie si, ako účinkuje (pôsobí komicky, tragicky, je 
                                                           
končí jedno obdobie a začína druhé. Dejiny literatúry sú neustálym procesom 
estetickej recepcie a produkcie, ktoré prebiehajú v procese vnímania čitateľa, 
v reflexii kritika a tvorbe spisovateľa. V tomto procese narastajú literárne „fakty“, 
s ktorými narábajú konvenčné dejiny literatúry a  ony sú už iba pozostatkom celého 
procesu, sú „oklasifikovanou minulosťou“. Podľa H. R. Jaussa nemá zmysel ich 
opakovať či pasívne preberať (Jauss, 2001, pp. 29). 
4 F. Miko (1989) uvažuje o podstate interpretačného úkonu ako prirodzenej súčasti 
života – v konfrontácii s každým problémovým fenoménom, ktorý je „neprehľadný, 
nezrejmý, ktorý sa vzpiera pochopeniu a prijatiu“ (Miko, 1989, pp. 149) sa 
usilujeme v situácii orientovať, hľadať a nájsť „organizujúci zmysel danej veci alebo 
situácie, ktorý nám ju dovolí zaradiť do nám známeho sveta“ (ibid., pp. 149). 
Dodajme, že hoci vzostup interpretácie zaznamenávame v 60. rokoch 20. storočia, 
keď literárna teória znovu „objavila čitateľa“, bez ohľadu na terminologické 
uplatnenie bola vždy súčasťou vnímania a hodnotenia umeleckých diel.  
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poetické, snové, magické, hororové ap.). Užitočnou základňou je F. 
Mikov model témy (1989), ktorý zaostruje pozornosť na kategóriu 
postavy (jej vzťahu k iným) a jej vnútorný stav, na prostredie, dej, reč 
(typ rozprávania). V prípade lyriky prevažuje dominancia postavy 
(lyrického subjektu) a jeho stavu, v epike je ťažisko na dej 
a prostredie. Preskúmaním týchto častí sa usilujeme „medzi 
riadkami“ vyhmatať základný konflikt alebo problém, vyskladať si 
ucelenejšiu predstavu o diele a identifikovať zmysel umeleckej 
výpovede. Zachytávanie spomenutých kategórií a ich vzájomných 
vzťahov pomáha študentom k lepšej orientácii v diele. So schémou 
pracujeme voľne, tzn. so študentmi rozvíjame dialóg, v ktorom ich 
nepriamo dovedieme k podstate (v kreovaní otázok sa vždy opierame 
o konkrétne dielo – formuláciu konkrétnych interpretačných otázok 
predvedieme nižšie).  

Možno povedať, že metóda interpretácie je blízka žánru eseje, ktorá 
kriticky reflektuje dielo „mäkším“ jazykom v synkretizme 
objektivizujúcej teórie a subjektívneho prežívania. Jazyk, resp. 
hovorenie o diele sa javí ako zaujímavý fenomén. Je prirodzené, keď 
študenti pomenovávajú literárne dielo vlastným jazykom, postupne 
ho synonymicky prehlbujú a kombinujú s literárnovednými pojmami. 
Opakované interpretačné aktivity kultivujú reč, resp. nenútene 
stimulujú jej lexikálne rozširovanie.  

Praktická estetika zapája do vzdelávacieho procesu vlastne známe 
metódy: od tradičného výkladu až po metódy tvorivej dramatiky. 
Táto koncepcia je ale iná recepčným uvažovaním o diele. Za oporu si 
volí interpretáciu a priznáva jej kľúčový status. Interpretačný „záber“ 
vo vzdelávaní umenia potom mení aj podobu vyučovania. Pedagóg 
spolu so študentmi v diele odkrýva aj presahy k životnému svetu, 
vťahuje ich do dialógov nielen o estetickej hodnote, ale aj 
o medziľudských vzťahoch, morálke ap., scitlivuje ich vnímanie 
a v ideálnom prípade v nich zanecháva zážitok (pravda, motivovaný 
nielen estetickým artefaktom, ale aj otvoreným prístupom pedagóga 
i zvolenými zážitkovými metódami). 
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Skonkretizujme teraz podobu interpretácie v školskej praxi. Dosiaľ 
sme odkazovali na verbálny typ, kde ide o prevedenie čitateľovej 
reflexie diela do systému slovesného jazyka. Interpretácia v škole má 
prevažne podobu interpretačných otázok, ktoré iniciuje pedagóg. Ide 
o cielené, otvorené otázky stimulujúce k premýšľaniu 
o problémových miestach v diele. Z praxe logicky vyplýva, že ide skôr 
o podobu študentských čiastkových komentárov, tzn. k významovým 
vrstvám diela sa dopracúva kolektív spoločne, takpovediac 
mozaikovým skladaním. Zaiste, možné sú obmeny samostatných 
individuálnych alebo skupinových úloh zameraných na konkrétny 
aspekt diela5, no najvlastnejšou podobou interpretácie v škole je 
dialóg. Spája odlišné vnímania, postrehy, skúsenosti a názory 
študentov, ktoré pedagóg citlivo koriguje a zhrnuje.  

Okrem verbálneho typu možno pracovať aj s neverbálnou 
interpretáciou. Hľadanie ďalších foriem interpretačných výpovedí 
podmieňuje fakt, že „zážitkový obsah“ diela sa prevádzaním do 
systému ľudskej reči do istej miery redukuje (odkazujeme tu na 
známu situáciu, keď chceme druhému povedať o zážitku napr. 
z filmu, ale naše prerozprávanie je zákonite iba „skratkou“, resp. 
„slabým tieňom“ toho, čo sme naozaj pri jeho sledovaní prežívali). 
Slovom, vypovedať o diele môžeme aj v jazyku hudby, výtvarného 
alebo dramatického umenia či umeleckých slovesných žánrov. 
V starších Praktických estetikách (2001, 2009) sa hovorí o tzv. 
neverbálnej interpretácii, ktorá sa sčasti prekrýva s termínom 
expresívna interpretácia českého arteterapeuta a artefiletika Jana 
Slavíka (2001). Jej zmyslom je prehlbovanie porozumenia dielu 
v prvej fáze, vyžaduje si koncentrované vnímanie diela a jeho tvorivé 

                                                           
5 Literárne dielo možno interpretovať aj v skupinovej práci študentov: napr. jedna 
skupina analyzuje tému a motivickú skladbu, druhá výrazové pôsobenie textu 
v spojení s štylisticko-lexikálnymi vlastnosťami, tretia autorský štýl (jazyk, typ 
rozprávania), štvrtá spracúva autorov životopis ap. Dielčie práce sa odprezentujú a 
študenti si vlastným pričinením takto vyskladajú obraz o autorovi a diele. 
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uchopenie. V praxi prebieha ako reakcia študentov na dielo tvorivým 
spôsobom, napr. ako zachytávanie hudobných vyjadrovacích 
prostriedkov farbami, líniami, tvarom alebo kreatívnym písaním 
odvíjajúcim sa od témy výtvarného obrazu ap.6 Pravda, tento spôsob 
vyjadrovania treba u študentov formovať a upravovať 
v podmienkach súčasnej školy (ide o náročnú metódu, vyžaduje si čas 
aj skúsené vedenie pedagóga).  

Stručne sme vyjasnili pozíciu a podobu interpretácie v nitrianskom 
koncepte7, celok takejto vyučovacej hodiny spoluutvárajú tradičné 
metódy ako výklad, demonštrácia, ktoré sú prepájané s aktivizačnými 
metódami tvorivej dramatiky, kreatívneho písania, problémového 
učenia, hry, tvorivej umeleckej činnosti a i. Kompozičné rozvrhnutie 
hodiny na tomto mieste zachytíme iba stručne: (1.) na motivačnú 
časť, v ktorej pedagóg vzbudzuje pozornosť o tému (provokatívna 
otázka, nedokončený príbeh, prieskum skúsenosti s témou ap.) 
nadväzuje (2.) recepčno-informačná časť (recepcia, interpretačný 
dialóg o diele kombinovaný s výkladom), potom krátka tvorivá 
činnosť (vlastná reakcia na dielo) a záver hodiny (zhodnotenie, 
uzavretie témy). Pravda, táto štruktúra a jej obsah sa menia 
v závislosti od povahy sledovaného diela a mieneného cieľu (možno 
sa zamerať na jedno alebo komparovanie viacerých estetických 
javov/diel). Tento vývinový oblúk je psychologicky zdôvodnený, po 

                                                           
6 Pre konkretizáciu uvádzame formulácie inštrukcií vyzývajúcich k neverbálnej 
reakcii na dielo, ktoré by nasledovalo po dôslednej verbálnej interpretácii: napr. 
Vstúp do role starca z poviedky Mareka Vadasa a napíš jeden denníkový zápis – 
vychádzaj z textu, zo zápletky a konfliktu postáv; Vytvor ilustrátorský návrh k básni 
Daniela Heviera (vyber si kľúčové motívy básne a zobraz ich ľubovoľnou technikou: 
fotografia, kresba tušom, koláž) . Napíš vnútorný monológ postavy zobrazenej 
Fridou Kahlo a pokús sa čo najpresnejšie zachytiť jej životný pocit ap.. 
Pripomíname, že po takejto činnosti nevyhnutne nasleduje reflexívny dialóg 
o vlastnej tvorbe študentov (venuje sa mu náležitý priestor, nesmie byť formálny, 
ale prehlbujúci). 
7 O školskej a vedeckej interpretácii, o jej verbálnom a expresívnom type pozri 
podrobnejšie v monografii Živá je cesta k umeniu (Zeleňáková, 2011). 
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úvodnom vzbudení pozornosti sa študenti plne koncentrujú 
v interpretačnej aktivite (asi 20 min.), po nej dôjde k zmene činnosti, 
resp. prechodu do voľnejšieho, tvorivého modu, ktoré sa po 
zhodnocujúcej reflexii ukončí záverečným zhrnutím. Kompozícia 
hodín má pôsobiť ako uzavretý celok, pedagóg sa usiluje v študentoch 
vytvoriť dojem uceleného tvaru s logickou štruktúrou a smerovaním, 
kde je zrejmé, čo je ťažisko a čo okraj, čo je zmyslom hodiny. Zasa 
môžeme odkázať na myšlienky J. Slavíka (2001), ktorý o vyučovacej 
hodine uvažuje ako o pedagogickom diele, vidiac v ňom analógiu 
s umeleckým dielom (obe majú určitý tvar, kompozičné členenie, 
zážitkovo účinkujú na študenta/príjemcu ap.). 

Vyslovujeme sa tu za návrat estetického zážitku a odvolávame sa na 
vlastnú empíriu s umením, ktoré je schopné intenzívne zapôsobiť či, 
povedané v hermeneutickej optike, rozšíriť horizont recipientovej 
dovtedajšej skúsenosti. „Obrat je to, čo sa má diať pri vnímaní 
umenia“ (Miko, 2008, s. 15). Literárne (umelecké) dielo má 
v pedagogickej komunikácii obrovský potenciál kvalitatívne meniť 
osobnosť študenta, pravda vtedy, keď je mu predstavené ako 
fenomén presahujúci do jeho života. Z toho, čo bolo povedané, je 
zrejmé, že sa nemôže plne uskutočniť v modeli dejinného výkladu 
literárnovedných faktov, ktoré vylúčilo možnosť aspoň výberového 
čítania textov. Aby sme však nešli proti vlastnému presvedčeniu, 
v ďalšej časti ilustrujeme prístup praktickej estetiky na konkrétnom 
príklade. Pôjde o čiastočnú rekonštrukciu aktivít z workshopu 
(z konferencie Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? 
v Starej Lesnej 2. až 4. novembra 2017), ktoré sme v upravenej 
podobe odučili aj v troch triedach gymnaziálneho typu.8  

                                                           
8 Odkazujeme tu na 3 (klasické, 45 min.) vyučovacie hodiny odučené v dvoch 
triedach prvého ročníka a v jednej triede štvrtého ročníka v rámci predmetu 
umenie a kultúra v Gymnáziu v Šuranoch dňa 14. 11. 2017. Výučba bola súčasťou 
celoslovenského Festivalu slobody organizovaného v spolupráci občianskych skupín 
s Ústavom pamäti národa. Výber ikonotextu Petra Sísa Múr. Ako som vyrastal za 



VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? 
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017 

 
 

321 

Východiskom našej metodickej práce sa stal ikonotext českého 
prozaika Petra Sísa Múr. Ako som vyrastal za železnou oponou 
(Slovart, 2007). Našim zámerom bolo priblížiť súčasnému študentovi 
obdobie politickej nadvlády komunistickej strany, ale najmä životný 
pocit mladého človeka v totalitnom zriadení. Snažili sme sa 
sprostredkovať atmosféru doby, ktorú dielo sugestívne zobrazuje (ide 
o žánrové miešanie komiksu, dokumentu a autobiografického 
denníka). V ďalšej časti konkretizujeme kompozičné rozvrhnutie 
aktivít okolo vybraného ikonotextového diela. Pri takejto 
rekonštrukcii sa, samozrejme, celkom nevyhneme skratke. 
Pripomíname, že tomuto metodickému tvaru predchádzala dôsledná 
a minuciózna interpretácia (Zeleňáková, 2014) – recipovanie Sísovho 
diela tak prešlo dvoma fázami, najprv ako pedagógovo „čítanie pre 
seba“, potom ako metodické „čítanie pre študentov“ (prvotná 
interpretácia pedagóga sa transformuje do „školskej podoby“, je však 
naďalej latentne prítomná v jeho smerovaní otázok, v kladení dôrazu 
na vybrané aspekty diela ap.). 

Aké je to vyrastať za železnou oponou?  
(aplikácia interpretácie v školskej praxi na príklade ikonotextu 
Petra Sísa) 
Motivácia: Študentom kladieme bazálnu otázku Čo je to sloboda? 
Požiadame ich, aby doplnili vetu: Slobodní sme vtedy, keď môžeme.... 
(ich postrehy spisujeme a voľne komentujeme). Pokračujeme: Ak by 
ste mali nakresliť ilustráciu k slovu sloboda, čo by ste zobrazili? 
Obrátime význam prvej vety: Byť neslobodný znamená nemôcť... 
Hľadáme ďalšie synonymá na vyjadrenie neslobody (väzenie, 
väznenie, zatvorené hranice). Čo sa stane s tým, kto v neslobodnej 
krajine prekročí hranice? V ktorých politických systémoch je sloboda 
potlačovaná? Čo to znamená, keď povieme, že štát je totalitný, ako 
funguje? Viete, komu sa v takomto režime žije dobre a komu zle, 

                                                           
železnou oponou je teda zdôvodnený našou participáciou na tomto projekte 
s cieľom diskutovať so študentmi o 17. novembri, nežnej revolúcii ap.  
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prečo? Viete uviesť príklady štátov, kde takéto zriadenie bolo 
a v ktorých ešte stále je? Ako hovoríme politickému zriadeniu, ktoré 
vytvára podmienky pre slobodný život človeka? V akej spoločnosti 
žijeme my?  

Sledujeme krátko výtvarný koncept obálky knihy (aluzívny charakter 
červenej farby a múru v tvare hviezdy), spýtame sa, čo napadne 
študentov ako prvé, keď sa povie slovo múr; čo si s ním spájajú; ako 
rozumejú slovnému spojeniu železná opona. Krátko študentov 
uvedieme do deja Múru, základne charakterizujeme Sísovu 
koncepciu diela (postava, žáner, štýl) a niektoré pasáže odcitujeme 
(o povinnosti zúčastňovať sa prvomájových sprievodov, vyvesovaní 
červených zástav atď.).  

Recepčno-informačná časť: V tejto časti pracujeme s 3 samostatnými 
listami zo Sísovho ikonotextu (2007)9. 

Obraz 1: Protagonista zisťuje, že o niektorých veciach sa nehovorí.  

Študenti ticho čítajú marginálny text a sledujú autorský obraz. 
Vyzveme ich, aby pomenovali, čo autor vníma ako problém 
(odpočúvanie telefónov, rušenie rádiového signálu, otváranie 
korešpondencie). Preverujeme, čo študenti vedia o socialistickom 
realizme a spýtame sa, prečo postava na 2. poschodí číta knihu pod 
posteľou (ich postrehy upresňujeme, doplňujeme, krátko povieme 
o šrotovaní kníh a šírení samizdatov). Zhrnieme podstatné: zákazy, 
cenzúra, kontrola, donášanie, nedostatok. Ako by ste pomenovali 
atmosféru v spoločnosti v tejto dobe? Ako by ste sa v nej cítili a čo by 
ste robili na mieste protagonistu? Spýtame sa, koho autor zobrazil na 
1. poschodí (donášač) a ako vyzerá jeho interiér (študenti vysvetľujú 
prítomnosť ďalekohľadu, magnetofónového pásu, portrétu štátnika 

                                                           
9 Kniha Múr (Slovart, 2007) je nečíslovaná. Strany označujeme podľa rozprávačovho 
textu pod obrazovou časťou. Do obrazovej prílohy za textom prikladáme iba ukážku 
obálky knihy, nakoľko autorov minuciózny kresliarsky štýl by pri zmenšení listov 
nebol čitateľný. 
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a i.). Krátko hovoríme o spomienkach Milana Šimečku alebo Václava 
Havla, ako boli sledovaní tajnou políciou (bizarnosť situácií), 
spomenieme policajné praktiky počas komunistického režimu 
(domové prehliadky, zastrašovanie, exemplárne príklady, výsluchy – 
Šimečka, 1990). Na margo postavy donášača poprosíme študentov, 
aby skúsili zdôvodniť jeho konanie (chceme, aby študenti 
identifikovali donášačovu motiváciu, čoho/koho sa bojí, chceme 
docieliť uvedomenie rozporu medzi morálnym vedomím a tlakom 
vyvíjaným na občana, pýtame sa na ich postoje, názory, na 
potenciálnu schopnosť čeliť takémuto tlaku ap.).  

Obraz 2: Protagonista začne tajne maľovať to, čo chce (a nie to, čo 
musí).  

Sledujeme farebnosť: Aká farba dominuje v obraze? Prečo si autor 
podľa vás vybral čierno-bielu farbu ako základnú? Nachádzate 
v obraze farebný kontrast? Uvažujeme o význame čiernobielej, 
červenej a pestrofarebnej a vzťahom medzi nimi. Prečo sú v každom 
okne vyvesené červené vlajky? Má červená nejaký osobitný význam? 
Čo znamená? Sústredíme sa na lietajúce, pestrofarebné predmety 
nad domom. Poprosíme študentov, aby si vybrali jeden motív 
a vysvetlili ho v kontexte so životom protagonistu (lenonky, žltá 
ponorka, britská vlajka, znak peace, atď. – odkazujú na západnú 
kultúru, slobodu, nespútanosť, voľnosť...). 

Všimneme si, ako je rozdelený priestor (hore – dole), študentov 
vyzveme, aby zachytili, aký je medzi týmito „dvoma svetmi“, resp. 
„dvoma životmi“ rozdiel (hore – oficiálne, život pod kontrolou, 
v nadiktovanom poriadku, zákazy, príkazy, dôraz na kolektív, MY vs. 
dole – neoficiálne, nekontrolované, nepovinné, dobrovoľné, 
slobodné, dovolené, dôraz na individuálne, JA). Prečo teda 
protagonista maľuje v podzemí? Porovnajte: Čo bolo zakazované 
protagonistovi vtedy a čo je vám zakazované dnes? Porovnajte svoj 
pocit zo života a možnosti, ktoré máte so P. Sísovou postavou. 



Hana Zeleňáková 
Interpretácia ako živá cesta k literárnemu dielu 
 
 

324 

Obraz 3: Sny mu nemohol vziať nikto, ale kresby mohli byť použité 
proti nemu.  

Záverečné sformulovanie konfliktu hrdinu. Študentov vyzveme, aby 
sledovali situáciu hrdinu, ktorý stojí neozbrojený pred tankom 
(premostíme na fotku muža pred tankom od L. Bielika). Študenti 
v tichu uvažujú, aký konflikt sa v protagonistovom vnútri práve 
odohráva.  

Komiksová bublina: Študentov inštruujeme, aby vytvorili dvojice, 
spoločne prediskutovali vnútorné rozpoloženie protagonistu a do 
vystrihnutej komiksovej bubliny vpísali, čo sa odohráva v jeho 
„hlave“. Môžu písať ucelené vety, ale aj útržky myšlienok. Nasleduje 
reflexia ich činnosti: študenti prezentujú výroky, ktoré komentujeme 
ako variácie na smútok z normalizácie (ukazuje sa v nich konflikt 
postavy).  

„Koláž hlasov“: V praxi sme aktivitu s komiksovou bublinou rozvinuli 
aj do dramatickej podoby. Najprv sme vybrali (prípadne škrtaním 
upravili) najlepšie študentské výroky. Určili sme poradie čítania replík 
a poprosili študentov o hlasný a citovo podfarbený prednes (tie 
najdramatickejšie repliky ako napr. „Už dosť!, „Za slobodu!“ ap. sme 
zaradili na záver v zmysle gradačného vyvrcholenia). Aby sme tieto 
hlasy zvýznamnili, uviedli sme ich do kontrastu, tzn. že ostatných 
študentov sme poprosili, aby jednotne zakričali heslo: „Proletári 
všetkých krajín, spojte sa!“. Toto zadanie sme ozrejmili vysvetlením, 
že v tejto „koláži“ pôjde o ozývanie odlišných hlasov: toho 
zjednoteného, kolektívneho, ktorý povinne odrieka heslo 
o proletároch (MY), no spomedzi neho predsa zaznievajú vnútorné 
hlasy a v nich sa ozýva individuálny smútok (JA). Študentské repliky 
sme zarámcovali Sísovým citátom z ikonotextu, ktorí sme sami 
výrazne predniesli: „Bola to doba vymývania mozgov“ (pre 
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konkretizáciu pozri scénosled10). „Koláž hlasov“ sme v krátkom čase 
pohotovo vyskladali a „režijne“ viedli, vedome sme pracovali 
s tichom a dodajme, že študenti sa do aktivity zapájali nenútene, 
v komiksových bublinách preukázali rozumenie psychologickému 
rozpoloženiu postavy (na aktivitu reagovali pozitívne /spontánny 
potlesk/). 

Záver: Vyučovaciu hodinu sme zhrnuli skonštatovaním základného 
pocitu protagonistu a vyzvali sme študentov, aby ho na záver vnímali 
aj v krátkej ukážke z piesne Šesť starcov od slovenskej skupiny Prúdy, 
ktorá bola súčasťou zakázaného, tzv. trezorového hudobného 
albumu Pokoj vám. Recitatív Paľa Hammela, ktorý napísal Boris Filan, 
sa totiž v základe zhoduje s P. Sísovou výpoveďou a zvukovo dotvára 
ikonotext bigbítom so špecifickou zvukovosťou zo ´69 roku. 

Záver 
V rekonštrukcii uvedených aktivít možno čítať metodologické 
a metodické myslenie o umeleckom diele, ako sme ho v úvode 
teoreticky vysvetľovali. S ohľadom na školské podmienky išlo 
v prípade textu P. Sísa o parciálnu interpretáciu, ktorá v praxi 
dominuje. To, čo sami označujeme za „nitrianske razenie“ je ťažisko 
na interpretačný dialóg, v ktorom pedagóg variuje otázky, pričom sa 
neuspokojí so základnými charakteristikami diela, ale usiluje sa 
študentov priviesť k vnímaniu významových nuáns (napr. nielen 
skonštatovať o postave „bol to donášač“, ale aj vniesť psychologický 
aspekt do uvažovania nad fenoménom kolaborácie nejednostranne, 
z rôznych uhlov pohľadu). 

                                                           
10  Pedagóg: Bola to doma vymývania mozgov. 
   Všetci (zakričia na povel jednotne a nahlas): Proletári všetkých krajín spojte sa! 
   Študent 1: Robil som to, čo som mal rád a nie to, čo som mal mať rád. 
   Študent 2: Nebojím sa vás! 
   Študent 3, 4, 5: ... 
   Študent 6: Niet cesty späť. Čakám na zázrak.  
   Pedagóg: Bola to doma vymývania mozgov. 
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Pre praktickú estetiku je príznačné, že ide o interdisciplinárny 
koncept, ako sme vyššie ilustrovali, pedagóg uskutočnil presahy do 
histórie a prirodzene rozširoval literárno-vedný pohľad na dielo 
o výtvarné a hudobné aspekty. Okrem mentálnej aktivity študentov 
vniesol do metodiky aj kreatívne písanie a jemný dramatický akcent, 
čím zamedzil upadaniu do stereotypu učenia. Aspekt zážitkovosti sa 
teda odohrával nielen v polohe estetického prežívania (recipovania) 
Sísovho diela študentmi, ale bol prehĺbený aj vlastnou tvorivou 
aktivitou (radosť z tvorby a hry). 

Praktická estetika je metodický koncept, ktorý je v praxi neustále 
overovaný – formou lektorských workshopov vysokoškolskými 
pedagógmi spomínaného nitrianskeho pracoviska 
a výstupovej/súvislej praxe študentov estetiky v predmetoch umenie 
a kultúra a výchova umením. Je scelená recepčným uvažovaním, 
kompozičným členením a aktivizujúcimi metodickými princípmi, ale 
je dostatočne voľná, aby jej obsah pedagóg mohol voľne variovať, 
dotvárať, nahrádzať ap. (učebnice Praktickej estetiky ponúkajú 
zásobník nesmierneho množstva vyučovacích príprav na hodiny, 
projekty či voľnočasové aktivity). Ukazuje sa, že tento koncept 
inšpiruje pedagógov, ktorí nechcú ustrnúť v schéme a formalizme, ale 
chcú do vyučovania vnášať hĺbkové poznávanie.  

Záver rámcujeme úvodným myslením o zmysle literatúry. Iba 
recipovaním literárnych diel možno odstrániť onen pragmatický 
vzťah študentov nezaujato odôvodňovaný úspešnou maturitou 
z literatúry. Je to otázka pedagógovho postoja a základného úsilia: 
zmeniť študentom optiku, aby nevideli v literatúre iba „materiál“ či 
súbor faktov, ale prepojenie s vlastným životom.  
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