EDUKÁCIA SLOVENSKÉHO JAZYKA
A SLOHU Z ASPEKTU
POZNÁVACÍCH PROCESOV ŽIAKA

ZUZANA KOVÁČOVÁ

Nitra 2019

Táto vysokoškolská učebnica vznikla v rámci projektu APVV Prax v centre odborovej
didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy / APVV-15-0368.
Táto publikácia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na
základe Zmluvy č. APVV-15-0368.

EDUKÁCIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOHU Z ASPEKTU POZNÁVACÍCH PROCESOV
ŽIAKA
©Zuzana Kováčová
Vydavateľ:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Posudzovatelia:

doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD.
PaedDr. Štefánia Kuzmová, PhD.

Jazykový redaktor:

Ing. Jana Kováčová, PhD., MSc.

Summary:

Ing. Jana Kováčová, PhD., MSc.

Technický redaktor: Ing. Jana Kováčová, PhD., MSc.
Obálka:

Ing. Jana Kováčová, PhD., MSc.
©JUDr. Dušan Rafaj

Rok vydania:

2019

Náklad:

50 ks

Rozsah:

148 strán

ISBN 978-80-558-1484-1

OBSAH
Úvod ............................................................................................................................ 5
1 Kognitívna didaktika slovenského jazyka a slohu – postavenie v systéme vied o
jazyku........................................................................................................................... 9
1.1

Teoretické východiská ................................................................................. 9

1.2
Vzťah jazyka a myslenia po zmene vedeckej matrice v dôsledku
kognitívneho obratu .............................................................................................. 12
1.3
2

Východiská a ciele kognitívnej didaktiky slovenského jazyka a slohu ....... 16

Konceptualizácia ako rozhodujúca myšlienková operácia ................................ 27
2.1

Význam konceptov pre prirodzené poznávanie ........................................ 27

2.2

Prekoncepty ako východiská a axiómy kognitívnej didaktiky slovenčiny . 32

2.2.1
Neuroveda a jej poznatky ako axiómy univerzálnej povahy z aspektu
kognitívnej didaktiky slovenčiny ....................................................................... 39
2.2.2
Úloha učiteľa v konštruktivisticky poňatom vyučovaní vo svetle
axiomatických poznatkov .................................................................................. 41
2.3
Význam prekonceptov a miskonceptov v konštruktivisticky poňatom
vyučovaní slovenského jazyka ............................................................................... 46
3 Verbalizovanie pojmu a asociačno-sémantická sieť alebo univerzálny význam
jazyka v poznávacom procese ................................................................................... 52
3.1

Poznatok – termín – asociačno-sémantická sieť ....................................... 52

3.2
Intenčné vytváranie konceptov v procese vyučovania ako predpoklad
aktívneho poznávania a konštruovania poznatku................................................. 56
4

Konštruktivisticky poňaté vyučovanie slovenského jazyka ............................... 65
4.1
Efektívne a zmysluplné vyučovanie – synchrónne pôsobiace podmienky
rozhodujúce pre osvojovanie lingvistických pojmov ............................................ 67
4.2

Vyučovacia hodina slovenského jazyka ako diskurzívny priestor ............. 71

4.2.1

Stratégie objavovania ........................................................................ 73

4.2.2

Stratégia argumentovania ................................................................. 76

4.2.3

Stratégia overovania poznatku riešením problému .......................... 81

4.2.4
Stratégia na prehlbovanie pamäťovej stopy – metakognitívna
stratégia ........................................................................................................... 85

5

Porozumenie textu a tvorba textu žiakom ....................................................... 88
5.1

Inferencie ako predpoklad porozumenia textu ........................................ 88

5.2

Syntaktická podstata porozumenia textu z ontologického aspektu ........ 92

5.2.1
Porozumenie
textu
s dominantnou
kognitívnou
funkciou
v učebniciach rôznych edukačných predmetov................................................ 96
5.2.2
Porozumenie umeleckému textu ako odkrývanie vekovo-recepčných
dispozícií dieťaťa ............................................................................................. 102
5.3

Tvorba textu dieťaťom/žiakom ako prejav kreativity subjektu .............. 103

5.3.1

Vedomosť a tvorivosť v procese konštruovania textu.................... 105

5.3.2
Techniky
a postupy
tvorivého
písania
v teórii
a praxi
v predčitateľskom období............................................................................... 107
5.3.3
Techniky a postupy tvorivého písania v teórii a praxi v období
mladšieho školského veku .............................................................................. 112
5.3.4
Techniky a postupy tvorivého písania v teórii a praxi v období
staršieho školského veku ................................................................................ 122
6 Učebné štýly žiaka verzus vyučovací štýl učiteľa v projektovaní edukačnej
jednotky slovenčiny študentmi učiteľstva .............................................................. 127
Záver ....................................................................................................................... 137
Summary................................................................................................................. 139
Literatúra ................................................................................................................ 141

ÚVOD
Edukácia slovenského jazyka a slohu vychádza z aktuálnych poznatkov kognitívne
orientovaných vied, ktoré upriamujú svoju pozornosť na poznávací proces človeka.
Je určená predovšetkým študentom učiteľstva slovenčiny. Autorka ju koncipovala
na základe princípov pedagogického konštruktivizmu – v epicentre intenčného
vzdelávania v školskom prostredí je žiak a jeho porozumenie učebnému obsahu.
Učiteľ je v pozícii partnera žiaka v procese jeho aktívneho poznávania. K jeho
osobnostným dispozíciám patrí najmä empatia voči jednotlivcovi a z nej plynúce
postupy napomáhajúce rozvíjaniu jeho poznania o jazyku, gramatických
kategóriách, nominačných procesoch, rozširovaniu ortografických zručností žiaka a
jeho komunikačných kompetencií. Zatiaľ čo v transmisívne chápanom vyučovaní
bola v epicentre pozornosti inštrukcia a jej formulácia (určená žiakovi), v
modernom chápaní vyučovania je v epicentre pozornosti otázka či predpoklad, ako
si žiak (sám) konštruuje nový poznatok, ktorý sa implementuje do jeho celkového
poznania. Učiteľ slovenčiny z aspektu konštruktivisticky chápaného vyučovania
predstavuje všestranne rozvitú osobnosť, ktorá na mimoriadne vysokej úrovni
disponuje odbornými poznatkami tak z oblasti psychologicko-didaktických disciplín,
ako aj z oblasti jazykovedy, teórie komunikácie a literárnej teórie. Tieto jeho
osobnostné predpoklady sú nevyhnutné pre to, aby s prehľadom a istotou
„režíroval“ edukačné jednotky, v ktorých bude žiak rozumovo aktívny, čo mu
prinesie osobnostný zisk v podobe nového poznania, pretože len takéto vyučovanie
je z aspektu žiaka zmysluplné a z aspektu učiteľa ako pedagóga – profesionála –
efektívne. Z uvedeného (nepriamo) vyplýva, že mierou efektívnosti edukačného
procesu je poznanie žiaka.
Vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra má niekoľko aspektov. Tie
organicky vyplývajú predovšetkým z toho, že ide o viaczložkový predmet, ale
primárne vyplývajú z funkcií, ktoré implicitne má každý prirodzený jazyk. V súčasnej
koncepcii vyučovania slovenského jazyka a literatúry dominuje komunikačnopragmatický princíp. Jeho napĺňanie v podobe učebného obsahu, ale aj v koncepcii
učebníc a ďalších „pomocných“ kníh – zbierky úloh zo slovenského jazyka a zbierky
úloh literatúry – je v istej miere zárukou prepojenia teoretických poznatkov s
reálnym uplatnením jazyka v komunikačných situáciách, v typoch komunikátov,
prehovorov, resp. usúvsťažnenia recepcie literárneho diela a myslenia žiaka,
učebnice obsahujú veľa námetov a podnetov pre početné interakcie učebného
obsahu a žiaka.
V konštruktivisticky poňatom vyučovaní slovenčiny (všetkých zložiek edukačného
predmetu) je zastúpených niekoľko rozdielnych prístupov k učebnému obsahu,
ktoré sú determinované povahou učiva jednotlivých zložiek predmetu. Zatiaľ čo v
lingvistickom učive ide najmä o porozumenie novým pojmom verbalizovaných
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termínom, v literárnej zložke je v popredí plnohodnotná recepcia umeleckého textu
a v slohovej zložke je dominantná individuálna textotvorná činnosť. Riadiaci
konštruktivistický princíp sa reflektuje vo všadeprítomnej interakcii učiteľa a žiaka,
ale aj žiakov vo vzájomnej komunikácii, diskusii, kooperácii či vedomostnej
konfrontácii. Keďže sa vyučovací cieľ dosahuje ako výsledok aktívnej účasti žiaka,
jeho narábania s učebným obsahom, je zrejmé aj dosiahnutie vyššej kvality z
didaktického aspektu, čo sa premieta do zjavnej integrity vyučovania. V prípade
predmetu slovenský jazyk a literatúra je zrejmá integrita edukácie aj z prirodzených
prienikov medzi uvedenými zložkami. V tejto učebnici synergickosť jednotlivých
zložiek vidíme napr. v nachádzaní jazykových javov v umeleckom texte (v úryvku),
ktorý je pre žiaka zdrojom emocionálneho prežívania, východiskom formovania
vlastných postojov v interakcii s jeho ideovým obsahom, ale ako slovesný útvar aj
priestor pre sledovanie prirodzeného účinkovania relevantného jazykového javu.
Podobne umelecký text na hodinách literárnej výchovy popri svojich estetickoideových hodnotách môže byť zdrojom významov lexém, ktoré sú žiakom neznáme,
poskytuje výrazovú pestrosť pre vyjadrenie významových odtienkov a nepriamo
rozvíja cit žiaka pre primeranosť a štylistickú adekvátnosť jazykového prejavu.
Literárna i jazyková zložka predmetu formujú žiakove dispozície pre individuálnu
tvorivú činnosť, keď sám komponuje konkrétne slohové útvary, resp. preniká do
základných znakov konkrétnych žánrov na hodinách slohovej a komunikačnej
výchovy.
Úlohou učiteľa je viesť žiaka k vnímaniu implicitných súvislostí medzi jednotlivými
zložkami, nie ich ostro navzájom vyhraňovať. Toto prirodzené prepojenie je
mimoriadne efektívnym nástrojom napĺňania požiadavky otvoreného obsahu
vzdelávania v zmysle kreovania a rozvíjania žiakovho poznania. Líši sa tým od
uzavretosti učebného obsahu v transmisívne poňatom vyučovaní. Súčasne
znamená kvalitatívny posun od úzko vymedzeného inštruktivizmu dominujúceho vo
vyučovaní, v ktorom je stredobodom diania učiteľ (transmisívne vyučovanie) ku
konštruktivizmu, ktorý má širší rozmer oproti inštruktivizmu.
Predkladaná vysokoškolská učebnica Edukácia slovenského jazyka a slohu z aspektu
poznania žiaka vychádza zo stručného opisu kognitívneho obratu v paradigme
vedeckého bádania po tzv. kognitívnom obrate. Je určená pre pregraduálnu
prípravu učiteľov slovenského jazyka a demonštruje kľúčové poznatky, ktoré súvisia
s jazykovou povahou nášho myslenia. Jazyk a myslenie, t. j. aj poznanie sú
neodmysliteľne späté. Samotné lingvistické učivo – osvojovanie si základnej
lingvistickej terminológie – sa javí spravidla ako mimoriadne abstraktné, čo je
organicky podmienené faktom, že jazyk je súčasťou nášho bytia. Práve preto si
učenie (obsah tejto učebnice) o tom, ako učiť (študentom učiteľstva slovenčiny)
jazykové javy v rečovej a textovej interakcii (žiakov, študentov) vyžaduje širší záber.
Jazyk, najmä podstata nominačných aktov, plní kognitívnu funkciu. To znamená, že
vysvetlenie vzťahu medzi vnímaným obsahom a jeho následnej verbalizácie ako
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procesu konceptualizácie predstavuje svojou podstatou invariant osvojovania
pojmov v každej vzdelávacej disciplíne. Tento proces je ako nadväznosť na poznatky
kognitívnej lingvistiky interpretovaný najmä v druhej kapitole.
V učebnici Edukácia slovenského jazyka a slohu z aspektu poznania žiaka prinášame
praktické príklady, ako narábať s prekonceptmi žiaka a ako využiť a korigovať
možné miskoncepty, s ktorými žiaci prichádzajú nielen na začiatku edukácie v
prvých ročníkoch školskej dochádzky, ale ktoré si neraz nesú aj do vyšších ročníkov
ako dôsledok neúplného či skresleného pochopenia učivu v predchádzajúcom
ročníku. Príklady opisujeme aj s pomerne podrobným didakticko-metodickým
komentárom, aby si čitateľ vedel vytvoriť obraz situácie a aby jej riešenie chápal
ako istý potenciálny „vzorec“, v analógii ku ktorému bude sám schopný korigovať
žiacke prekoncepty, ovplyvní akomodáciu nazerania na konkrétny jav v prípade
žiakovho miskonceptu a vďaka učiteľom vyvolanej rozumovej aktivite žiaka sa mu
podarí dosiahnuť jeho úplné poznanie (v zmysle učebného obsahu). Tretia kapitola
je venovaná otázke intenčného vytvárania konceptov, keďže konceptualizácia je
kľúčová pre porozumenie významom/obsahom v reálnom svete a jej výsledkom sú
koncepty, ktoré vo verbalizovanej podobe tvoria našu asociačno-sémantickú sieť. V
diskurzívnom prostredí edukačnej jednotky sú koncepty vytvárané strategicky, a to
na základe postupov, resp. preferovaných vyučovacích štýlov učiteľom.
Piata kapitola sa zaoberá otázkou porozumenia textu a tvorenia textu. Prinášame
výsledky textotvornej činnosti žiakov v zmysle požiadavky identifikovať
komunikačné kompetencie žiaka z hotových (ním vytvorených) komunikátov.
Šiesta kapitola je tvorená ukážkami intenčného modelovania konceptov budúcimi
učiteľmi. Ich projekty (vznikali na seminárnych cvičeniach z predmetu Teória
vyučovania slovenského jazyka a slohu) zamerané na sprostredkovanie nového
poznatku žiakom sú ukážkou najmä ich individuálneho tvorivého potenciálu.
Študenti museli neraz prekonať predstavu získanú individuálne ako objekt
transmisívneho vyučovania a uchopiť svoj projekt v zmysle konštruktivistického
poňatia. Ich prvé pokusy boli dôkazom toho, že viac-menej intuitívne aplikujeme
spôsob vyučovania, akým sme sami boli učení, resp. objektom ktorého sme sami
boli.
Ako autorka učebnice si uvedomujem, že v prípade predmetu slovenský jazyk a
literatúra by si každá zložka tohto predmetu zaslúžila osobitnú pozornosť, osobitnú
didakticko-kognitívnu interpretáciu, aby obsiahla všetky dimenzie tohto predmetu,
aby s relevantnou argumentáciou priniesla interpretáciu invariantu nevyhnutného
pre efektívne vyučovanie konkrétnych tematických celkov. Rovnako by
v budúcnosti k skvalitneniu vyučovania slovenského jazyka a slohu prispelo
metodické rozpracovanie modelov vyučovacích hodín s dôrazom na invariantnosť
niktorých poznávacích procesov žiaka. Rovnako by zrejme učitelia uvítali ukážky
slohových prác žiakov rôznych vekových kategórií, ku ktorým by bol pripojený
7

psychodidaktický komentár obsahujúci tiež odôvodnenie evalvácie kompozičných
a gramatických kompetencií žiaka – autora slohovej práce.
Učebnica je určená budúcim učiteľom slovenčiny, mala by prispieť k skvalitneniu ich
pregraduálnej teoretickej prípravy, ale súčasne by mala byť inšpiráciou pre ich
učiteľskú prax. Porozumenie teoreticky zameraným kapitolám je nevyhnutným
predpokladom toho, aby učiteľ slovenčiny mohol strategicky postupovať pri
modelovaní konkrétnych intenčných konceptov. (Relevantný teoretický exkurz sme
zaradili aj s ohľadom na fakt, že v slovenskom kontexte sa otázka konceptov – ich
vzniku a funkcii – neinterpretuje systematicky vo vzťahu k nominačnému aktu, resp.
absentuje systematickejšie vysvetlenie tejto problematiky sprostredkované
v slovenskom jazyku, dostupné sú cudzojazyčné zdroje.) Teoreticky orientované
kapitoly obsahujú komplex otázok, ktoré nútia študenta vrátiť sa k relevantnej časti
textu a vytvárať si o jej obsahu jasný a jednoznačný obraz.
Porozumenie teoretickým východiskám je na jednej strane nevyhnutným
„presviedčaním“ budúceho učiteľa o zákonitostiach poznávacích procesov
(neoddeliteľných od jazykového vedomia) človeka (vedieť, čo je v prípade
materinského jazyka a jeho kognitívnej funkcie kľúčové), na druhej strane je to
východisková báza pre kreovanie a kombinovanie konkrétnych stratégií učenia.
V analýzach študentom projektovaných vyučovacích hodín (v tzv. rozboroch), resp.
realizovaných v rámci výstupov (pedagogická prax) je to argumentačná báza pre
zvolené postupy. Učiteľ si poznaním zákonitostí poznávania a porozumenia vytvára
zázemie pre efektívne a z aspektu žiaka zmysluplné vyučovanie slovenského jazyka
a slohu, spoľahlivo sa vyhne zmätočnému vnímaniu vyučovania žiakom a je
pravdepodobné, že sám bude pociťovať úspech prameniaci z vedomostí
a kompetencií svojich žiakov.

Autorka
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1

KOGNITÍVNA DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A
SLOHU – POSTAVENIE V SYSTÉME VIED O JAZYKU

Tradične je didaktika slovenského jazyka a slohu označovaná ako aplikovaná
disciplína. V širšom kontexte sa opiera o poznatky psychologických a pedagogických
vied a v užšom zmysle o vedné disciplíny, ktoré študujú a vedecky opisujú
konkrétne jazykové roviny, t. j najmä o lingvistiku. K. Šebesta o didaktike (českého)
jazyka v súvislosti s chápaním jej aplikovanosti hovorí, že sa konštituovala ako
vedný odbor, ktorý slúži vyhranenej oblasti ľudskej činnosti, a to formovaniu
jazykovej vzdelávacej politiky v určitom spoločenstve a jej implementácii v praxi...
Práve v tomto zmysle ju identifikuje ako aplikovanú vedu, nakoľko vychádza z
konkrétnych otázok a problémov jazykového vzdelávania a s pomocou lingvistiky a
ďalších relevantných odborov sa snaží dospieť k poznatkom, ktoré sú významné pre
ich racionálne riešenie (Šebesta, 2014, s. 173). Názory na didaktiku jazyka sa menia
najmä vplyvom poznatkov z druhej polovice 60. rokov a následne 70. rokov
minulého storočia. Od 60. rokov minulého storočia sa do sféry aplikovanej
lingvistiky postupne dostávajú ďalšie oblasti života, v ktorých hrá jazyk významnú
úlohu. To viedlo v 70. rokoch k vyčleneniu edukačnej lingvistiky ako relatívne
autonómnej zložky. Paralelne sa pre označenie vedy pre učenie jazyka používajú
obidva termíny: aplikovaná lingvistika, ako aj edukačná lingvistika (napr. Spolsky,
Hult 2008). M. Šmejkalová (2015) uprednostňuje označenie odborovej didaktiky, v
tomto prípade didaktiky českého jazyka ako interdisciplinárnej vedy.

1.1

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

Pri konkretizácii interdisciplinarity odborovej didaktiky a súčasne pre stotožnenie
pojmov odborová (v českom jazyku oborová) didaktika (tu materinského jazyka) a
aplikovaná lingvistika je vhodné uviesť jej vymedzenie K. Šebestom: „(...) oborovou
didaktiku chápeme jako aplikovanou vědu, která hledá odpovědi na praktické
otázky spojené s vyučováním (učením) příslušného oboru (jazyka). Využívá k tomu
podle potřeby teorií, terminologického aparátu, metodologie a poznatků všech
základních věd, které se mohou pro řešení konkrétní otázky jevit jako relevantní. U
didaktiky českého jazyka a literatury přichází v úvahu především (a) lingvistika, resp.
komplex věd o sociální a mediální komunikaci, (b) literární věda, historie a
komparatistika, (c) psychologie a obory styčné (zejm. psycholingvistika), (d)
sociologie a a obory styčné (zejm. sociolingvistika), (e) pedagogika. (...) Pedagogika
však nemá v tomto postavení výlučné, ale stejné jako jiné základní vědní obory.
Dvojica autorov J. Slavík a M. Šmejkalová vymedzujú predmet bádania didaktiky
českého jazyka (ako materinského jazyka) takto: „Cestou k vymezení předmětu
zájmu oboru může být náhled na oborové didaktiky jako na badatelský systém
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vymezený společným zájmem o zkoumání procesů intencionálního učení anebo
poznávání jakožto procesů specificky obsažných“ (Slavík, Šmejkalová, 2016, s. 118).
K vymedzeniu didaktiky materinského jazyka ako samostatnej vedy explicitne
dospeli autor v závere svojej štúdie: „(...) a proto by měl didaktický výzkum mít
povahu základní vědy, zaměřené na objasnění kruciálních a prvotních podstatných
jevů determinujících žákovo učení se českému jazyku a poznávání obsahů v českém
jazyce“ (Slavík, Šmejkalová, 2016, s. 120).
S nástupom kognitívne orientovaných vied po zmene vedeckej matrice ako zmene
predmetu samotného vedeckého bádania, keď sa pozornosť vied o človeku
sústreďuje na jeho kognitívny aparát v zmysle jeho komplexnosti, sa špecifikuje či
prehlbuje pohľad na didaktiku materinského jazyka (vo všeobecnosti) a táto si robí
ambície stať sa autonómnou vedeckou disciplínou s vlastným predmetom bádania,
s jasne sformulovanou metodológiou a vlastnými metódami vedeckého výskumu.
Predmetom bádania je učiaci sa subjekt, resp. jeho kognitívny aparát zapájaný do
jazykovo-poznávacieho procesu, pričom jeho špecifickosť oproti iným odborovým
didaktikám je v reflexii jazyka, ktorý nie je možné oddeliť od jeho vlastných
kognitívnych štruktúr, a to najmä preto, lebo jazyk a poznávanie človeka sú
neoddeliteľne späté. Na rozdiel od didaktiky cudzích jazykov v prípade didaktiky
materinského jazyka nejde o „vrastanie do reči“ a z rečových dispozícií dedukovanie
zákonitostí gramatiky konkrétneho jazyka, ale ide o cielené poznávanie
gramatického systému (a s ním súvisiacej terminológie) vlastného materinského
jazyka, do ktorého rečových štruktúr učiaci sa subjekt „vrástol“ v procese vlastnej
rečovo-jazykovej ontogenézy. Kognitívna didaktika slovenského jazyka musí mať
toľko podsystémov, koľko komplexov jazykovo-komunikačných štruktúr didakticky
reflektuje (opisuje, vysvetľuje, interpretuje, metodicky orientuje). K jej
podsystémom by mali patriť: kognitívna ortografia a ortoepia, kognitívna
lexikológia, kognitívna morfológia a kognitívna syntax (presnejšie kognitívna morfosyntax) a kognitívna štylistika v tesnej interakcii s komunikačnou výchovou. Otázky
tvorivého písania by mali byť interpretované z aspektu kognitívnych vied ako
osobitný tvorivý proces, ktorý sa opiera o všetky vymenované subsystémy, ale jeho
tvorivá povaha ho oprávňuje na špecificky suverénne postavenie, a to tak z aspektu
didaktických prístupov (organizácia vyučovacích jednotiek), ale aj z aspektu metód
práce. Tvorba textu subjektom dieťaťa/žiaka by mala byť ortodoxne individuálna,
pretože textotvorný akt presahuje „učenie sa o jazyku“ a znamená reflexiu
mentálnych dispozícií dieťaťa, ktoré treba chápať ako dospievanie („vrastanie“) do
vlastnej kultúry. Toto tvrdenie má oporu v teóriách o percepčných dispozíciách
človeka, o ontologickej podstate percepčných dispozícií, ako aj v preukázanej
spojitosti percepčných schopností a zručností v tvorení textu. Kognitívna didaktika
slovenského jazyka (ako materinského jazyka) a slohu stojí pred novou aktuálnou
výzvou: každý vyššie vymenovaný subsystém opísať/interpretovať v spojitosti s
procesom poznávania človeka ako prirodzeným poznávaním, odporúčané
metodické postupy argumentovať z pozície kognitívnych vied, t. j. predstaviť ich ako
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súbor nevyhnutne zapájaných (a učiteľom iniciovaných) kooperujúcich poznávacích
procesov nevyhnutných pre porozumenie konkrétnemu javu, následnému
prepojeniu – zabudovaniu do asociačno-sémantickej siete a vytvoreniu pamäťovej
stopy. Tieto procesy musia prebiehať simultánne v diskurzívno-tvorivom prostredí a
musia byť späté s prežívaním pozitívnej emócie. Metodologickým základom
kognitívne orientovanej didaktiky slovenského jazyka a slohu je naratívnodiskurzívna analýza a výskumnou metódou je analýza intenčne (pre stanovené
ciele, resp. štandardmi opísané zručnosti) modelovaného diskurzu, keď za diskurz1
považujeme edukačnú jednotku, resp. jej časť).
Diskurz je viac než diskusia, tu ho možno chápať ako polydiadický dialóg, do
ktorého vstupuje učiteľ so svojimi vyučovacími postupmi/taktikami a žiak/žiaci ako
učiaci sa subjekt s vlastnými učebnými stratégiami, ktoré sú ovplyvnené tak jeho
vrodenými dispozíciami, ako aj súborom jeho dovtedajších skúseností a
rôznorodých interakcií zakomponovaných v jeho individuálnej asociačnosémantickej sieti. V cielenom – programovanom – edukačnom procese si učiteľ robí
ambície ovplyvniť poznanie svojich žiakov, rozšíriť ich súbor poznatkov, čo sa má
projektovať ako rozšírenie či zahustenie jeho asociačno-sémantickej siete.
Z lingvistického hľadiska pojem diskurz, a to aj vo vzťahu k textu vymedzuje
autorská dvojica N. F. Alefirenko – N. B. Korina ako zložitý komunikačno-kognitívny
jav, ktorý pozostáva nielen zo samotného textu, ale aj z rôznych extralingválnych
faktorov, ako je obraz sveta, názory, hierarchia hodnôt a pod., ktoré hrajú
významnú úlohu v procese porozumenia a v percepcii informácií. Za rozhodujúci
element štruktúry diskurzu považuje propozíciu, ktorá v jednote s reálnym
skúsenostným kontextom tvorí základ zmyslu obsahu textu. Text a kognitívnoskúsenostný reálny kontext kladie do polohy systémotvorných komponentov.
(2011, s. 108 – 110).
Diskurz je tvorený dvomi podsystémami, a to textom a kognitívno-skúsenostným
kontextom. Vzhľadom na to treba identifikovať synergetické prepojenia diskurzu,
textu a kognitívno-skúsenostného kontextu s osobnosťou tvorcu diskurzu, rečovým
významom a myslením.
Diskurz je v tomto kontexte synergetický výtvor, v ktorom tvorca diskurzu je
diskurzotvorný fenomén a súčasne je sám produktom diskurzívnej činnosti.
Poznávacia hodnota diskurzu je v dialogickej prirodzenosti tvorcu diskurzu, v jeho
1

Pojem diskurz sa používa tak na označenie zložitosti procesu spontánneho dialógu, ako aj
na pomenovanie textu. Rozdiel oproti pôvodným pojmom je v reflektovaní všetkých
sprievodných javov u všetkých účastníkov diskurzu. Zmyslom diskurzu je dosiahnuť
porozumenie v komunikácii. V súvislosti s uvedeným treba pripomenúť, že edukačná
jednotka má tiež „textovú“ či diskurzívnu povahu, vo vnútri ktorej musia byť pevné
prepojenia a z ktorej musí jednoznačne prameniť zmysel intenčne vedenej komunikácie
medzi učiteľom – učebným obsahom a žiakom ako triadickému cyklu
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otvorenosti a kreatívnosti, od ktorej závisí dosiahnutie intersubjektívnej harmónie a
synergetickej organizácie diskurzu, ako aj štruktúry textu ako jeho produktu.
Etablovanie kognitívne chápanej didaktiky slovenčiny (ako materinského jazyka) a
slohu má za cieľ urobiť poznávanie vlastného jazykového systému efektívnym a
zmysluplným. Kognitívna didaktika materinského jazyka má popri intenčnom
poznaní a porozumení vlastnému jazykovému systému, najmä jeho gramatike, aj
širší cieľ/ciele. Na prvom mieste (učiteľmi porozumený) proces konceptualizácie
súvisiaci napr. s porozumením textu môže zásadne ovplyvniť úspešnosť žiakov v ich
napredovaní v iných predmetoch, v ktorých textom sprostredkované informácie
predstavujú podstatnú fázu ich poznávacieho procesu (geografia, biológia, fyzika,
chémia a iné).
Samotné porozumenie gramatickému systému materinského jazyka rozvíja logické
myslenie žiaka. Osvojenie si relevantnej lingvistickej terminológie je rozhodujúce
pre úspešnosť v poznávaní gramatického systému druhého a ďalšieho cudzieho
jazyka, keďže v školských podmienkach ide spravidla o intenčný bilingvizmus a (na
rozdiel od prirodzeného bilingvizmu) žiak si osvojuje rôzne jazykové javy na pozadí
jazykového systému prvého, t. j. materinského jazyka. S tým však úzko súvisí
relevantné poznanie lingvistickej terminológie a zvnútornená – internalizovaná –
predstava spomenutého pojmu (jeho nominácia = lingvistický termín).
Kognitívna didaktika slovenského (ako materinského) jazyka a slohu prezentuje
metodické stvárnenie edukačnej jednotky ako taktiky zo strany učiteľa (ktorá viacmenej podlieha jeho individuálnemu učebnému štýlu) tak, aby bolo zapojených čo
najviac zmyslov žiaka – zmyslový vnem je základ poznania, resp. ak ide o veľmi
abstraktné učivo jazykovej povahy, aby sa vizualizovala jeho podstata a aby bol žiak
aktívnym účastníkom diskurzívneho procesu, ktorý vo svojej podstate predstavuje
edukačná jednotka.
Kognitívna didaktika slovenského (ako materinského) jazyka a slohu vychádza z
poznatkov kognitívnych vied a vo vzťahu k procesu vzdelávania o jazyku, o percepcii
i produkcii textu i rečového prejavu rešpektuje princípy prirodzeného poznávania,
resp. prirodzené stratégie ľudskej mysle pri osvojovaní si nových významov slov a
súčasne významotvorné procesy prirodzeného jazyka, v ktorých sú implicitne
obsiahnuté atribúty relevantného gramatického systému.

1.2

VZŤAH JAZYKA A MYSLENIA PO ZMENE VEDECKEJ MATRICE
V DÔSLEDKU KOGNITÍVNEHO OBRATU

Po uplynutí takmer dvetisíc rokov, počas ktorých skúmanie podstaty ľudského
myslenia a skúmanie vzťahu myslenia a jazyka bolo predmetom skúmania filozofie,
tento výskum prešiel do kompetencie psychológie, ako tomu okrem iného
nasvedčujú výskumy o ľudskom kognitívnom systéme v priebehu ostatných dvoch
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storočí. V polovici 20. storočia (po jeho prvej polovici, ktorá bola poznačená
prevládajúcim behaviorizmom) došlo k zásadnému obratu, ktorý je v odborných
kruhoch označovaný ako kognitívny obrat. Psychológia sa zámerne odklonila od
behaviorálnych výskumných postupov a metód, nakoľko boli redukované na
podmienku priamej pozorovateľnosti. Tým boli ako predmet skúmania vylúčené
mentálne procesy a stavy. Psychológia druhej polovice minulého storočia si
naopak, kladie ambiciózny cieľ, a to preniknúť do podstaty prijímania, ukladania a
uchovávania informácií človekom. Za rovnako dôležitú považuje otázku
vybavovania si informácií v ľudskej mysli a ich aktivizovania. Takto orientovaná
psychológia dostala pomenovanie kognitívna psychológia. Toto pomenovanie ako
zodpovedajúce novej orientácii psychologických vied a súčasne ako označenie
novej výskumnej paradigmy použil prvýkrát Neisser v roku 1967. Ku kognitívnym
procesom radí najmä myslenie a reč, a to spolu s inými procesmi vnímania a
zdôrazňuje, že všetky poznávacie procesy treba chápať a skúmať v komplexných
súvislostiach a nie izolovane.
Na začiatku kognitivisticky orientovaného bádania o vzťahu jazyka a myslenia je
otázka podstaty kategórií a podstaty samotného procesu kategorizácie. Od doby
Aristotela, až po Wittgensteina a jeho neskoré práce, boli kategórie považované za
niečo, čomu dobre rozumieme. Považovali sa za isté abstraktné nádoby a veci boli
buď v nich, alebo mimo nich. Veci boli zaraďované do rovnakých kategórií iba
vtedy, pokiaľ mali určité vlastnosti spoločné a tie boli považované za vlastnosti
definujúce túto kategóriu.
Kategorizácia sa v rámci kognitívnej psychológie sa stala zásadným predmetom
výskumu, a to najmä vďaka práci E. Roschovej, ktorá sa sústredila na 2 implikácie
klasickej teórie:
1. Ak sú kategórie definované iba vlastnosťami zdieľanými všetkými
členmi, potom by nemali existovať členy kategórie, ktoré sú
lepšími príkladmi tejto kategórie ako akýkoľvek iný člen.
2. Ak sú kategórie definované iba vlastnosťami typickými pre ich
členy, potom by kategórie mali byť nezávislé na zvláštnostiach
bytostí, ktoré kategorizáciu činia, t. j. nemali by byť závislé na
faktoroch, ako sú ľudská neurofyziológia, pohyb ľudského tela a
špecifické ľudské schopnosti vnímať, vytvárať mentálne obrazy,
učiť sa a pamätať si, usporadúvať naučené a komunikovať.
E. Roschová vypozorovala, že kategórie vo všeobecnosti je treba identifikovať na
základe ich najoptimálnejších najtypickejších príkladov nazvaných prototypy, a že
všetky zmienené ľudské schopnosti sa na kategorizácii podieľajú. Tieto konkrétne
detaily teórie prototypov boli kľúčové pre kognitívne vedy. Tým, ako sa teória
prototypov vyvíja, mení sa naše poňatie tých najzákladnejších ľudských schopností
t. j. schopnosti kategorizovať a s ňou aj naše poňatie toho, ako funguje ľudské
myslenie a rozum. V západnom poňatí bol rozum dlho považovaný za niečo
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odtelesnené a abstraktné, bol chápaný ako oddelený od vnímania tela a kultúry na
jednej strane, ako aj od mechanizmu predstavivosti (metafora a mentálna
obraznosť) na druhej strane. V minulom storočí bol rozum chápaný mnohými
filozofmi, psychológmi a inými vedcami ako niečo zhruba zodpovedajúce modelu
formálnej deduktívnej logiky.
Kategorizácia je nesmierne dôležitá pre akékoľvek poňatie rozumu, pretože
uvažujeme nielen o jednotlivých veciach alebo ľuďoch, ale aj o kategóriách vecí a
ľudí. Každé poňatie rozumu musí podať adekvátny výklad kategorizácie. Poňatie
rozumu ako odtelesnenej manipulácie s abstraktnými symbolmi implicitne
predpokladá istú teóriu kategorizácie. Je to verzia klasickej teórie, podľa ktorej sú
kategórie predstavované množinami, ktoré sú ďalej definované vlastnosťami ich
zdieľaných členov. Prečo tento pohľad na rozum ako odtelesnenú manipuláciu so
symbolmi používa klasickú teóriu kategórie, je zrejmé. Klasická teória definuje
kategórie iba na základe zdieľaných vlastností, ale nie podľa zvláštností ľudského
porozumenia.
Od klasickej teórie kategorizácie sa líši teória prototypov2, ktorá prichádza s tézou,
že ľudská kategorizácia je v podstate záležitosťou ľudskej skúsenosti a
predstavivosti – vnímania, motorickej činnosti a kultúry na jednej strane a
metafory, metonymie a mentálnej predstavivosti na druhej strane. Ľudský rozum
závisí v konečnom dôsledku od rovnakých faktorocv, a nemôže byť tak
charakterizovaný iba ako manipulácia s abstraktnými symbolmi.
Na zakladajúcom kongrese kognitívnych vied mali zastúpenie vedci z oblasti
teoretickej lingvistiky (N. A. Chomsky), umelej inteligencie (H. Simon a A. Newell) a
experimentálnej psychológie (G. Miller). V 70. rokoch minulého storočia sa k
spomínaným vedám pridali aj filozofia, antropológia a evolučná biológia a dôležitú
úlohu začala zohrávať kognitívna neuroveda (nástup nových zobrazovacích metód
pri skúmaní mozgu – PET, MRI a fMRI). Poznávacie procesy v intenciách
kognitívnych vied je nevyhnutné skúmať multidisciplinárne. Kognitívna veda je
charakteristická tým, že poznatky z rôznych vedných odborov sa interpretujú vo
vzájomnej interakcii, súčinnosti a kooperácii. Ich poznatky nie sú vo vzťahu
jednoduchej a lineárnej multidisciplinárnosti či lineárnej konjunkcii, ale sú vo
vzťahu synergie.
Kde a ako získavať prístup k mentálnym stavom identifikuje M. Petrů, keď primárne
údaje/dáta, z ktorých môže kognitívna veda vychádzať, nachádza v ich spätosti s
jazykom, čo vyjadril takto: „ (...) primární data, ze kterých může věda vycházet, jsou
verbální manifestace mentálních stavů, nikoli mentální stavy samotné“ (Petrů 2007,
s. 303). Zmena v nazeraní na vnútorné prežívanie človeka a na poznávacie procesy,
ktoré bolo v intenciách behaviorálnych vied vylúčené z vedeckého bádania pre
2

Teória prototypov, jej vývin od úvah o kategorizácii, je spracovaná podľa monografie G.
Lakoffa: Ženy, oheň a nebezpečné veci. Český preklad 2006, s. 25 – 70.
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nemožnosť priameho pozorovania, obmedzenie pozornosti psychologických vied
len na vstupy (podnety) a výstupy (reakcie) organizmu (pričom celý proces
vnútorného spracovávania informácie zostával bokom), dostala pomenovanie
kognitívna revolúcia3. Johnson-Laird(1983 in Schwarzová, 2009, s. 11) tvrdí, že
vedecké pochopenie kognície je vecou syntézy a že ľudská myseľ je príliš
komplikovaná na to, aby ju bolo možné skúmať z hľadiska jednej disciplíny a
metódami jednej disciplíny.
V lingvistike založenej len na transkripcii nebolo možné úplné vysvetlenie kľúčových
otázok týkajúcich sa pôvodu jazyka, rečovej akvizície, ale ani vzniku nominácií len
na základe vzťahov medzi podnetmi a reakciami. Práve preto aj N. A. Chomsky
inicioval paradigmatickú zmenu v explanácii kognitívnych schopností.
V polovici minulého storočia vznikli nové vedné odbory – antropologická
psycholingvistika, distributívna jazykoveda a genetická psycholingvistika, čomu v
oblasti prírodných vied predchádzalo uplatňovanie novej vedeckej metódy, tzv.
modelovania. Modelovanie bolo založené na funkčnom spojení empirických a
teoretických postupov a táto metóda sa postupne uplatnila v mnohých odboroch:
vo fyzike, matematike, psychológii, sociológii, v lingvistike a v iných. Modelovanie je
postavené na analógii a jeho produktom je model. Modelovanie je vo svojej
podstate konštruovanie virtuálnych modelov objektov schopných vyjadrovať
ideálne objekty a ideálne vzťahy.
V lingvistike, teórii literatúry a semiotike sa objavujú základné modely komunikácie
v prácach K. Bühlera, R. Jakobsona a CH. W. Morrisa. K. Bühler vymedzuje tri
funkcie komunikácie: expresívnu, reprezentatívnu a apelatívnu (hovoriaci, predmet,
počúvajúci); R. Jakobson zaviedol šesť funkcií: emotívnu (vzťahuje sa na
hovoriaceho), referenčnú, poetickú, fatickú (vzťahuje sa na predmet komunikácie) a
voľnú (vzťahuje sa na počúvajúceho). CH. W. Morris klasifikoval spôsoby diskurzu
podľa spôsobu rozpravy, vyjadrovacích prostriedkov a témy a podľa ich použitia.
Súčasná kognitívne orientovaná veda o ľudskej mysli si kladie za cieľ vybudovať
novú neredukcionalistickú teóriu mentálnych fenoménov a pre tento účel vyvinúť
novú, široko akceptovateľnú metódu výskumu mentálnych stavov, ktoré sú
principiálne prístupné len v prvej osobe (Petrů, 2007, s. 301).
O vzťahu medzi jazykom, myslením a realitou Edward Sapir napísal:
„ (…) Bylo by zcela iluzorní si představovat, že se člověk přizpůsobuje realitě v
podstatě bez použití jazyka a že jazyk je pouhým náhodným prostředkem pro řešení
specifických problémů dorozumívání a uvažování. Ve skutečnosti je 'reálný svět' do
jisté míry postaven na jazykových zvycích společenství. Žádné dva jazyky si nejsou
3

Kognitívna revolúcia je proces charakterizovaný týmito základnými znakmi: uznáva reálnu
existenciu mentálnych stavov a procesov (ale výsledkom tohto postulátu nie je dualistická
verzia vzťahu mysle a tela).
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nikdy dost podobné, aby se u nich dalo předpokládat, že znázorňují tutéž
společenskou realitu. Vidíme, slyšíme i jinak zakoušíme do značné míry právě takto,
protože jazykové zvyky našeho společenství nás predisponují k jistým způsobům
interpretace“ (Budil, 2003, 293 – 294).
Hlavnými tézami Sapirovej koncepcie jazyka sú:
•
•
•

Všetko myslenie je jazykovej povahy;
Každý jazyk vytvára špecifickú víziu reality;
Jednotlivé obrazy reality konštruované rôznymi jazykmi sa vzájomne
líšia.

1.3

VÝCHODISKÁ A CIELE KOGNITÍVNEJ DIDAKTIKY
SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOHU

Po tzv. kognitívnom obrate v psychológii a následne v humanitných vedách sa
pozornosť vedcov sústreďuje na kognitívny aparát človeka. Ak dnes hovoríme o
kognitívnej psychológii či kognitívnej lingvistike (napr. o kognitívnej syntaxi, o
kognitívnej morfológii), je opodstatnené hovoriť aj o kognitívnej didaktike či
kognitívnej odborovej didaktike. V prípade odborovej didaktiky slovenčiny to platí
niekoľkonásobne, keďže v štruktúre kognitívnych vied je lingvistike venovaná
vlastná pozícia. Inými slovami – jazyk je úzko spojený s myslením a vyučovanie
jazyka znamená aj poznávanie či reflexiu (aspoň) časti nášho kognitívneho systému.
Východiskami kognitívne orientovanej didaktiky slovenského (resp. materinského)
jazyka sú v širšom zmysle slova kognitívna psychológia a kognitívna pedagogika; v
užšom zmysle slova najmä:
a)
b)
c)
d)

Kognitívna lingvistika;
Psycholingvistika;
Teória komunikácie;
Pragmatika.

Kognitívna psychológia – poznávacia psychológia — je oblasť psychológie
zaoberajúca sa štúdiom vedomých a nevedomých poznávacích procesov, ktoré sú
základným predpokladom orientácie a adaptácie človeka vo svete. Zaoberá sa
psychologickými javmi podieľajúcimi sa na každodennom fungovaní človeka ako
psychosociálnej bytosti a sústreďuje sa na štúdium procesov zahrnutých v
poznávaní, pociťovaní a vnímaní, na pozornosť a učenie, bez ktorých by sa nemohol
zdokonaľovať a meniť svet, na pamäť, obrazotvornosť a emocionalitu, ktoré
ovplyvňujú rozhodnutia a smerovanie, ako aj na motiváciu, reč a usudzovanie.
Zdôrazňuje význam poznávania, myslenia, mentálnych schopností, zručností a
intelektu. Dôležitou oblasťou skúmania kognitívnej psychológie sú aj kognitívne
štýly opisujúce spôsob vnímania človeka, jeho myslenia, pamätania si a riešenia
problémov, ako aj biologické základy poznávacích procesov, pozornosť, vedomie,
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vnímanie, pamäť, mentálne reprezentácie, jazyk, riešenie problémov, tvorivosť a
kreatívne myslenie, rozhodovanie a rozhodovacie procesy, vývinové kognitívne
zmeny v priebehu ľudského života i ľudská a umelá inteligencia. Kognitívna
psychológia sa chápe aj ako ekvivalent psychológie spracovania informácií,
súčasťou jej pojmového aparátu sú tiež kognitívne stratégie, ktoré človeku
umožňujú manipulovať s informáciami, napr. prostredníctvom uvažovania, analýzy
a syntézy, dedukcie a indukcie, generalizácie, kategorizácie, triedenia, tvorby
vlastných termínov a pojmových konštruktov, ako aj sumarizácie
https://beliana.sav.sk/heslo/kognitivna-psychologia.
V súvislosti so vzťahom medzi poznatkami kognitívnej psychológie a nadobúdaním
jazykovo-recepčných dispozícií kognitívna lingvistika vychádza z predpokladu, že
človek sa narodí s istými kognitívnymi dispozíciami, čo je v priamom protiklade s
behavioristickým preceňovaním učenia. Na začiatku kritiky behavioristického
skúmania ľudského myslenia a vedomia je kritika Skinnerovej knihy od N. A.
Chomského (1959). N. A. Chomsky – americký lingvista poľského pôvodu – autor
generatívnej teórie jazyka (tzv. generatívna gramatika) – tvrdí, že na to, aby sme
mohli vysvetliť podstatu jazyka, je treba predpokladať komplexný systém pravidiel
u ľudského jedinca (dieťaťa) ako vrodenej schopnosti, ktorá sa za krátky čas
premení na internalizovanú sústavu vedomostí. N. A. Chomsky anticipuje úlohu
lingvistiky v analýze a opise reprezentácií, ktoré sú zakotvené v ľudskej mysli ako
zložky jazykovej kapacity. Sám považoval generatívnu gramatiku za súčasť
kognitívnej psychológie. Chomského generatívna lingvistika spolu s mentalistickou
teóriou jazyka je považovaná za koncepčnú predchodkyňu kognitivistických
prístupov v lingvistike.
Kognitívna pedagogika úzko súvisí so vznikom a etablovaním kognitívnej
psychológie4. Všetky súčasné edukačné systémy hľadajú postupy a stratégie, ako
dosiahnuť čo najvyššiu efektívnosť vo vzdelávacom procese, a to najmä z aspektu
osobnostného zisku jednotlivca – žiackeho subjektu. M. Zelina vo svojej knihe
Stratégia a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (2011) rozpracoval systém tvorivohumánnej výchovy. Za jednu jeho zložku označil kognitivizáciu. Pod týmto pojmom
rozumie poznávanie a myslenie žiaka. Osobitosti poznávacích procesov (vo
všeobecnosti) skúma kognitívna psychológia, a to ako proces spracovávania
4

K rozvoju kognitívnej psychológie prispeli viaceré psychologické experimenty, ktoré sa
uskutočnili 1956 a súviseli so spracovaním informácií (Chomského teória jazyka; modely
univerzálneho riešenia problémov A. Newella a H. Simona). Kognitívna psychológia sa ako
vetva behavioristickej koncepcie vyčlenila v 60. – 70. rokoch 20. stor. v USA. Za jej
zakladateľa sa pokladá americký psychológ nemeckého pôvodu UlricGustavNeisser (*1928,
†2012) a podľa jeho diela Kognitívna psychológia (CognitivePsychology, 1967) získala táto
vedná
oblasť
pomenovanie
i
celkový
koncepčný
rámec
https://beliana.sav.sk/heslo/kognitivna-psychologia.

17

informácií u človeka. Na základoch kognitívnej psychológie, ktorá sa objavila pred
dvoma desaťročiami, bola vybudovaná kognitívna pedagogika. Ako veda
bezprostredne súvisiaca so vzdelávaním, sa zameriava na postupy, resp. algoritmy,
ktorých aplikovanie umožňuje žiakovi (ako objektu edukácie) osvojiť si nové
informácie ľahko a rýchlo a rovnako ľahko a rýchlo si ich aj vybavovať. Kognitívna
pedagogika sa usiluje zachytiť a opísať procesy a nevyhnutné determinanty toho,
aby si dieťa v podmienkach inštitucionálneho vzdelávania konštruovalo svoje
poznatky a s nimi súvisiace predstavy samo. Len vtedy je totiž učenie efektívne a
poznatky sa ukladajú i vybavujú dlhodobo. Z publikácií, ktoré sa venujú kognitívnej
pedagogike, tu treba spomenúť pomerne novú monografiu I. Kovalčíkovej
Kognitívna pedagogika 1 (2017), ktorá prináša výsledky vlastných meraní a
pozorovaní ako argument subsumovaný téze efektívnosti vyučovania založeného
na rozumovej aktivite dieťaťa a ako argument takej organizácie edukačnej jednotky,
ktorá je založená na skúsenosti, pozorovaní a následnom zovšeobecňovaní, čím
nevyhnutne predpokladá opakované induktívno-deduktívne postupy z aspektu
myslenia žiaka. Vyššie spomínaná autorka sa usiluje v monografii Kognitívna
pedagogika 1 (2017) o identifikáciu infraštruktúry pre vymedzenie kognitívnej
pedagogiky ako samostatnej a konštituovanej vednej disciplíny.
Kognitívna lingvistika nadväzuje na výskumy z druhej polovice 50. rokov, keď sa
istá skupina vedcov sústredila na kľúčové otázky vzťahu jazyka a myslenia. V tomto
zmysle treba spomenúť práce J. Piageta, L. S. Vygotského či A. Luriju, v ktorých sú
otázky spätosti jazyka a myslenia chápané v tesnej zviazanosti. L. S. Vygotskij vo
svojom diele Myšlení a řeč (1970, s. 204) vychádza z hypotézy, že problém
nespontánnych pomenovaní a pojmov (zvlášť vedeckých) je v podstate problémom
učenia a vývoja. Procesy učenia a vývoja chápe ako dva procesy, medzi ktorými sú
zložité vzťahy a napriek tomu, že nie sú ani dvoma nezávislými procesmi, ani
jedným a tým istým procesom, úzko navzájom súvisia. Jeho výskumy zamerané na
odkrývanie vzťahu medzi myslením a vyjadrovaním vychádzajú z analýzy
relevantného stupňa zrelosti rôznych psychických funkcií na začiatku učenia a z
posudzovania vplyvu učenia na ich vývoj. Niektorí autori začiatky kognitívnej
lingvistiky vidia v názoroch lingvistov ešte v 19. storočí. Už vtedy sa objavuje
bádateľský záujem o mentálne procesy, resp. o hľadanie zákonitostí spojitosti
jazyka a myslenia.
Skúmanie začiatkov kognitívne orientovanej lingvistiky ukazuje, že jej predpoklady
sa sformovali ako výsledok vzájomnej spolupráce5 lingvistov a psychológov. M.
5

V roku 1960 známy americký psychológ JeromeBruner a psycholingvista George Miller
založili na Harvardskej univerzite prvé Centrum pre kognitívne štúdiá. Ale oficiálne sa
kognitívna lingvistika datuje od roku 1989, kedy sa v nemeckom meste Duisburg uskutočnilo
vedecké sympózium pod rovnakým názvom. Tam sa rozhodlo o vydávaní odborného
časopisu Kognitívna lingvistika (CognitiveLinguistics), ktorý vychádza od roku 1990, a
vedeckej série Výskumy z kognitívnej lingvistiky (CognitiveLinguisticsResearch), v ktorej
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Schwarzová (2009, s. 33 – 35) identifikuje kognitívnu lingvistiku ako súbor týchto
postulátov:
o

o
o
o

o

Ľudské správanie je determinované komplexným systémom mentálnych
štruktúr a procedúr. Tento systém sa člení na celý rad subsystémov, ktoré
majú čiastočne špecifické a čiastočne všeobecné princípy.
Jazyková kapacita je neurobiologicky zakotvená v štruktúrnych a
funkčných zákonitostiach ľudského mozgu.
Jazyk ako kognitívny systém je možné opisovať ako mentálny fenomén s
vlastnými zákonitosťami.
Kognitívna lingvistika nie je zameraná ani fyzikalisticky, ani striktne
funkcionalisticky, ale integruje určité aspekty oboch perspektív, aby
postihla neuropsychologickú realitu jazyka.
Kognitívna lingvistika je mentalistická, zdôrazňuje mentálny charakter
jazyka a popisuje jazyk ako súčasť kognície.

Hlavnými cieľmi kognitívnej lingvistiky6 (tamtiež) sú: popísať vlastnosti príslušného
mentálneho systému poznatkov a opísať spôsoby jeho interakcie s inými
kognitívnymi subsystémami. Kognitívna lingvistika je založená na integrácii v tom
zmysle, že zjednocuje otázky teoretickej lingvistiky, psycholingvistiky, psychológie
jazyka i neurolingvistiky, usúvsťažňuje aspekty reprezentácie a spracovania jazyka.
Kognitívna lingvistika je mentalistická, zdôrazňuje mentálny charakter jazyka a
popisuje jazyk ako súčasť kognície: „Kognitivní lingvistika vystupuje s požadavkem
zkoumat celek jazykového chování v jeho kognitivní komplexnosti. Tento požadavek
vyžaduje především zřetel k modelům osvojování, recepce a produkce jazyka“
(Schwarzová, 2009, s. 35).
Z uvedeného je možné identifikovať ciele kognitívnej lingvistiky, ktorých
vymedzenie je kľúčové pre kognitívne poňatú didaktiku slovenského jazyka ako
materinského jazyka a pre odkrytie a následné didaktické aplikovanie kognitívnej
podstaty učenia sa o jazyku:
vyšla aj „Biblia“ kognitívnej lingvistiky od R. W. Langackera Základy kognitívnej gramatiky
(Foundations of CognitiveGrammar). Najvýznamnejšími zahraničnými vedcami pracujúcimi v
tejto oblasti sú okrem R. Langackera aj R. Dirven, Ch. Fillmore, R. Jackendoff, G. Lakoff, L.
Talmy, R. Gibbs, T. van Dijk, v Nemecku W. von Wartburg, R. Hallig, M. Bierwisch, E. Lang, v
Rusku J. D. Apresian, J. S. Kubriakova, v Poľsku Anna Wierzbicka a ďalší“ (Ju. Norman, 2013,
s. 12).
6
V kognitívnej lingvistike v súčasnosti existujú dva smery: modulárny a holistický. Prívrženci
holistického prístupu k jazyku a poznaniu systém jazykových vedomostí vysvetľujú pomocou
všeobecných kognitívnych princípov. V kognitívnej lingvistike existuje holistický explanačný
prístup označovaný ako kognitívna gramatika a jedným z jeho predstaviteľov je G. Lakoff
(1987). Vedci hlásiaci sa k tomuto smeru preferujú lingvistické analýzy realizované s
ohľadom na psychologické a biologické princípy. Odmietajú hypotézu autonómnych
modelov a prirodzený jazyk považujú za otvorený systém, ktorý je nepretržite pod vplyvom
systému kognitívneho spracovania informácií.
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 Kognitívna lingvistika má ambíciu skúmať jazyk ako celok.
 Kognitívna lingvistika prichádza s požiadavkou skúmať jazykové správanie
ako jeden kognitívny komplex.
 Kognitívna lingvistika obracia pozornosť na proces osvojovania
jazyka/jazykov.
 Kognitívna lingvistika do popredia kladie skúmanie rečového vývinu
dieťaťa a ďalšie otázky rečovej ontogenézy subjektu.
 Kognitívna lingvistika vo vzájomnej interakcii skúma a interpretuje otázky
spojené s recepciou a produkciou reči/textu.
 Kognitívna lingvistika zdôrazňuje vzťah jazyka k mentálnym štruktúram
človeka a jazyk chápe ako súčasť kognitívneho systému človeka.
Z už vyššie spomenutých dvoch smerov v kognitívnej lingvistike (modulárny a
holistický), je v (tu preferovanej) didaktickej aplikácii relevantný holistický prístup,
ktorý chápe ľudskú myseľ ako nedeliteľný celok, pričom dôraz kladie na
neoddeliteľnú spätosť všeobecných kognitívnych a jazykových princípov.
Kognitívna lingvistika v skúmaní problematiky jazyka vidí najmä otázky vzniku
významu slov a slovných spojení, ako aj otázky spojitosti reči a myslenia. Tým
prekračuje rámec tradičnej jazykovedy, čo znamená, že popri tradičných metódach
výskumu využíva aj metódy príbuzných disciplín. Napĺňa sa tak holistický prístup k
riešeniu tradičných otázok jazykovedy. Odkrýva paradigmatickú povahu diskurzu
prameniacu z jeho synergickej podstaty. Preto je interdisciplinárna povaha metód
kognitívnej lingvistiky opodstatnená.
Psycholingvistika sa od konca 60. rokov sústredila najmä na to, že generatívna
teória je príliš jednostranná, neskúma jazyk aj ako jav kultúrny a spoločenský, ale
najmä ako jav biologický. Na základe jej kritiky sa v Európe sformovala
komunikačná, pôvodne kontextová psycholingvistika (Slama-Cazacu, Rommetveit,
Leontjev, Průcha). Niektoré práce vychádzajú z teórie rečovej činnosti.
Komunikačná psycholingvistika má blízko k sociolingvistike. Kladie dôraz najmä na
spoločenskú povahu komunikácie, na pragmatické (situačné) faktory užívanie
jazyka, na to, že ľudia si navzájom rozumejú preto, že ich nespája len spoločný kód
(jazyk), ale aj ich zhodné alebo podobné skúsenosti a poznatky, ktoré tvoria širší
kontext komunikácie. V ďalšom vývoji sa presadila kognitívna psycholingvistika ako
súčasť kognitívnej vedy.
Základnou témou dnešnej psycholingvistiky je, ako pracuje ľudská myseľ s jazykom.
Odborníci sa zhodujú v tom, že ako produkcia, tak aj porozumenie reči sú procesy
kreatívne, rozchádzajú sa najmä v tom, ako konkrétne ľudská myseľ pri produkcii a
porozumení reči pracuje, resp. ako je jazyk v mysli uložený. Vedci sa rozchádzajú v
názoroch na to, ako sa na osvojovaní jazyka podieľajú faktory, ktoré sú univerzálne
(vrodené predpoklady, mentálne dozrievanie dieťaťa) a ako faktory špecifické
(jazyk, ktorým sa dieťaťu prihovárame, prostredie, v ktorom dieťa vyrastá). Za
kľúčovú sa považuje tesná spätosť s rýchlo sa rozvíjajúcimi poznatkami o stavbe a
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fungovaní ľudského mozgu. Zobrazovacie metódy umožňujú okrem iného potvrdiť
či vyvrátiť doterajšie hypotézy o tom, čo sa v mozgu deje, keď hovoríme alebo
rozprávame. Práve výskum mozgu môže prispieť k sformovaniu jednotnej teórie
mysle. Stále väčší význam nadobúda spolupráca jazyka s ďalšími kognitívnymi
schopnosťami, najmä. s videním a priestorovým myslením, pozornosť sa venuje i
výskumu
rôznych
modalít
komunikácie
https://www.czechency.org/slovnik/PSYCHOLINGVISTIKA.
Psychodidaktika ako interdisciplinárna vedná disciplína, ktorá integruje poznatky
všeobecnej didaktiky, psychológie učenia sa, kognitívnej psychológie, ale aj ďalších
vedných odborov z oblasti psychologických a kognitívnych vied (Škoda – Doulík
2011, s. 8–9), predstavuje v súčasnosti pre didaktiku materinského jazyka – rovnako
ako pre odborové didaktiky, východiskovú bázu. Zdôrazňuje úlohu psychologického
kontextu v procesoch vyučovania a učenia sa (tamtiež) a z aspektu didaktiky
materinského jazyka to znamená výzvu vytvoriť priestor na aplikáciu
psychodidaktického prístupu.
Termín psychodidaktika sa prvýkrát objavil začiatkom 90. rokov minulého storočia.
Jej podstatou je poznanie, že všetky vzdelávacie procesy treba vysvetľovať najmä z
psychologických aspektov. Psychodidaktika popri vyššie vymenovaných disciplínach
vo svojej interdisciplinárnej podstate čerpá poznatky i z kybernetiky a náuky o
využití progresívnych elektronických médií a komunikačných technológií. Rovnako
reflektuje a tvorivo rozvíja poznatky z oblasti neurovedy, neurofyziológie, ako aj
biologickýchch a biochemickýchch mechanizmov zapamätávania, samotného
pamäti a učenia sa.
Teória komunikácie skúma procesy prebiehajúce počas komunikácie. Skúma
komunikáciu z hľadiska prenosu informácií alebo z ľudského hľadiska, t. j sleduje
psychologické faktory participujúce na komunikácii či mentálne stavy sprevádzajúce
komunikačný akt (napr. pochopenie správy). Venuje sa všetkým typom
komunikácie podľa účastníkov (človek – človek, človek – stroj, človek – stroj –
človek, človek – zviera), ale aj elektronickej, neverbálnej a iných druhov
komunikácie. Na jej vznik mala veľký vplyv teória informácií – veda o meraní,
kódovaní, prenose, ukladaní,ale tiež aj o následnom spracovaní a využívaní
informácií, ktorej autorom je C. E. Shannon7. Zatiaľ čo nová veda o komunikácii
presadila v duchu C. E. Shannonovej teórie model, podľa ktorého komunikácia
prebieha ako pohyb kódovania a dekódovania správy medzi dvoma indivíduami,
Winkin (1981, s. 22) tvrdí, že komunikácia medzi dvoma jednotlivcami je

7

Práca C. ShannonaThe Mathematical Theory of Communication (1949; spoluautor W.
Weaver) predstavil matematickú teóriu komunikácie, ktorá je považovaná za teóriu
prenosu. Shannon predložil lineárnu schému komunikácie, ktorá sa stala predobrazom
procesu komunikácie.
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verbálnym, vedomým a zámerným aktom8 a verbálnu, uvedomenú a intencionálnu
komunikáciu zaradil do širšieho komplexu signifikantných prejavov odohrávajúcich
sa medzi členmi skupiny. Jeho nový model prišiel s požiadavkou študovať
komunikáciu pojmami komplexnosti, kontextov a cirkulárnych procesov.
Pragmatika – lingvistická pragmatika – pragmalingvistika – ako náuka o užívaní
znakov či náuka zaoberajúca sa vzťahom znakov k iným užívateľom jazyka, resp.
kontextu popisuje vzťah jazykových znakov a účastníkov komunikácie s ohľadom na
komunikačný kontext (podľa ESČ, 2002: 332; autorom hesla je M. Nekula
https://www.czechency.org/slovnik/PRAGMATICKÁ PRESUPOZICE). Pragmatika je
vymedzovaná ako náuka o významoch, ktoré sú viazané na kontext či užívanie
jazyka, primárne sa zaoberá tými významami či zložkami významov, ktoré sú napr.
nekonvencializované (napr. sa hovorí o nekonvencializovaných zložkách verbálnej
medziľudskej komunikácie). Počiatky novodobej pragmatiky siahajú do obdobia tzv.
komunikačno-pragmatického obratu, ktorý súvisí najmä s filozofiou jazyka a tzv.
teóriou rečových aktov (Saicová Římalová, 2014, s. 7 – 10).
Kognitívne orientovaná didaktika slovenského/materinského jazyka by mala
argumentovať odkrývaním poznávacích procesov žiaka v konkrétnych fázach
poznania a z nich dedukovať vzdelávacie postupy i metódy. Didaktika materinského
jazyka v intenciách konštruktivizmu vychádza z teórie prirodzeného jazyka a
súčasne z prirodzených poznávacích procesov. Obidve požiadavky, napriek tomu, že
sa javia ako nanajvýš logické, nie sú úplne a optimálne rešpektované v školskej
praxi. Tu je akcent na učiteľa a jeho prístup ku konkrétnym edukačným témamm.
Samotná učebnica je istým garantom obsahu učiva, resp. jeho rozsahu, no nemôže
v rozhodujúcej miere garantovať postupy, ktoré prirodzene preferuje prirodzený
jazyk, komunikačný akt, či pragmatickosť v reálnej jazykovo-rečovej interakcii.
Kognitívna didaktika materinského jazyka sa v najväčšej možnej miere opiera o
poznatky kognitívnej lingvistiky, a to najmä preto, že v procese edukácie
slovenského jazyka a slohu, ale aj literatúry ide o nadobúdanie kompetencií, o
zvládnutie relevantnej terminológie ako základu konkrétnej vednej disciplíny.
Osvojenie istej množiny termínov žiakmi znamená konkrétne v lingvistike (ale
analogicky aj v iných vzdelávacích disciplínach) budovanie terminologického
zázemia, ktoré umožní žiakovi v budúcnosti študovať túto problematiku a
prehlbovať si vedomosti o jazyku a komunikácii alebo mu je výrazne nápomocné pri
nadobúdaní kompetencií v cudzom jazyku. Kognitívna didaktika materinského
jazyka (opierajúc sa najmä o poznatky kognitívnej lingvistiky) v tomto zmysle môže,
resp. mala by ozrejmiť mechanizmus procesu osvojovania termínov v ktorejkoľvek
edukačnej disciplíne. V podstate pri osvojovaní si nového termínu ide vždy o
poznávanie významu nového slova, v čom je možné nachádzať isté analógie s
8

Winkin túto časť svojho textu nazval Telegraf a orchester, čím dal jasne najavo, že
telegrafický model komunikácie aj napriek jeho prínosu pokladá za prekonaný.
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prirodzeným jazykom, s rozširovaním si slovnej zásoby, s implementáciou nových
významov. Tu treba explicitne poznamenať, že kognitívna lingvistika sa sústreďuje
najmä na otázky lexikálne sémantiky, t. j. na otázky vzťahu formy a významu slova,
otázky vzniku pomenovaní a ich obraznej povahy v prirodzenom jazyku. Preto môže
prispieť zásadnou mierou k problematike tvorenia terminóv a ich porozumenia
žiakmi ako novým nomináciám, pričom sa opiera o analógie nominačných aktov
identifikované v prirodzenom jazyku.
V súvislosti s kognitívnou didaktikou materinského jazyka či kognitívnou
lingvodidaktikou treba upriamiť pozornosť aj na postupy či stratégie, ktoré sú
preferované v kognitívne zameranom vyučovaní. Kognitívna edukácia už má svoju
paradigmu a jej uplatnenie v lingvodidaktike teda znamená vyučovanie orientované
na proces, ktoré nepredstavuje len osvojovanie si jazykovo-komunikačných
znalostí, ale upriamuje sa systematicky a koncepčne aj na spôsob ich získavania.
Edukačným výstupom v rámci kognitívnej edukácie nie je len osvojenie si
predmetového kurikula, ale zvnútornenie vyšších foriem myslenia a
metakognitívnych stratégií (tzv. kognitívne kurikulum) (Liptáková, 2015, s. 67 – 68).
Tým, že kognitívna lingvistika sa zameriava predovšetkým na sémantické otázky
jazyka a deklaruje odvážnu ambíciu odkryť pôvod významu slov v spojitosti s
ľudským myslením, je najrelevantnejšou oporou pri vymedzovaní základných
postupov v edukačnom procese tak, aby boli prijímané mysľou objektu edukácie
prirodzene a aby sa rýchlo a ľahko vybavovali. (Spojitosť je medzi poznávaním
sémantickej hodnoty slova, resp. procesom vzniku nominácií a osvojovaním
termínov v edukácii ako nových slov so špecifickou sémantickou štruktúrou.)
V uvedených súvislostiach nie je zanedbateľné, že N. F. Alefirenko (Alefirenko,
Korina, 2011, s. 16) vymedzuje predmet kognitívnej lingvistiky tak, že nachádza
nový zmysel „mentalingvistiky“ (ako nazýva kognitívnu lingvistiku) v jej premene z
dichotomického základu jazyk – myslenie na trichotomický: jazyk – myslenie –
poznanie. Uvádza, že zatiaľ čo dichotomická subparadigma sa sústreďovala na
verbalizáciu predstáv a významov, trichotomická subparadigma (vlastná kognitívnej
lingvistike) je zameraná na komplexnú povahu rečového procesu. Identifikáciu
štruktúry významu chápe nielen ako vzťah predstavy a porozumenia, ale ako súčasť
oveľa zložitejších útvarov (scény, scenáre, epizódy, prototypy, propozície a iné
formáty poznania).
Cieľom kognitívnej didaktiky slovenského jazyka a slohu je interpretovať edukačné
postupy vo vzťahu k poznatkom kognitívnych vied. Osobitný je vzťah ku kognitívnej
lingvistike, ktorá sa zaoberá otázkami lexikálnej sémantiky. Usiluje sa nájsť
zákonitosti medzi označovaným (denotátom) a formou slova (designátorom) tak, že
pritom berie do úvahy celý kognitívny aparát človeka, vrátane jeho zmyslového
vnímania pomenovávanej substancie. Inými slovami, v popredí je otázka, ako ľudia
tvorili bežné slová – pomenovania. Na dosiahnutie odpovede na túto otázku ako na
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výskumný cieľ kognitívni lingvisti vytvorili metodológiu, ktorá im pomáha
rekonštruovať podobu slov v jazyku až do takej miery, že sa odkryje koncept, z
ktorého pomenovanie vzišlo. Súčasne kognitívna lingvistika dokáže rekonštruovať
vzťahy medzi konceptmi, ktoré sa nevyhnutne verbalizovali – pomenovali.
Rekonštrukcia vzťahov medzi konceptmi a identifikovanie ich hierarchie umožňuje
modelovať náčrt rekonštrukcie vzťahov v asociačno-sémantickej sieti človeka (ASS).
Kognitívna didaktika by mala tieto mechanizmy využívať a simulovať pri zavádzaní
nových pojmov najmä v jazykovom učive, resp. aj v učive ktoréhokoľvek predmetu,
ak ide o poznanie spojené (pre žiaka) s novou terminológiou.
V súvislosti s kognitívnou lingvistikou, využitím jej poznatkov na rekonštrukciu
asociačno-sémantickej siete, sa budeme v intenciách kognitívnej didaktiky
slovenského jazyka a slohu opierať najmä o fungovanie slov a ich funkciu v procese
formovania ASS jedinca, na čo nás oprávňuje najmä tesný, ba až neoddeliteľný
vzťah jazyka a myslenia (jazykové vedomie), no v tejto úvodnej kapitole treba
poznamenať, že ASS sa formuje pod vplyvom komplexu vnemov, podnetov a
skúseností a je u každého jedinca jedinečná, originálna. J. Škoda – P. Doulík o tom
hovoria: „Vznik primarní asociační struktury jedince je výsledkem působení
unikátního a individualně značně odlišného komplexu vnějších podnětů. Asociační
struktura je tak ovlivňovaná rovněž příslušností k určité sociální skupině, kulturní
entitě, národu atd. Tím se vytvářejí také individuálně rozdílné cesty budoucího
způsobu myšleni a učení jednotlivce a zaroveň je tím do jisté míry ovlivňovaná
i budoucí socializace, resp. enkulturace daného člověka“ (2011, s. 11). Identifikácia
primárnych asociačných štruktúr bola východiskom pre špecifikovanie učebných
štýlov žiaka. Žiakova asociačno-sémantická sieť – jej vnútorná organizácia – by mala
v určitej miere korelovať s asociačno-sémantickou sieťou učiteľa, vtedy by sa
najviac priblížili učebný štýl žiaka a vyučovací štýl učiteľa. Podobne je tomu vtedy,
ak sa žiak učí od iného žiaka. Väčší úspech učiaci sa subjekt zaznamená, ak sa ich
ASS viac-menej zhodujú (treba chápať relatívne, pretože dve identické ASS u dvoch
jedincov neexistujú), resp. aspoň približujú. Tento poznatok však odkazuje aj na
fakt, že učiteľom konkrétneho predmetu by sa mal stať jedinec, ktorý v danej
oblasti sám dosahoval veľmi dobré, ak nie vynikajúce výsledky, pretože by to malo
indikovať optimálne ukotvenie relevantných pojmov a vzťahov v jeho ASS. Totiž to,
ako má učiteľ hierarchiu pojmov v danej disciplíne vybudovanú a ako sú pevné
väzby vo vnútri jeho ASS, sa bude premietať do jeho edukačného úsilia, resp. na
základe toho bude voliť metódy a stratégie smerované k svojim žiakom. (Naopak,
ak sa učiteľom stane človek, ktorý objektívne dosahoval len priemerné či
podpriemerné výsledky v danej disciplíne, znamená to, že relevantné väzby vo
vnútri jeho ASS sú slabšie, možno i chybné a najmä vo svojich didakticky
orientovaných projekciách edukačných jednotiek môže robiť neadekvátne
zjednodušenia, resp. nedokáže úplne vyhodnotiť tie časti učiva, ktoré sú kľúčové
z aspektu porozumenia žiakom, a teda aj jeho poznania.)
24

Keďže kognitívna lingvistika sémantickú hodnotu slova identifikuje ako výsledok
konceptualizácie a samotnému konceptu pripisuje kľúčovú úlohu, je relevantné
tento postup akceptovať v edukácii pri poznávaní (z aspektu žiaka) nových javov
spojených s im pripísanými novými pomenovaniami – termínmi. Tento proces
primárneho poznávania významov a ich následnej verbalizácie ako
niekoľkoúrovňový mentálny mechanizmus je možné a nanajvýš prirodzené
strategicky využiť v edukácii, a to ako procesnú simuláciu v intenčnom poznávaní
v intenciách rôznych edukačných disciplín.
Kognitívna lingvistika chápe slová ako výsledky konceptualizácie a súčasne ako
koncepty. Koncepty (ako uchovávatelia a súčasne zdroje nových významov,
obsahov, pojmov a zmyslov) sa hierarchizujú, vrstvia i prestupujú a vytvárajú ASS.
Koncept – jeho heterogénnu povahu kognitívna lingvistika nachádza a identifikuje
na základe rekonštrukcie slova. Tú metodologicky realizuje v postupnosti od
bežného významu slova – k zastaranej podobe/ forme slova a jeho významu – až k
etymologickému rekonštruovaniu slova, čím sa dostáva až po elementárny zdroj
významu slova, keď je v jeho najstaršej podobe spravidla reflektované
pomenovanie vnemu ako výsledku zmyslového vnímania. Týmto nielen napĺňa
základnú tézu kognitívnej lingvistiky, že predpojmové štruktúry sú vtelesnené, ale
súčasne jasne ukazuje, z čoho pramenia nové významy 9 a ako vznikali nové
pomenovania (nominácie) v prirodzenom jazyku. V prípade nových slov
(neologizmov) je spravidla sémantická priezračnosť slov taká veľká, že pôvodný
koncept vieme identifikovať z bežnej formy slova, no pri starších a viac
lexikalizovaných pomenovaní je nevyhnutné hľadať zdroj konceptualizácie v ich
staršej podobe (archaizmy, historizmy). Pre odkrytie zdrojového konceptu
najstarších pomenovaní v jazyku je nevyhnutné robiť ich etymologickú analýzu až
po ich indoeurópsky prazáklad.
Keďže v prirodzenom jazyku je koncept základný pôvodca i uchovávateľ
významov/pojmov, je opodstatnené o vytváranie konceptov usilovať aj v edukácii.
Tu však nejde o prirodzenú, ale o intenčnú konceptualizáciu. (vo všeobecnosti však
platí, že nové významy poznáva a osvojuje si ich človek na základe prirodzených
alebo intenčných konceptov.) Intenčné vytváranie (modelovanie) konceptu
znamená smerovať k vzniku modelovaného konceptu (v tomto kontexte učiteľom),
a ten by zasa mal mať kľúčovú úlohu v tej časti kognitívne orientovanej didaktiky
materinského jazyka, v ktorej ide o osvojovanie si lingvistickej terminológie, a to zo
všetkých lingvistických subsystémov (z fonetiky, lexikológie, morfológie, syntaxe
a štylistiky). Ako sa bude intenčný koncept vytvárať, to bude závisieť od samotnej
povahy jazykového javu, ku ktorému sa konkrétny lingvistický termín viaže a od
optimálne zvoleného komplexu prirodzených myšlienkových operácií, ktoré sa v
9

Spojenie nové významy tu treba chápať v kontexte predstáv o vzniku jazyka a jeho
fylogenézy. Inými slovami – hľadá a nachádza sa odpoveď na otázku, kde vzali ľudia slová.
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danom kontexte môžu aplikovať, pretože ich učiteľ strategicky pripravil. Napríklad
v prípade vyvodzovania javu a jeho následnej nominácie relevantným lingvistickým
termínom zo zvukovej roviny jazyka (fonetika), je základným konceptom sluchový
vnem a v edukácii mu prislúch poznávacia aktivita aktívne či rozumené počúvanie.
Analogicky tento postup možno aplikovať v ktorejkoľvek edukačnej disciplíne,
pretože sú splnené dve základné požiadavky: nový termín ako nové slovo vzniká
procesom konceptualizácie, ktorá je pre myslenie a poznávanie človeka a ním
následne realizované nominačné akty prirodzená a nové slovo sa zapojí do
asociačno-sémantickej siete (žiaka) ako je tomu v prirodzenom jazyku. K tomu sa
ešte pridáva ďalší podstatný činiteľ, ktorý podporuje transfer nového
slova/pojmu/termínu do podvedomia, a to je emócia, ktorá tento proces
sprevádza, pretože pramení z presvedčenia, že žiak dospel k novému poznaniu sám.
Týmto konštatovaním sa prehlbuje známa téza o spojitosti jazyka a myslenia.
Intenčná konceptualizácia projektovaná v edukačnom procese by mala zapájať celý
kognitívny aparát učiaceho sa subjektu, t. j. vytvoriť priestor pre zmyslové
vnímanie, hľadanie analógií, hľadanie protikladov, výsledky podriadiť analytickosyntetizujúcim operáciám, zohľadniť predpoklady žiaka o danom jave, významy
nejako súvisiacich slov a termínov, umožniť mu robiť priebežné čiastkové hypotézy
a v konečnom dôsledku sformulovať zákonitosť. Tým sa má naplniť základná téza
kognitívnej didaktiky materinského jazyka, a to, že rešpektuje princípy
prirodzeného poznávania, resp. prirodzené stratégie ľudskej mysle a súčasne
významotvorné procesy prirodzeného jazyka.
Otázky k téme č. 1:
1. Charakterizujte zmenu vedeckého myslenia od druhej polovice 60. rokov
minulého storočia.
2. Ako sa nová vedecká metóda založená na modelovaní prejavila v
lingvistike?
3. Čo možno považovať za východiská kognitívne orientovanej didaktiky
materinského jazyka?
4. Čo je edukačným výstupom kognitívne orientovanej lingvo-didaktiky
materinského jazyka?
5. Čím je charakteristická kognitívna lingvistika?
6. Prečo má kognitívna didaktika najbližšie ku kognitívnej lingvistike?
7. Nájdite a sformulujte podobnosť medzi vznikom pomenovaní v
prirodzenom jazyku a v edukačnom procese.
8. Aký je vzťah medzi konceptom a slovom?
9. Čo tvorí asociačno-sémantickú sieť človeka?
10. Prečo by sme mali intenčne vytvárať koncepty aj v edukačnom prostredí?
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2

KONCEPTUALIZÁCIA AKO ROZHODUJÚCA
MYŠLIENKOVÁ OPERÁCIA

V prvej kapitole tejto učebnice sme v súvislosti s tzv. kognitívnym obratom vo
vedeckom myslení a výskumnej paradigme opísali multidisciplinárny prístup
kognitívne orientovaných vied pri vysvetľovaní podstaty kognitívnych procesov.
Zmyslom spomenutej a explicitne deklarovanej interdisciplinarity moderného
vedeckého uvažovania je dospieť k vytvoreniu adekvátnej predstave týkajúcej sa
podstaty tak zložitého fenoménu, akým je ľudské poznanie a rozum. Kognitívna
lingvistika k vytváraniu tejto predstavy a s ňou súvisiacich problémov dáva
odpovede tak, že zdôrazňuje ich nerozlučiteľnú spojitosť s jazykom.

2.1

VÝZNAM KONCEPTOV PRE PRIRODZENÉ POZNÁVANIE

Celá poznávacia aktivita človeka je zameraná na poznanie okolitého sveta, ako aj
na porozumenie procesom, ktoré v ňom zohrávajú kľúčové úlohy. Len na základe
získaných poznaní či definitívne ukotvených elementárnych poznatkov mohol
človek v reálnom svete, ktorý ho obklopoval, žiť a orientovať sa. Rozhodujúcou z
aspektu utvárania poznatkov je tu podstata spomenutého poznávacieho procesu,
pretože jej identifikácia umožní (napríklad) lepšie či účinnejšie kreovať poznávací
proces v intenčnej edukácii, resp. ho didakticky spracovať. To, že človek potreboval
v istých historických dobách vytvárať si základné poznatky o svete, ktorý ho
obklopoval a ukladať si poznatkom zodpovedajúce predstavy o realite, ale aj o sebe
samom, predpokladalo identifikáciu rôznych javov a okolností ktoré ich sprevádzali,
a to najmä na základe porovnávania a následného rozlišovania.
Aby sa vedci čo najviac priblížili genéze procesu osvojovania si poznatkov a
vytvárania pojmov, sledovali, ako tento proces prebieha u malého dieťaťa, ktoré si
osvojuje reč a tiež si utvára elementárne predstavy o okolitom svete. Medzi
fylogenézou prirodzeného jazyka a ontogenézou ľudskej reči vidia vedci značné
paralely. Súčasný stav vedeckého poznania nám umožňuje tvrdiť, že vo vedomí
dieťaťa je svet reprezentovaný prostredníctvom obsahov, ktoré si však osvojuje a
ukladá v zjednodušenej podobe, a to ako schémy, ktoré majú spočiatku asimilačnoakomodačný charakter, neskôr aj senzomotorický charakter. L. G. Lundh tvrdí, že
obdobie raného detstva je životnou fázou, počas ktorej sa pretvára primitívny
systém reprezentácie – najmä biologicky zakotvený – na systém konceptuálny a
sociálne podmienený (Lundh, 1981, s.148).
Podľa jednej z najvýznamnejších osobností kognitívnej lingvistiky – G. Lakoffa
(1987, 2006) – celú psychiku možno chápať ako sústavu usporadujúcich sa
významov a tvoriacich sa významových štruktúr. Táto sústava predstavuje
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neuzavretý dynamický celok, ktorého prvkami sú významy a vzťahy medzi nimi.
Významy sú neustále doplňované novými významami a obohacované o nové vzťahy
medzi starými a novými obsahmi. Pri tomto chápaní majú kľúčovú úlohu otázky,
nakoľko sú obsahy získané v ranom detstve (resp. sprostredkované percepciou)
schematizované (zjednodušené v istom type schémy), do akej miery sa podieľajú na
vytváraní kontextov pre poznávanie iných významov alebo do akej miery zakladajú
svojbytné významy.
Používanie jazyka národným spoločenstvom je založené na používaní slov ako
symbolov. Slovo je považované za znak svojho druhu a v hierarchii znakov patrí do
triedy symbolov. (Symbol je dohodnutý znak, ktorý niečo iné než sám seba
zastupuje.) Pre symbolizáciu ako istý spôsob myslenia (implementoval sa okrem
iných sfér spoločenského byt i v jazyku), je človek pravdepodobne disponovaný.
Narábanie so slovami ako symbolmi nám umožňuje komunikovateľnosť myšlienok,
postojov, názorov. Súčasne medzi symbolmi, a teda aj medzi slovami, existuje
spojenie systematického charakteru, inak by nebolo možné komunikovať s inými
členmi jazykového spoločenstva. Ide teda o schopnosť dorozumenia i porozumenia
na základe jazykovým spoločenstvom zdieľaného symbolického systému –
spoločného jazyka10.
Podľa autorskej dvojice Harré – Gilet (2001, s. 69) tieto spojitosti musia vyvierať zo
samostatnej podstaty myslenia, keďže majú dočinenia s jeho spoločnými
stavebnými kameňmi – so spoločne zdieľanými pojmami a s tým, ako ich využívame
v rozvíjaní kognitívnych spôsobilostí prostredníctvom jazyka. Medzi symbolom
(napr. slovom) a entitou, na ktorú odkazuje, je referenčný vzťah. To znamená, že sa
realizuje na základe indexálneho spojenia (Retová, 2012, s. 109): dieťa počuje slovo
pes a súčasne vizuálne vníma obraz psa, čím sa vybuduje asociácia11, ale zároveň je
tento symbol logicky a kombinatoricky asociovaný s inými symbolmi.
V prípade významu slova (chápania jeho obsahu a ukladania tohto obsahu v
spojitosti s jeho formálnym ustrojením) je význam stotožnením kognitívneho
(poznaného) obsahu a sémantického obsahu (významová hodnota slova vzniká na
základe sémantickej štruktúry slova), pričom obidva obsahy sa stotožnili vo
verbálnom vyjadrení.
Ostatné dve desaťročia kognitívna lingvistika a kulturológia zaznamenávajú
exponovaný záujem o otázky súvisiace s vymedzením obsahu pojmu koncept a
s identifikáciou s tým súvisiaceho procesu konceptualizácie a následného utvárania
konceptosféry. E. Kubriakova považuje jazyk za jeden z nástrojov a súčasne zo
spôsobov formovania konceptov v poznaní človeka. Autorka uvádza, že koncepty sú
10

Jazyk ako systém však netvorí len slovná zásoba, pre systémové usporiadanie jazyka sú
rozhodujúce gramatické javy (morfológia a syntax).
11
Vďaka asociácii sa bude obraz psa vo vedomí dieťaťa vybavovať aj vtedy, ak ho nebude
bezprostredne vizuálne vnímať, ale len percipuje – počuje či číta slovo pes.
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ideálnej povahy a kódujú sa vo vzťahu k jednotkám univerzálneho predmetného
kódu. Jednotky univerzálneho predmetného kódu majú predmetno-obrazný
charakter, t. j. zmyslový charakter. Univerzálnosť predmetného kódu je spätá s tým,
že existuje vždy bez zasahovania človeka ako nositeľa jazyka, a to aj napriek tomu,
že samotný univerzálny predmetný kód je odlišný u každého indivídua, nakoľko
odráža zmyslovú skúsenosť človeka a získava sa v živote prostredníctvom
zmyslových orgánov (Kubriakova, 2001, s. 40 – 41). Jednotky univerzálneho
predmetného kódu sú zmyslové obrazy, ktoré sa formujú na základe zmyslovej
skúsenosti človeka a vždy majú konkrétny charakter. Sú maximálne priezračné,
jasné, sú ustálenou časťou konceptu a majú obraznú podstatu.
Z hľadiska poznávania je pre človeka rozhodujúca schopnosť konceptualizácie, t. j.
schopnosť vytvárať koncepty, ale aj s nimi narábať. Koncepty sú usporiadané v
našej asociačno-sémantickej sieti hierarchicky a môžu sa navzájom vrstviť,
prekrývať, kombinovať a hierarchizovať. Logicky vzniká otázka, čo je vo vzťahu
k slovu koncept? E. Kubriakova (1996, s. 90 – 94) identifikuje koncept ako výsledok
spojenia významu slova s osobnou skúsenosťou človeka o svete, v ktorom žije.
Koncept je súčasne vyjadrením či odrazom vzťahu človeka k danému objektu
(denotátu), je vyjadrením jeho vnímania a hodnotenia (to sa prejavuje vo vzniku
konotácií12).
Koncept vzniká ako obraz a dôsledok skúsenosti, no postupne sa premieňa na
abstraktnú schému. Obrazná povaha konceptu jednoznačne nasvedčuje tomu, že
naše myslenie, ale aj vyjadrovanie, je obrazného charakteru. Vytváranie si obrazu v
našej mysli môže byť teda založené na základe priamej skúsenosti alebo na základe
(textom či iným komunikátom) sprostredkovanej skúsenosti alebo kooperáciou
obidvoch druhov skúseností. Koncepty nemôžeme priamo pozorovať, môžeme ich
však rekonštruovať. Koncept sa odhaľuje na príklade, čo je dôkazom obraznej
podstaty konceptu. Rôzne koncepty majú rôzny stupeň abstraktnosti a môžu
predstavovať rad za sebou nasledujúcich obrazov, ktoré vstupujú jeden do
druhého.
Samotný koncept uložený v ľudskej mysli by nemal zmysel, ak by sme ho nemohli
postihnúť v rečovej interakcii. Z toho vyplýva, že koncepty sa musia verbalizovať. A.
Wierzbicka uvádza, že koncept sa v jazyku reprezentuje hotovými lexémami a
frazeologickými spojeniami, ktoré pozostávajú z oddelených sém, ktorými sú:
archisémy, diferenčné sémy, periférne sémy (1997, s. 28).
Vysvetlenie podstaty konceptu je podľa N. F. Alefirenka a N. B. Koriny
najjednoduchšie prostredníctvom jazyka. Slová nie sú pre formovanie a jestvovanie
konceptov nevyhnutné. Sú nevyhnutné pre pochopenie konceptov, ich odkrytie a
12

Konotácia je zakotvená v kontexte. Je to význam slova, ktoré v istom diskurzívnom
priestore označuje iný denotát, než ktorý je označovaný tý, istým slovom (tá istá forma –
designator) primárne.
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sú jedným z prameňov ich formovania v poznaní človeka. Aby sme mohli narábať s
konceptami ako výsledkami rozumovej činnosti, je nevyhnutné tieto koncepty
verbalizovať, t. j. pomenovať, vyjadriť jazykovým znakom a nahradiť slovom ako
jazykovým znakom. Jedno a to isté slovo môže v rôznych komunikačných situáciách
reflektovať rôzne vlastnosti konceptu, a to v závislosti od komunikačnej situácie,
komunikačnej stratégie, od objemu a závažnosti informácie, ktorá je predmetom
sprostredkovania v komunikačnom akte (Alefirenko, Korina, 2011, s. 30).
Vtedy, keď koncept dostáva jazykový výraz, ako uvádza A. Wierzbicka, vtedy
prostriedky, ktoré tomu slúžili, vystupujú ako nástroje verbalizácie v jazykovej
reprezentácii, nástroje jazykovej predstavy konceptu. Koncept je v jazyku
reprezentovaný:
o
o
o
o

hotovými lexémami a frazeologickými spojeniami, ktoré obsahujú sémy
rôznej úrovne – archisémy, špecifikačné sémy, periférne sémy;
voľnými slovnými spojeniami;
štruktúrnymi a pozičnými schémami viet, ktoré majú typové propozície –
tzv. syntaktické koncepty;
textami (Wierzbicka, 1997, s. 29).

E. Kubriakova (1997, s. 220 ) koncept chápe ako jednotku fungujúcu nielen ako
koncentrát ľudskej pamäti a mentálneho lexikónu“, ale ho považuje v rámci
jazykového obrazu sveta za produkt jazyka mozgu a základ konceptuálneho
systému. Podstatná je pre ňu „operatívnosť“ konceptu, založená na jeho dynamike.
Koncept vzniká ako reakcia v podstate na každú aktuálnu situáciu.
Jadro konceptu sa postupne obaľuje vrstvami konceptuálnych príznakov, ktoré
dávajú konceptu obsah, teda spravidla má niekoľko vrstiev. Koncept nie je
ohraničený, nemá presnú štruktúru, nemá ani následnosť vrstiev, ich preskupenie
je individuálne a závisí od podmienok formovania konceptu pri každej osobnosti.
Koncepty pozostávajú zo subkonceptov. Subkoncept– koncept, ktorý vystupuje ako
komponent iného konceptu. Koncept je vnútorne hierarchizovaný, má vnútornú
štruktúru, ktorá vznikla na základe kognitívnej (poznávacej) dominancie
konkrétneho významu. Ako kognitívno dominantné môžu vystupovať rôzne podoby
(formáty) konceptualizácie ako výsledku poznávacej aktivity človeka. Tie sa vo
všeobecnosti nazývajú kognitívne štruktúry (podľa Alefirenko – Korina, 2011, s.
117).
Poznanie o vnútornom usporiadaní subkonceptov, resp. o ich vrstvení, je
relevantným predpokladom pre cielené konceptualizácie v intenčnom vzdelávaní v
rôznych odboroch. Zatiaľ čo vrstvenie konceptov v prirodzenom jazyku je
individuálne, v simulovaní prirodzeného poznávania je možné uvažovať o
strategickom vrstvení subkonceptov, a to v závislosti od osnovania učebného
obsahu a v závislosti od mentálnych dispozícií učiaceho sa subjektu. Dôležitú úlohu
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zohráva logické usporiadanie učiva a relevantných vzťahov medzi pojmami a im
zodpovedajúcimi termínmi.
Z uvedených charakteristík konceptu a jeho významu pri „ozmyselňovaní“ sveta
slovami vyplývajú isté axiómy, ktoré sa musia rešpektovať v procese osvojovania si
nových pojmov a im zodpovedajúcich termínov, čo tvorí jeden z najdôležitejších (ak
nie úplne najdôležitejší) cieľov vzdelávania, a to v každom predmete ako školskej
modifikácii relevantnej vedeckej disciplíny.
Didaktická aplikácia týchto poznatkov vedie k myšlienke, že v procese osvojovania
si nových poznatkov ide vždy o vytváranie konceptu ako nehomogénneho
„substrátu“, z ktorého „vyrastie“ v dôsledku jeho abstrakcie nový význam, uložený
v mysli učiaceho sa subjektu ako pojem. Koncept obsahuje tak zmyslovú skúsenosť,
ako aj všetky významy, ktoré sú s ním nejakým spôsobom spojené, resp. sú mu
blízke či naopak, sú významovo protikladné. Koncept sa neustále obohacuje,
vyznačuje sa vnútornou dynamikou a toto ho predurčuje na ďalšie absorbovanie
prvkov, ktoré ho opätovne obohacujú a vytvárajú potenciál pre zrod nových
významov a pojmov. Vzniká otázka, aká je úloha učiteľa, ktorý pozná túto
zákonitosť a hľadá optimálne prepojenie či súlad medzi povahou ľudského
poznávacieho procesu a samotnými novými pojmami (indikovanými učebným
obsahom). Tento vzťah najmä s ohľadom na obraznú povahu nášho myslenia je
zrejmý z nasledujúcej schémy:
poznávací
proces

formovanie
konceptu/
verbalizácia

koncept má
niekoľko vrstiev

poznatok sa
manifestuje
termínom

nové poznatky
podľa učebného
obsahu

termíny sa
organizujú
podobne ako
lexikón
termíny majú často
metaforickú =
obraznú povahu

koncept
obsahuje
zmyslové
vnímanie
na koncepte
participujú
všetky
dovtedy
známe
významy

termíny sú zvyčajne
založené na
významových
posunoch bežných
pomenovaní

Schéma č. 1: Nevyhnutnosť analógie medzi prirodzeným poznávacím procesom a
intenčným poznávaním termínov v zmysle učebného obsahu
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Poznanie vlastností konceptu a jeho dispozícií ho vedie k úsiliu strategicky
projektovať rad aktivít žiakov, ktoré mu umožnia, resp. vyvolajú proces
konceptualizácie súvisiaci s relevantnými pojmami a zákonitosťami.

2.2

PREKONCEPTY AKO VÝCHODISKÁ A AXIÓMY KOGNITÍVNEJ
DIDAKTIKY SLOVENČINY

Termín psychodidaktika prvýkrát použil žiak J. Piaget Hans Aebli v roku 1951 na
pomenovanie svojich pedagogických výskumov. Predpokladal, že práve v tejto
nominácii, ktorá svojím sémantickým obsahom odkazuje na spojenie psychických
procesov, skúmaných psychologickými vedami, s procesom edukácie a jej
organizácie, objavuje podstatu teórie vyučovania. Jednoznačne kládol dôraz na
identifikáciu kognitívnych procesov odohrávajúcich sa v mysli žiaka a na takú
činnosť učiteľa, ktorá vedie k optimalizácii prirodzených procesov myslenia a
uvažovania žiaka na ceste k vlastnému poznaniu. Titone publikoval v roku 1977
(Titone, 1977, s. 5) prácu Psicodidattica, kde nový odbor charakterizuje ako snahu o
„zvedečtenie“ didaktiky. Rozhodujúce bolo, že psychodidaktika nadväzuje najmä na
pokusy o psychologickú analýzu vyučovania a učenia sa žiakom. Podobne chápe
psychodidaktiku, t. j. ako dialóg epistemiológie a psychológie S. Štech (2009).
Pomenovanie psychodidaktika v sebe implicitne obsahuje na jednej strane
poznatky o zákonitostiach ľudského poznávania a žiakovho učenia sa, o samotnom
procese abstrahovania a zapamätávania, o druhoch ľudskej pamäti, ale aj o
tvorivosti a vnútornej motivácii, o mechanizmoch porozumenia a
predporozumenia. Na druhej strane obsahuje vzťahy, ktoré sa iniciujú v procese
edukácie, indikuje otázky organizovania vyučovacieho procesu, projektovania
konkrétnej edukačnej jednotky vo vzťahu ku konkrétnej téme. V pomenovaní
psychodidaktika vidíme možnú funkčnú nomináciu etablujúcej sa disciplíny, ktorá si
kladie za cieľ identifikovať na jednej strane proces žiakovho učenia sa, jeho
pojmových štruktúr a mentálnych modelov a na druhej strane proces vyučovania,
teóriu vyučovania, a to v istej dialektickej jednote, čím by sa objektívne mohla
etablovať kvalitatívne nová disciplína. V tomto zmysle uvažoval nad vznikom a
obsahom psychodidaktiky S. Štech (1995, s. 307 – 308), ktorý v nej nachádzal:
„skloubení hlediska pojmotvorného procesu s hlediskem sociální konstrukce
pojmu“ (tamtiež). S. Štech v pojme psychodidaktika videl predovšetkým
pomenovanie bádateľskej kooperácie na novoformulovanom probléme.
I. Turek (2005) charakterizuje konštruktivizmus ako pedagogický smer, ktorý sa
usiluje identifikovať procesy myslenia u žiaka v kooperácii s edukačným procesom
tak, aby sa dosiahol kvalitatívny posun v zlepšení kvality vyučovania. Nejde o
jednoznačnú a vyhranenú pedagogickú koncepciu, ale ide o spôsob uvažovania o
poznaní. Konštruktivizmus prekonáva tradičné vyučovanie, ktoré je založené na
transmisívnosti. Inými slovami – odmieta edukáciu založenú na odovzdávaní učiva
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žiakom v definitívnej, konečnej podobe. Význam a pochopenie poznatkov nemôže
byť odovzdané žiakovi ako konečné, pretože porozumenie si učiaci subjekt vytvára
– konštruuje sám. Žiak získava nové informácie tak, že ich kriticky porovnáva s tým,
čo mu je v relevantnom kontexte známe, kladie ich do súvislostí s predchádzajúcimi
skúsenosťami, prispôsobuje a pretvára ich tak, aby mu dávali zmysel z hľadiska
toho, čo už o svete vie. Konštruovanie poznania je z aspektu žiaka a jeho myslenia
aktívnym procesom. Žiak je rozumovo angažovaný na objavovaní toho, čo je
predmetom edukácie.
Úlohou učiteľa je predpripraviť tento proces aktívneho poznávania. Žiak a učiteľ
spoluobjavujú relevantnú zákonitosť. Učiteľ znovuobjavuje to, čo už jeho kognitívny
systém má spracované a čo je integrované v jeho ASS, a to nielen na úrovni
základných poznatkov, ale na úrovni špecialistu – odborníka, ktorý dosiahol najvyšší
stupeň vzdelania v relevantnom odbore. No spôsobom spoluobjavovania z aspektu
žiaka a znovuobjavovania z vlastného aspektu poskytuje žiakovi súčinnosť na ceste
za poznaním.
V intenciách konštruktivizmu platí, že učiteľ „režíruje“ vzdelávací proces tak, aby sa
aktivizovali dovtedajšie vedomosti žiakov a aby každý z nich mal možnosť prijímať
nové skutočnosti v úzkej spätosti s tým, čo doteraz poznal na základe empírie či
sprostredkovane v komunikácii, resp. v uplynulých edukačných aktoch. V
učiteľovom režírovaní diskurzívneho priestoru, ktorým je edukačná jednotka, sa
premieta cielená taktika smerujúca k dosiahnutiu cieľa. Tým je individuálne
poznanie nového sprevádzané žiakovým porozumením a následným
interiorizovaním konkrétneho, v našom prípade najmä jazykového či komunikačnoštylistického javu.
Učiteľ je v konštruktivisticky poňatom vyučovaní autorom kľúčového algoritmu
krokov, ktoré musí urobiť žiak, aby dospel k hypotetickému predpokladu pravidla –
zovšeobecnenia, resp. obsahu termínu, ktorý je vzdelávacím cieľom a zmyslom
celého procesu. Ak si uvedomíme, že viac ako 90 % poznatkov si človek osvojuje v
prirodzenom svete deduktívne a ak vezmeme ako príklad dedukciu ohňa, ak v
diaľke vidíme dym a súčasne s určitosťou vieme, že dedukcia je pravdivá, tak potom
na vyjadrenie úlohy učiteľa použijeme metaforické vyjadrenie, a to: úlohou učiteľa
je postarať sa o viditeľný dym, aby žiak s vysokou mierou pravdepodobnosti
(rovnako ako pri reálnej skúsenosti so vzťahom medzi dymom a ohňom) správne
dedukoval oheň, t. j. relevantnú zákonitosť. Učiteľ sa pritom opiera o celú množinu
u žiakov spontánne vytvorených predstáv súvisiacich s bežnými predstavami sveta,
opiera sa aj o komplex naivných predstáv a teórií u detí a je relevantné vychádzať aj
zo sémantiky slov, t. j. z bežne známych významov uložených v sémantickej sieti
človeka.
Žiak v konštruktivisticky poňatom vyučovaní je rozumovo aktívny, vyvíja nielen celý
rad aktivít, ktoré sa v pedagogickom procese vyžadujú, ale pracuje, čo je založené
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na vydaní energie. Bez vydania energie nemôže vykonať prácu, a teda ani dospieť
k poznaniu, a to najmä preto, lebo poznanie znamená vznik novej kvality. Tá vzniká
ako výsledok premeny jednej kvality poznania na novú kvalitu poznania, pričom
samotná premena pôvodnej kvality na novú kvalitu si vyžaduje energiu v podobe
ním vynaloženej práce.
Rozhodujúcu funkciu pre naše poznanie, ktoré je založené na zmysluplnej
klasifikácii, majú procesy konceptualizácie a kategorizácie. Proces konceptualizácie
je zameraný na vymedzenie minimálnych jednotiek ľudskej skúsenosti ako štruktúr
významov a následný proces kategorizácie je zameraný na osamostatnenie
rovnakých alebo odlišných jednotiek vyšších kategórií. Kategorizácia znamená
rozdelenie sveta na kategórie. Kategorizácia ako poznávací proces je významový
vzťah objektu s vymedzenou kategóriou. Funkcia kategorizácie, t. j. delenie sveta na
kategórie, je dôležitou funkciou ľudského poznania a leží v základe celej poznávacej
činnosti človeka.
Konceptualizácia je založená na priradení významu informácii, je to myšlienkový
konštrukt predmetov a javov, ktorý dáva význam predstavám o svete v zmysle
konceptov, t. j. fixovaných významov v poznaní človeka. E. Kubriakova (2001a, s. 34)
ako príklad uvádza koncept domu, času, priestoru, večnosti a pod. Je nemožné
pamätať si charakteristiku každého konkrétneho domu, ktorý by potom musel
dostať vždy vlastné pomenovanie. Vzniká tak celá kategória objektov, ktoré sa líšia
jednotlivosťami (počet poschodí, izieb, okien). Na druhej strane nie je možné
ktorýkoľvek objekt nazvať domom. Aby sme ho mohli nazvať domom, musíme ho
usúvsťažniť s kategóriou domov. Pod konceptualizáciou F. Čermák (1997, s. 64)
rozumie zapojenie, resp. prevod neurčitých predstáv do pojmov. Hovoriaci má
určitú predstavu o tom, čo zamýšľa vypovedať v podobe určitej situácie, v ktorej
rozlíši základ vypovedaného, t. j. tému a výrok ako predikát vypovedajúci o tomto
základe. Výsledkom je voľba pomenovaní.
Kognícia pozostáva z rôznych procesov a každý z nich je zviazaný s istým druhom
kognitívnej schopnosti, ako je napríklad aj schopnosť hovoriť. Kognícia je
neoddeliteľne spätá s jazykom, len v jazyku môžeme robiť rozhodnutia, prijímať a
meniť informácie, rozhodovať o poznávacích procesoch a ich výsledkoch. Koncepty
ako elementy poznania sú autonómne vo vzťahu k jazyku, keďže naše myslenie je
vo svojej podstate neverbálne.
Ľudia často používajú slová nie na úrovni ich významov, ale na úrovni konceptov a
konceptuálnych príznakov. Istú skupinu slov využívajú ako hotové klišé, analogicky s
gramatickými formami a nezaujímajú sa o ich význam, ako ho interpretuje slovník.
Iná skupina jazykových prostriedkov svojimi významami odovzdáva len časť
konceptu, čo sa potvrdzuje mnohopočetnými synonymami, rôznymi definíciami,
vymedzeniami a textovými opismi toho istého konceptu. Identický proces nastáva
pri vyvodzovaní pojmu/termínu v rôznych edukačných disciplínach. Na ilustráciu
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môžeme sledovať jednoduché príklady zavádzania pojmov: kyslé > kyselina,
podstatná vec > podstatné meno, zámena pôvodného pomenovania náhradným,
resp. odkazujúcim slovom > zámeno, slovo pridané k podstatnému menu a
vyjadrujúce vlastnosť >prídavné meno >> vlastnostné prídavné meno, prídavné
meno pomenovávajúce privlastnenie (niekomu patrí) >> privlastňovacie prídavné
meno atď. To znamená, sa pri vyvodzovaní pojmu „oživil“ pôvodný koncept, ktorý v
procese „terminologizácie“ (v rámci edukačnej jednotky) odovzdáva istú časť
konceptu – sémantickú vrstvu pôvodného pomenovania, čím nielen rozširuje
slovnú zásobu učiaceho sa subjektu, ale najmä sa s oporou o bežný význam slova
zabuduje do asociačno-sémantickej siete jednotlivca, čím ju zahusťuje a súčasne sa
v nej natrvalo zachytí. V prípade relevantnej komunikačnej situácie sa pohotovo
oživí a nastupuje, t. j. aktivizuje sa ako asociácia. To sa v bežnej reči prejaví ako
prirodzené a spontánne narábanie s daným termínom. Nový význam spätne
obohacuje pôvodný koncept ako prameň pôvodného významu/obsahu. V prípade,
že bude v ďalšom intenčnom i neintenčnom poznávaní nevyhnutné opäť aktivizovať
koncept, už sa bude v mysli subjektu projektovať aj s týmto novým významom,
napr. nový obsah/význam obsiahnutý v termíne mastná kyselina sa kreoval ako
výsledok – špecifikácia – poznania pojmu < kyselina < s reflexiou zmyslovej
skúsenosti stojacej za obsahom slova kyslý.
Jazyk je jedným zo spôsobov formovania konceptov v poznaní človeka. Koncepty sú
ideálnej povahy a kódujú sa vo vzťahu k elementom reálneho sveta. Elementy
reálneho sveta v jeho materiálnej i abstraktnej podobe fungujú vždy bez
zasahovania človeka ako nositeľa jazyka, a to aj napriek tomu, že obraz sveta je
v konečnom dôsledku rozličný u každého indivídua, pretože reflektuje jeho
zmyslovú skúsenosť spojenú s individuálnym prežívaním. V mentálnom priestore
človeka sa kreujú na základe zmyslovej skúsenosti obrazy. Sú maximálne
priezračné, jasné, sú ustálenou časťou konceptu a ich podstata je obrazná.
E. Kubriakova (2001b, s. 220 ) koncept chápe ako jednotku fungujúcu nielen ako
koncentrát ľudskej pamäti a mentálneho lexikónu, ale ho považuje v rámci
jazykového obrazu sveta za produkt jazyka mozgu a základ konceptuálneho
systému. Podstatná je pre ňu „operatívnosť“ konceptu, založená na jeho dynamike.
Koncept vzniká ako reakcia v podstate na každú aktuálnu situáciu, nie je a ani
nemôže byť u rôznych subjektov absolútne totožný, čo zvšak ásadne nevylučuje
jeho kontinuitu v rámci historických jazykovo-kultúrnych podmienok.
Koncept vzniká ako jednotka univerzálneho predmetného kódu, ktorá sa sama
stane jeho súčasťou. Jadro sa postupne obaľuje vrstvami konceptuálnych príznakov,
ktoré dávajú konceptu obsah. Koncept nie je ohraničený, nemá presnú štruktúru,
následnosť vrstiev, ich preskupenie je individuálne a závisí od podmienok
formovania konceptu pri každej osobnosti. Aj keď koncept vzniká ako obraz a
dôsledok skúsenosti, postupne sa premieňa na abstraktný. Koncept sa odhaľuje na
príklade, čo je dôkazom obraznej podstaty konceptu. Nie všetky koncepty sú
35

rovnako abstraktné, majú rôzny stupeň abstraktnosti a môžu predstavovať rad za
sebou nasledujúcich obrazov, ktoré vstupujú jeden do druhého.
Jazykový obraz sveta sa v kognitívnej lingvistike prezentuje s fixnými atribútmi
antropocentrizmu a etnocentrizmu. Do úvahy sa berie naivita a subjektivita,
východiskom je zmyslové vnímanie reality a pragmatický prístup k svetu,
identifikačnou bázou je rekonštrukcia hodnotového systému národného
spoločenstva, ktorý sa identifikuje z jazyka, frazeologického fondu a
paremiologických útvarov. Zároveň ale I. Vaňková (2007, s. 60) upozorňuje, že
jazykový obraz prirodzeného sveta je len jednou časťou mnohovrstvového
jazykového obrazu sveta, pre ktorý je typická dynamika13.
Jazyk a poznávacie procesy sú neoddeliteľne späté. Keďže je dnes v kontexte
relevantnej úrovne odborných poznatkov zrejmé, že naše poznanie je založené na
schopnosti konceptualizácie, je zrejmé, že jazyk zohráva kľúčovú úlohu v procese
poznávania v ktorejkoľvek oblasti. Oporou pre toto tvrdenie je okrem iného i jedna
zo základných funkcií jazyka, a to kognitívna funkcia jazyka. Napredovanie v
poznávaní ľubovoľnej oblasti je založené najmä na porozumení základných pojmov
v podobe relevantnej terminológie. Sústava odborných termínov predstavuje
metajazyk ako základ dorozumievania v danej disciplíne, no tento jazyk vyrastá na
substráte prirodzeného jazyka a znamená tu naplnenie či modifikáciu známeho
princípu od známeho k neznámemu. Ak si priblížime fungovanie konceptu v
prirodzenom jazyku, bude zrejmé, ako sa na vrstvu týchto základných konceptov
vrstvia koncepty nové. Prirodzený jazyk a sémantická hodnota bežných slov má
hodnotu prekonceptu pre sekundárny – odborný jazyk – jazyk termínov.
Koncept je výsledkom spojenia významu slova s osobnou skúsenosťou človeka o
svete, v ktorom žije. Koncept je súčasne vyjadrením či odrazom vzťahu človeka k
danému objektu (denotátu), jeho vnímania a hodnotenia (konotácií).

13

Tu vidíme styčné body s koncepciou M. Hallidaya (2001, s. 181), ktorý tiež pracuje s
konceptom obrazu sveta, ako nám ho prezentuje jazyk a tiež vymedzuje rôzne vrstvy a
„územia“ toho sveta. V súvislosti s konceptualizáciou súčasná veda rozlišuje naivný a
vedecký obraz sveta. J. D. Apresian (1995, s. 76) hovorí, že každý jazyk odráža určitý spôsob
chápania a organizácie sveta. Základné koncepty jazyka sa spájajú do jedného systému
názorov. Naivný obraz sveta (Apresian, tamtiež) sa líši od vedeckého obrazu sveta, no
naivné obrazy nie sú primitívne. Odrážajú skúsenosť niekoľkých pokolení. V naivnom obraze
sveta možno vidieť naivnú geometriu, naivnú fyziku priestranstva a času, naivnú etiku,
naivnú psychológiu. Naivné predstavy majú podobu vyhranených systémov. Naivný obraz
sveta sa v lingvistike stotožňuje s jazykovým obrazom sveta, vedecký obraz sveta sa v
jazykovede nekomunikuje. V otázke jazykového obrazu sveta nie je jednotný teoretický a
metodologický základ. Vedci sa zhodujú v tom, že ide o efekty konceptualizácie sveta, ktoré
sú zakotvené v systéme – v lexike, frazeológii a gramatike. Táto charakteristika nezahŕňa
rôzne typy textov, rovnako ako nezahŕňa ani oblasť myslenia a predstáv o svete, aj keď tieto
oblasti sú relevantnými komponentmi jazykovej komunikácie.
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Tvrdenie E. Kubriakovej o jazykovom obraze sveta ako o jazyku mozgu nás vedie k
už naznačenej myšlienke, že bežné významy slov majú pri objavovaní vzťahov v
edukačnom procese a následne im prisúdených nových (terminologicky chápaných)
významov hodnotu prekonceptov. Zo sémantickej hodnoty bežného slova ako
štandardného pomenovania dieťa primárne dedukuje, čo nový výraz (termín)
znamená. Mozog uplatní prvotnú stratégiu a snaží sa spojiť nové, preň neznáme
slovo (termín) s tými slovami (významami), ktoré pozná a sú uložené v jeho
asociačno-sémantickej sieti. Ak je pri tejto jednoduchej stratégii mozog jedinca
neúspešný, dedukuje zo širšieho kontextu. Pre naše poznanie je teda kľúčový náš
lexikon (uložené významy v asociačno-sémantickej sieti) a prepojenia v sémantická
sieti ako prepojenia medzi významami. Asociačno-sémantická sieť korešponduje s
mentálnymi modelmi ako fuzzy kategóriami a súčasne mentálny model subjektu
spoluutvára.
Podľa niektorých teórií je mentálny slovník reprezentovaný propozíciami, napr.
breza je drevina, drevo je horľavé, pri horení sa uvoľňuje teplo, preto je drevo zdroj
tepla, teplo získavame spaľovaním dreva. Mentálny slovník človeka žijúceho v
konkrétnom spoločenstve pozostáva z kultúrnych predpokladov, ktoré sa formovali
najmä na pozadí spoločnosťou akceptovaných konvencií a ktoré sa neustále v istej
miere menia, t. j. podliehajú vnútorným či vonkajším dynamickým impulzom.
Súčasťou mentálneho slovníka sú slová, frázy, konvencie týkajúce sa verbálneho
správania, frazémy, parémie a idiómy.
Vzťahy medzi pojmami skúmal Ch. Fillmore (2003, s. 267) na základe valencie slova
ako štruktúry, ktoré participantov, ktoré sú v závislosti od významu slova
anticipované, napr. kupovať – tovar – zákazník – kupec – peniaze. Tieto zložky
predstavujú rámec (schému, bázu, doménu), ktorý je súčasťou idealizovaných
kognitívnych modelov. Rámec tvorí systém kategórií, ktorým samotný rámec –
schéma – dáva zmysel a môže byť kultúrne špecifický. Slová získavajú zmysel na
pozadí rámca – schémy – konceptu.
Status všetkých členov v rámci kategórie nie je rovnaký, niektoré členy kategórií sú
centrálnejšie než iné, čo viedlo k vzniku teórie prototypov (Roschová, 1977, s. 28),
ktorá sa stala jednou z najdôležitejších častí novovznikajúcich odvetví kognitívnych
vied. Za prototypové javy sa považujú tie javy, ktoré uvádzajú respondenti v danej
kategórii ako prvé. Teória prototypov má blízko k teórii tzv. fuzzy kategórií. Teória
fuzzy kategórií je založená na predpoklade vrodených a kultúrne invariantných
prototypov. Ďalšie významné členy kategórií, ktoré sa podieľajú na ich konštrukcii,
sú stereotypy, nápadné príklady, ideálne prípady – tzv. generátory, pomocou
ktorých sa definujú ostatné členy kategórií. Popri označení generátor sa používa aj
termín kognitívne referenčné body.
Podľa autorskej dvojice J. Slavík – P. Wawrosz, (2004, s. 145) „prekoncept je tedy
všechno to, co se jednotlivému člověku vybavuje v paměti v návaznosti na výraz,
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jemuž je tento člověk schopen nějak rozumět nebo na něj odpovídajícím způsobem
reagovat, anebo jej sám vyjadřovat. Je to osobní uchopení čehosi, o čem se lze mezi
lidmi domlouvat či co lze i jinak více méně srozumitelně vyjádřit“.
Prekoncept je systém, v ktorom neustále prebieha transformácia, integrácia a
osvojenie nových alebo odlišných informácií alebo reprezentácií. Prekoncepty
(spontánne koncepty) sa javia ako výsledok všetkých interakcií subjektu s jeho
prostredím ako tie vysvetlenia, ktoré sú subjektu vlastné a opisujú niektoré z jeho
interakcií s týmto prostredím (Bertrand, 1998). Prekoncepty nie sú chybným
chápaním skutočnosti. Sú v neustálom vývine, ktorý je výsledkom ich interakcie s
novými poznatkami a skúsenosťami. Nové poznatky sú integrované do štruktúry
poznatkov, ktorú už dieťa má (proces asimilácie podľa teórie J. Piageta (Piaget,
Inhelder, 1993). Vplyvom tendencie nových poznatkov asimilovať sa do kognitívnej
štruktúry predstáv je potrebné štruktúru reorganizovať, čo zodpovedá procesu
akomodácie podľa teórie J. Piageta. Interakcia novo vstúpených poznatkov s
existujúcimi predstavami je obojsmerná. Nové poznatky sú spracované na základe
skôr nadobudnutých poznatkov, zároveň nové informácie modifikujú schémy
myslenia.
J. Piaget (in Kvapil, Šipošová, s. 15) pri výskume psychického vývinu dieťaťa dáva do
popredia poznávanie. Prístup k skúmaniu tohto pojmu označil ako genetickú
epistemológiu. Ide o prepojenie filozofických otázok epistemológie s biologickou
povahou inteligencie. Podstatou je spôsob, ako jedinec poznáva svet, ako poznanie
vzniklo a aké zmeny v ňom nastali. U človeka neexistujú ani žiadne apriorné či
vrodené štruktúry poznania – dedičnou je iba sama činnosť inteligencie a z tej sa
štruktúra rodí výlučne organizovaním postupných aktivít vykonávaných s
predmetmi. Z toho vyplýva, že epistomológia rešpektujúca psychogenetické danosti
nemôže byť ani empiristická, ani prefomistická, môže byť chápaná iba ako
konštruktivizmus, v ktorom sú nové operácie a štruktúry vytvárané priebežne.
(Bertrand 1998, s. 65-66).
K tzv. naivným prekonceptom v lingvistickom učive môžeme zaradiť presvedčenie
detí, že zložený slovesný tvar plní funkciu zloženého slovesného prísudku; že
jednočlenná veta pozostáva z jedného slova; že gramaticky úplná veta musí mať
najmenej dve slová; že byť je len/vždy pomocné sloveso; že podmet je vždy
vyjadrený substantívom; že podmet musí byť vždy v tvare nominatívu; že k
znelostnej asimilácii dochádza vždy len na hranici slov, že neznelú spoluhlásku
ovplyvní z hľadiska znelosti len nasledujúca znelá spoluhláska atď.
Otázke prekonceptov sa venujú na úrovni primárneho výskumu viacerí autori, napr.
prekonceptu chápania rodu a čísla ako jazykových univerzálií v podmienkach
školského vzdelávania najmladších žiakov sa venoval L. Janovec (2012, s. 27 – 36). Z
trochu iného uhla pohľadu, a to z pohľadu vyučovania češtiny ako cudzieho jazyka
sa problematike venovala J. Šindelářová (2013, s. 112 – 126).
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2.2.1

NEUROVEDA A JEJ POZNATKY AKO AXIÓMY UNIVERZÁLNEJ POVAHY
Z ASPEKTU KOGNITÍVNEJ DIDAKTIKY SLOVENČINY

Vráťme sa k myšlienke J. Piageta o prepojení epistemológie s biologicku povahou
nášho poznávacieho aparátu. Z biologickej podstaty dieťaťa J. Piaget vyvodil a
experimentálne dokázal jednotlivé vývojové a operačné štádiá ľudskej psychiky a jej
predpripravenosť na konkrétne psychické operácie. V kontexte súčasných
poznatkov za takéto východisko môžeme považovať poznatky neurovedy o našom
poznávacom systéme. Z aspektu učiteľov ako tých, ktorí chcú vedome usmerňovať
poznávaciu činnosť žiakov, sú poznatky neurovedy axiomatického charakteru a je
možné z nich dedukovať opodstatnenosť konkrétnych postupov, metód a stratégií v
edukačnom procese. Z aspektu intenčného poznávania jazyka v edukácii
materinského jazyka a jeho zložiek prinášame opis niekoľkých najnovších poznatkov
neurovedy.
Spojitosť jazyka a aktuálnych výsledkov neurovedy je opodstatnená implicitným
vzťahom jazyka a myslenia, ako sme to čiastočne naznačili v predchádzajúcich
podkapitolách. Identifikáciou procesov, ktoré sa odohrávajú v našej mozgovej kôre,
sa chceme dostať do hlbšej úrovne procesu učenia sa a vyučovania. Poznatky
neurovedy v spojitosti s biochemickými procesmi môžeme rozdeliť do dvoch
skupín. Prvá sa týka všeobecných zákonitostí spojených s poznávaním a
zapamätávaním, druhá užšie súvisí so vzťahom jazyka a kognitívnych štruktúr
človeka.
K prvej skupine patria tieto poznatky:
a) Zapamätávanie je založené na tom, že nejaký podnet, vonkajší či vnútorný
je receptormi zakódovaný do elektrochemického signálu. Tieto signály
prichádzajú prostredníctvom neurotransmiterov do mozgu. Thalamus
rozhoduje o tom, ktoré informácie budú ďalej spracované v našej
mozgovej kôre.
b) Človek si informácie zapamätá, ak sa spájajú s niečím známym a ak sa
spájajú s emóciou.
c) Človek si informácie zapamätá, ak sú založené na vlastnom poznávaní či
objavovaní.
d) Ak si niečo máme pamätať dlhšie, musí sa v potenciovaných nervových
bunkách utvoriť krátka molekula ribonukleovej kyseliny RNA.
e) Nervové bunky s pamäťovými bielkovinami vytvárajú potom spoje
(synapsie) s ďalšími nervovými bunkami a vzniká tak primárna asociačná
sieť.
f) Človek má prirodzene najsilnejšiu pamäť epizodickú. Abstraktné pojmy si
osvojujeme vďaka sémantickej pamäti.
g) Zapamätávanie je založené na prekonceptoch. Na zapamätávanie má
vplyv stres.
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h) Pomocou moderných neuroanalytických technológií vedci objavili
významnú aktivitu v mozgu človeka, ktorá bola zaznamenaná vtedy, ak
nerobí žiadnu činnosť (napr. len pokojne sedí). Jednotlivé časti mozgu
navzájom neustále komunikujú. Táto „večná komunikácia” dostala
pomenovanie default mode (DMN) a je považovaná za základnú aktivitu
mozgu.
i) Objav 90. rokov – tzv. DMN – dostalo pomenovanie „temná energia
mozgu” – DMN je prirovnávané k dirigentovi početného symfonického
orchestra, ktorý na základe zvukov rôznych hudobných nástrojov hrajúcich
v tom istom rytme vytvára integrované zvukové dielo s tým rozdielom, že
mozog je ešte zložitejší systém, než je orchester. DMN je zodpovedné za
to, že niektoré časti mozgu pracujú v minimálnom režime, aby mohli
funkčne pracovať iné časti mozgu. Tento proces priamo kooperuje s
pamäťovými centrami.
j) Objavenie tzv. zrkadliacich neurónov. (Rebrová, in Rybár a kol., 2012, s.
137). Ich najdôležitejšou vlastnosťou je schopnosť reagovať nielen pri ich
primárnej funkcii, ale aj pri percepcii tejto funkcie. Čiastočná aktivita v
motorických, ale aj iných oblastiach sa dá chápať aj ako percepčnene
vyvolaná simulácia, ktorej cieľom je porozumenie pozorovanému, ale aj
počutému.
Druhú skupinu tvoria poznatky o vzťahu jazyka a kognitívnych procesov človeka:
a) Automatické sledovanie pohľadu má z hľadiska rečovej akvizície
nezastupiteľnú úlohu.
b) Gesto predstavuje protojazyk a nikdy z našej dorozumievacej aktivity
nevymizne. Popri artikulovanej reči plní funkciu sekundárnej reči. Hodnota
gesta má veľkú výpovednú hodnotu, napr. je možné identifikovať nesúlad
medzi gestom a obsahom výpovede, čo vedie k odhaleniu tzv.
komunikačných stratégií, ktorých zmyslom je utajiť obsah mysle.
c) Mac Gurkov efekt (in Rybár a kol., 2012, s. 19) – prepojenie zrakovej a
sluchovej percepcie, čím sa rečovej percepcii prisúdila vlastnosť
multimodálnosti. Dieťa v coocingovom a babblingovom štádiu sa pokúša
imitovať aj sledovaním pohybu pier. Spojenie zrakovej a sluchovej
percepcie vo vzájomnej kooperácii napomáha dieťaťu napodobniť
recipovaný zvukovo-sémantický útvar – slovo a v konečnom dôsledku mu
porozumieť.
d) Existencia neznakových gest: sem zaraďujeme rytmické a emocionálne
gestá. Emocionálne gestá sú onomatopoje. Onomatopoje považuje
Markoš a Faltýnek (in Markoš a kol., 2010, s.184) paraslová a považuje ich
za dôkaz axiomaticky chápanej izomorfie života a reči, pred možným
napodobňovaním sveta znakmi stojí vždy fonologický systém jazyka.
e) Konštrukcia vetnej štruktúry je vedľajším produktom prehrania
reprezentácie epizódy v pracovnej pamäti v špeciálnom režime (Chomsky,
1995).
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Záznamom magnetickej rezonancie sa zachytáva aktivita jednotlivých častí
mozgovej kôry, čiže ide o spracovanie reči nervovým systémom. Počutím
rečového signálu sa aktivujú sluchové arey a v rámci nich podoblasti
zodpovedné za identifikáciu rečového signálu. Iné ary sa aktivizujú pri
počúvaní slov a iné pri čítaní viet. Podobne je to s počúvaním.
g) Zobrazovacie metódy neurovedy zaznamenávajú rozdiely v mozgovej
aktivite behom dvoch podobných činností, napr. pri čítaní nahlas a pri
čítaní potichu.
h) Efekt zrkadliacich neurónov v jazykovej recepcii: Výsledky
neuropsychologických a kognitívno-lingvistických štúdií ukázali, že k
čiastočnej aktivácii motorických oblastí dochádza aj v prípade
porozumenia jazyku, ktorý akcie pomenúva. Rovnako, ako pri pozorovaní
a pri predstavovaní si akcií sa zapája senzomotorická simulácia. V kontexte
ideomotorickej teórie teda môžeme uvažovať nielen o spoločnom
kódovaní pre percepciu a akciu, ale aj pre ich jazykové opisy” (Rebrová in
Rybár a kol., 2012, s. 137).
f)

2.2.2

ÚLOHA UČITEĽA V KONŠTRUKTIVISTICKY POŇATOM VYUČOVANÍ VO SVETLE
AXIOMATICKÝCH POZNATKOV

Učiteľ je v konštruktivisticky poňatom vyučovaní autorom kľúčového algoritmu
krokov, ktoré musí urobiť žiak, aby dospel k hypotetickej dedukcii pravidla –
zovšeobecnenia, resp. termínu, ktorý je vzdelávacím cieľom a zmyslom celého
procesu. Ak si uvedomíme, že viac ako 90 % poznatkov si človek osvojuje v
prirodzenom svete deduktívne a ak vezmeme ako príklad dedukciu ohňa, ak v
diaľke vidíme dym a súčasne vieme, že dedukcia je pravdivá, tak potom na
vyjadrenie úlohy učiteľa použijeme metaforické vyjadrenie, a to: úlohou učiteľa je
postarať sa o viditeľný dym, aby žiak s vysokou mierou pravdepodobnosti správne
dedukoval oheň, t. j. relevantnú zákonitosť. Učiteľ sa pritom opiera o celú množinu
u žiakov spontánne vytvorených predstáv súvisiacich s bežnými predstavami sveta,
opiera sa aj o komplex naivných predstáv a teórií u detí a je relevantné vychádzať aj
zo sémantiky slov, t. j. z bežne známych významov uložených v sémantickej sieti
človeka.

Poznatky neurovedy chápané
axiomaticky
Sledovanie pohľadu je
automatické a je preukázané
aj u primátov.

Dôsledok v edukačnom prostredí ako odporúčanie pre
vyučovania
Zdieľanie pozornosti žiakom a očakávanej
aktívnej spolupráce je indikované pohľadom
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Gesto predstavuje svojou
podstatou protojazyk, je
vrodené

Pri nácviku ústnych prejavov treba dať priestor
prirodzenej gestikulácii; rétorika a jej vyučovanie
implicitne gesto opodstatnene predpokladá.

Magnetickou rezonanciou je
preukázané prepojenie
zrakovej a sluchovej
percepcie.

Kľúčové pri nadobúdaní primárnej gramotnosti;
relevantné pre vzájomné porozumenie učiteľa
a žiaka pri každom akte „spoluobjavovania“.

Okrem symbolických poznáme Relevantné pri porozumení textu a pri tvorivom
rytmické a emocionálne
písaní; stojí v pozadí nadobúdania rečových
gestá.
kompetencií v útlom veku, preto je uložené
v podvedomí.
Konštrukcia vetnej štruktúry
je vedľajším produktom
prehrania reprezentácie
epizódy v pracovnej pamäti
v špeciálnom režime

Kľúčový poznatok v celom procese edukácie
o jazyku, texte, ale aj pri poznávaní založenom na
chápaní textu.

Rečový prehovor
a prerozprávanie reči iného –
empirické poznávanie.

Osvojenie si signálov uvádzacej vety pred
priamou rečou a grafické zaznamenanie priamej
reči.

Počutím rečového signálu sa
aktivujú sluchové arey / Iné
ary sa aktivizujú pri počúvaní
slov a iné pri čítaní viet.

Poznatok má význam pri nadobúdaní zručnosti
plynulého čítania s porozumením.

Metódy neurovedy
zaznamenávajú rozdiely v
mozgovej aktivite behom
dvoch podobných činností,
napr. pri čítaní nahlas a pri
čítaní potichu.

Hlasné čítanie predchádza tichému čítaniu;
vnímaním hlasu žiak kontroluje obsah a ľahšie si
uvedomuje význam čítaného. Tento proces treba
chápať ontologicky.

Efekt zrkadliacich neurónov v
jazykovej recepcii: Výsledky
neuropsychologických a
kognitívno-lingvistických
štúdií ukázali, že k čiastočnej
aktivácii motorických oblastí
dochádza aj v prípade

To znamená, že centrá v mozgu sú prepojené
a miera operatívnosti v jazyku je obsiahnutá
implicitne.
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porozumenia jazyku, ktorý
akcie pomenúva.
Zapamätávanie je založené na
podnete, vonkajšom či
vnútornom, ktoré je
receptormi zakódovaný do
elektrochemického signálu a
prenášané do mozgovej kôry.

Aj jazykové vyučovanie musí vychádzať z empírie:
alebo z pozorovania vlastného hlasu či reči, alebo
z jazykovej
praxe
v podobe
slovesných
komunikátov.

DMN – „temná energia
mozgu” – je prirovnávané k
dirigentovi početného
symfonického orchestra,
DMN: niektoré časti mozgu
pracujú v minimálnom režime,
aby mohli funkčne pracovať
iné časti mozgu – súvislosť s
pamäťou.

Odkazuje na uvedomenie si mozgovej aktivity
žiaka keď sa sústredí na vlastnú prácu a naopak;
relevantné pri udržaní pozornosti žiaka.

Epizodická pamäť je
prirodzená a silnejšia.

Poznatok odkazuje na optimálne spracovanie
textov
v učebniciach,
keď
je
text
sprostredkovateľom informácie; má význam
v slohovej výchove – rozprávací slohový postup je
pre dieťa najprirodzenejší.

Zapamätávanie: asociácia,
emócia, empíria, asociačnosémantická sieť, vlastné
objavovanie, formulácia
hypotéz, prehodnocovanie
vlastných prekonceptov a
rekognícia.

Tu je obsiahnutá podstata kognitívnych operácií;
bez nich je učenie i vyučovanie neefektívne.

Tabuľka č. 1: Vzťah poznatkov neurovedy a aplikovanie týchto poznatkov
(zobrazovacích metód o práci ľudského mozgu) v intenčnom poznávaní jazyka v
edukačnom prostredí pre ďalšie relevantné stratégie
Zdroj: Vlastné spracovanie
Ako ukazuje tabuľka, ktorá si vyberá len niektoré z markantne manifestovaných
prekonceptov v edukačnom prostredí, je možné konkrétne výsledky modernej
vedy, ale i naivne vytvárané predstavy o žiakovom myslení a uvažovaní dávať do
priameho vzťahu s aktivitami v intenčnom procese vzdelávania a robiť ich tak
efektívnymi. Rovnako poznanie preukázaných aktivít mozgu, ako aj reflexia priamej
či nepriamej reči, chápanie prirodzených kategórií ako jazykových univerzálií, je pre
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učiteľa indikátorom pre organizovanie poznávacieho procesu a pre voľbu metód
vyučovania.
Koncept je v jazyku reprezentovaný hotovými lexémami a frazeologickými
spojeniami, ktoré obsahujú sémy rôznej úrovne. Za koncepty možno považovať
archisémy, špecifikačné sémy, periférne sémy, voľné slovné spojenia; štruktúrne
a pozičné schémy viet. V intenciách konceptu sú chápané príslovia, povrávky,
aforizmy, komunikačné stereotypy. Kognitívna lingvistika dopĺňa analýzu systému
jazyka analýzou reči, analýzou rôznych kontextov vďaka použitiu zodpovedajúcich
lexém, ktoré sú zafixované napríklad v textoch a svedčia o relevantnom koncepte.
Analogicky tomu treba v intenciách kognitívnej didaktiky reflektovať naivné
koncepty žiakov, ich prekoncepty osvojené v predchádzajúcej edukácii či
skúsenosti, ale aj ich miskoncepty. Analogicky intenčne vytvárať diskurzívny
priestor, v ktorom k narábaniu s konceptmi či prekonceptmi dochádza.
Identifikácia prekonceptov môže zodpovedať aj naivnému či intuitívnemu
ponímaniu edukačného obsahu a následnému korigovaniu poznávacieho procesu.
Napríklad pri vzdelávaní najmladších žiakov, najmä pri poznávaní reči symbolov na
úrovni grafém a ich identifikácie v registri hlások, čo je základom pre nadobúdanie
primárnej gramotnosti, učiteľ tradične a oprávnene vyžaduje očný kontakt. Jeho
artikulácia hlásky spojená s jej zápisom grafémou znamená koordináciu sluchového
a zrakového vnemu žiaka. Miera porozumenia v procese tohto, ale aj akéhokoľvek
iného objavovania zákonitostí žiakom pod vedením učiteľa, je (pre učiteľa) čitateľná
z výrazu tváre a vyjadrenia pochopenia v pohľade žiaka. Vizuálny prenos informácie
sa zdôrazňoval už u Komenského, v jeho známej téze, že raz vidieť je viac než
stokrát počuť. Vizualizácia spojená so sluchovým vnímaním hlásky je pre žiaka
kľúčová aj preto, lebo rovnaký obrat bude sám v niekoľkoúrovňovej línii robiť sám
ako čítajúci a píšuci subjekt.
Neuroveda dnes najmä metódami magnetickej rezonancie a zobrazovacími
metódami kvantifikuje prenos informácií pri konkrétnych aktivitách. Napríklad vie
vyhodnotiť rozdielne skupiny areí – zhlukov nervových buniek – pri počúvaní slov a
viet, ale aj pri čítaní slov a viet, raz v porovnaní s nerečovými a druhý raz
v porovnaní s nejazykovými podnetmi.
Explicitne je to viditeľné na nasledujúcej sérii obrázkov. Je tu možné sledovať, aká,
resp. ktorá časť mozgovej kôry či zoskupenie akého rozsahu nervových buniek –
areí sa aktivizuje pri počúvaní slov na rozdiel od nerečových podnetov alebo pri
čítaní slov v porovnaní s nerečovými podnetmi. Druhá dvojica porovnáva mieru
aktivovaných areí v prípade čítania viet a počúvania viet vždy v porovnaní s
nejazykovými podnetmi. Zobrazenia aktivít mozgu by mali učiteľov viesť k
presvedčeniu, že súčasné počúvanie a vizualizovanie predmetu počúvania aktivizuje
viaceré časti mozgu a uvádza do činnosti väčšie zhluky neurónov – areí. Súčasná
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neuroveda dnes dokáže tiež preukázať, že konvergencia vizuálnych signálov a
akustických signálov sa uskutočňuje v špecifickej oblasti. (Kráľ, Á. – Kráľ, A., s. 221).

Obrázok č. 1: Porovnanie aktivovania areí pri počúvaní a čítaní slov a pri počúvaní
a čítaní viet
Zdroj: Kráľ, Á. – Kráľ, A., s. 221
Všetky poznatky neurovedy vztiahnuté na poznávací proces človeka a rešpektované
v konštruktivisticky chápanom vyučovaní predstavujú argumentačnú bázu pre
učiteľa a ním volené edukačné metódy a stratégie. Jednoznačne tým vyvracia
spôsob edukácie, ktorý začína len oznámením zákonitosti v podobe
zovšeobecnenia. Je argumentačnou bázou pre proces spoluobjavovania vo
vyučovacom procese, v ktorom učiteľ predpripravuje kroky algoritmického
charakteru, zabezpečujúce analyticko-syntetizujúce myšlienkové operácie žiaka
vedúce v konečnom dôsledku k vlastnej abstrakcii a kategorizácii, ako aj k
hypotetickému spracovaniu vlastných výsledkov pozorovaní a úvah v konečnej fáze
žiakovho objavovania. Konfrontácia žiakovho objavenia relevantnej zákonitosti a v
učebnici sformulovaného zovšeobecnenia, by mala byť zdrojom radosti z vlastného
poznania.
Chápanie vzťahu konceptov a prekonceptov v konštruktivisticky poňatom
vyučovaní umožňuje odborníkom pre oblasť vzdelávania a najmä učiteľom
anticipovať mieru a druh rozumovej aktivity žiaka vo vzdelávacom procese a
intenčne doň vstupovať, resp. ho vhodne korigovať.
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2.3
VÝZNAM PREKONCEPTOV A MISKONCEPTOV
V KONŠTRUKTIVISTICKY POŇATOM VYUČOVANÍ SLOVENSKÉHO
JAZYKA
V konštruktivisticky poňatom vyučovaní sa pozornosť zameriava na žiaka a na jeho
poznávací proces. Takéto vyučovanie je v istom protiklade oproti transmisívne
poňatému vyučovaniu, kedy bola pozornosť sústredená na učiteľa a jeho
interpretáciu učebného obsahu. Napriek tomu, že od polovice 60. rokov minulého
storočia bol vo vede zaznamenaný tzv. kognitívny obrat a v lingvistike sa v 70.
rokoch presadil antropocentrizmus ako základný princíp bádania o vzťahu človeka a
jazyka, transmisívny prístup na hodinách slovenského jazyka nie je zriedkavosťou.
Niekedy snáď mimovoľne učiteľov k tomu vedie samotná značne abstraktná povaha
lingvistického učiva.
V predchádzajúcej podkapitole sme sa venovali otázke vytvárania konceptov ako
nevyhnutného procesu prirodzeného poznávania. Dieťa, ktoré je objektom
edukácie sin a základe dovtedajších skúseností a poznatkov, napr. aj na základe
významov slov, ktoré sú súčasťou jeho slovnej výbavy vytvára predstavy o javoch,
ktoré sú predmetom edukácie. Tieto predstavy majú charakter skusmých tvrdení,
resp. jednoduchých predpokladov, no nikdy nevznikajú náhodne, ale vždy existuje
základ, z ktorého ich dieťa odvodzuje. Tento predpoklad pramení alebo v nejakej
skúsenosti, alebo je vyvodzovaný z významov bežných slov či iných termínov, ktoré
už pozná. Tento prístup je prirodzenou stratégiou ľudského mozgu, keď
predovšetkým hľadá niečo známe, s čím môže nový význam prepojiť. Až v prípade,
keď nenachádza takéto prepojenie či inú viac či menej zjavnú súvislosť, volí
slovníkový výklad pojmu, resp. definíciu. Ide však o krajnú polohu osvojovania si
nového významu, pričom úspešnosť v jej zabudovaní do vlastného systému
poznatkov (ASS), je prinajmenšom sporná.
V prípade, že prevažuje transmisívny prístup k vyučovaniu, učiteľ odovzdáva žiakovi
hotový poznatok. Tým sa žiak automaticky dostáva do pozície pasívneho príjemcu
informácie, viac-menej počúva či pozoruje a usiluje sa vtlačiť si do pamäti nové
informácie, ktoré sa následne má naučiť reprodukovať. Požiadavka reprodukcie je
korektná, nakoľko je výrazom miery porozumenia veci žiakom, ako aj výrazom
miery interiorizácie relevantného pojmu. Všetky žiakovi sprostredkované
informácie ako hotové (učiteľom, ale aj mechanickým prečítaním pravidla či
definície) sú učiacim sa subjektom spracovávané pamäťovo. Týmto však skôr či
neskôr žiak preťažuje svoje pamäťové štruktúry a nevyhnutne takto prijaté
informácie (podstatnú časť z nich) zabúda, nestávajú sa „jeho vlastníctvom“,
nedokáže ich aktivizovať v relevantných situáciách a samotný žiak hodnotí svoj
výkon vo vzťahu k učivu ako slabý, málo efektívny, nevníma sám seba ako
úspešného pri riešení zadaných cvičení a úloh. V kontexte vyššie opísanej úlohy
a v kontexte zmieňovaných funkcií a dispozícií konceptov z aspektu poznávania,
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v takomto prípade ku konceptualizácii vôbec nedôjde, to znamená, že nové
významy (pojmy) nie sú zabudované do asociačno-sémantickej siete. Dôsledkom je,
že nový pojem nemôže byť v prípade potreby vyvolaný a aktivizovaný na základe
spúšťajúcej sa asociácie, ako by sme to chceli a očakávali, t. j. nedôjde
k asociovanému poznatku na úrovni, ktorá by bola podobná tomu, ako je to v
prípade asociovaných bežných významov slov (v prirodzenom jazyku v bežnej
jazykovo-rečovej interakcii).
Nevyhnutné je teda pracovať v podmienkach edukácie s intenčne vytváranými
konceptmi a brať do úvahy kontinuitu nového a toho, čo je už žiakovi známe. E.
Hájková14 o tom hovorí: „ (...) pro úspěšnou edukaci v jazykové výchově (a jistě i
mimo ni) je třeba funkčně propojit žáku nabízené poučení o jazykovém jevu s
dětskou/žákovskou intuitivní představou o tomto jevu, kterou žák získává
komunikační praxí. Žák v sobě na různé úrovni zpracovává sociální a jazykovou
zkušenost postupně nabývanou komunikací s okolím během svého vývoje a s tímto
zkušenostním komplexem posléze konfrontuje školní poučení. Cílem takové
konfrontace by měla být konstrukce žákova poznatku daného jazykového jevu, což
ovšem předpokládá splnění podmínek pro tuto konfrontaci související jednak
s dispozicemi žáka, jednak se způsobem edukace jazykového jevu. Jednou z
podstatných podmínek této konfrontace je právě respektování žákovy původní
představy o daném jazykovém jevu“ (Hájková, 2015, s. 24).
Ak zostáva žiak len pri pamäťovom spracovaní informácie (ak sme mu nový význam
súvisiaci s novým lingvistickým javom a termínom len nadiktovali či bol opísaý zo
slovníka), len veľmi ťažko dokáže konkrétny jazykový jav funkčne uplatniť v
jazykovej praxi. Dôsledky však bývajú veľmi vážne a ďalekosiahle, pretože sa v
postoji žiaka ku konkrétnemu predmetu, v tomto prípade k edukácii materinského
jazyka premieta relativizovanie zmyslu vzdelávania v tejto oblasti a spochybňuje sa
školské vzdelávanie vôbec. V prípade edukácie v oblasti lingvistiky to platí
niekoľkonásobne. Paradoxne sa spochybňuje vedomosť na tejto úrovni, a to aj
napriek tomu, že konkrétne jazykové javy spontánne v reových či textových
komunikátoch spontánne používame.
Význam prekonceptov, ich rozpoznávanie učiteľmi v praxi a ich schopnosť s nimi v
procese poznávania nových javov pracovať, sa ukazuje ako jeden z kľúčových
elementov pre konštruktivistické poňatie edukácie. Ziskom je nielen fakt, že žiak je
v takto chápanom vyučovaní aktívny, ale aj jeho vnímanie celého procesu
poznávania založeného na konfrontácii vlastnej predstavy nejakého javu (napr.
14

E. Hájková sa podieľala na riešení vedeckého grantového projektu GA ČR P407/12/1830
Vztahkognitivníchstrukturžáka a struktur jazykového systému v procesu edukace českého
jazyka, ktorý bol riešený na Katedre českého jazyka Pedagogickej fakulty UK v Prahe v
rokoch 2012–2015 a bol příležitosťou zamerať sa na skúmanie detských/žiackych predstáv o
jazykových javoch ešte pred školskou edukáciou týchto javov.
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predstavy toho, čo je slovo) a školskej interpretácii identického javu je z aspektu
implementácie nového významu/pojmu/termínu do jeho asociačno-sémantickej
siete efektívne. K otázke narábania s detskými prekonceptmi sú orientované
viaceré vedecké výskumy, ktoré sa usilujú priniesť kvantitatívne výsledky, a tým
objektivizovať tento postup a následne ho vyžadovať v každodennej školskej praxi.
Na tomto mieste nemožno nespomenúť fakt, že mnohí učitelia tento postup pri
sprostredkovávaní nových poznatkov vo vyučovaní slovenského jazyka aplikujú
viac-menej intuitívne, a to vďaka ich prirodzenému nadaniu učiť a vďaka ich
empatickým dispozíciám voči žiakovi ako objektu edukácie. Treba poznamenať, že
práca so žiackymi prekonceptmi či miskonceptmi anticipuje učiteľa, ktorý ako
odborník výborne ovláda konkrétny učebný obsah a dokáže modifikovať postupy vo
vyučovaní veľmi dynamicky, v závislosti od vyvíjajúcej sa situácie. Inými slovami –
rozumová aktivita žiaka predpokladá aktívneho a tvorivého učiteľa, a to priamo v
momente jeho strategického účinkovania v procese poznávacej časti edukačnej
jednotky.
Pod prekonceptom rozumieme istú individuálnu predstavu o konkrétnom jave,
ktorá môže byť správna, ale je neúplná. Využiteľná v didaktickom procese je aj
mylná predstava žiaka – miskoncept. G. Babušová prekoncept definuje takto:
„Termínem prekoncept lze označit jedinečnost, s níž každý jedinec pojímá různé
obsahy lidského bytí. Poznatkově se opírá o soustavu svých představ, z nichž čerpá
porozumění pro všechno, s čím se během života setkává. Jeho pojetí světa se
konstruuje z individuálních zkušeností, které postupně nabývá. Dítě si vytváří
zpočátku tzv. prekoncepty a na vše nové se dívá jejich optikou“ (Babušová, 2015, s.
32).
Mylný prekoncept sa nazýva miskoncept (pomenovanie vzniklo spojením
anglického slova mistake = chyba a slova koncept). Predstava o relevantnom, napr.
jazykovom jave (o slove, vete, výpovedi) nemusí byť úplná, konkrétne vekový faktor
ovplyvňuje jej parciálnosť, najmä v prípade detí sa ich predstavy nemusia zhodovať
s vedeckým či odborným opisom javu. Neúplné či nepresné predstavy o
komunikovanom jave v rovine intenčného poznávania sa vyhodnocujú ako detské
poňatie či naivná predstava, naivný obraz sveta. Napriek tomu majú detské poňatia
veľký význam pre aktívne poznávanie žiakom/učiacim sa subjektom. V procese
edukácie dochádza ku konfrontácii individuálnej (možno nesprávnej či neúplnej)
predstavy s tou charakteristikou javu, ktorú prináša relevantný učebný obsah
(definícia, slovníkový opis a pod.). V prípade, že školská definícia či charakteristika
ako nová informácia je v rozpore s dovtedajším chápaním a videním sveta
dieťaťom/žiakom, nemusí ho dieťa prijať. Je viac ako pravdepodobné, že dieťa sa
len na základe pravidla nezriekne toho, o čom je samo presvedčené, že je to
pravda. Od dieťaťa/žiaka sa však očakáva, že svoje poňatie, svoje individuálne
poňatie (neúplné, resp. naivné či mylné) prehodnotí a následne svoj koncept
poopraví, t. j. opätovne ho vybuduje či rekonštruuje. To však subjekt učenia pod
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vplyvom zákonitostí poznávacieho procesu nerobí automaticky, ale musí aktívne
akceptovať celý rad dôvodov, ktoré ho k rekonštrukcii motivujú. Tieto dôvody sa
premietajú do stratégií, ktoré učiteľ vopred volí aj v intenciách ním
predpokladaných detských prekonceptov, ktoré v evokačnej časti edukačnej
jednotky necháva deťmi prezentovať/vysloviť. Svoj prekoncept je dieťa/žiak
ochotné pozmeniť či opraviť, spresniť len vtedy, ak mu umožníme novú „pravdu“
spoznať, zažiť, presvedčiť sa o nej, objaviť ju.
Opustenie pôvodného konceptu robí niektorým jedincom značné problémy.
Dôvodom je fakt, že „prichádzajú“ o svoju dovtedajšiu istotu. Obava o ich stratu
môže spôsobiť zotrvávanie pri pôvodnom koncepte, napriek tomu, že pri otvorenej
konfrontácii aj iní účastníci (iní žiaci) jasne vidia, že je neudržateľný. Ide o jedinca,
ktorý nie je ochotný prijať žiadne nové argumenty z vonkajšieho okolia. Obsah
prekonceptov je možné identifikovať z prejavov jednotlivca, z jeho celkového
výrazu, a to nielen slovného, ale aj mimoslovného. V reflektujúcom dialógu
jedincov sa ukazujú nielen rozdiely, ale i to, v čom sa vzájomne zhodujú. Takto
nájdené zhody či prieniky je možné pokladať za všeobecne platné (Leedy, 1997).
Aby sa v školskej praxi stala práca s prekonceptmi samozrejmosťou, treba učiteľom
v praxi sprostredkovať nástroje, ktorými môžu ich predpoklady a naivné či neúplné
poňatia javov žiakmi identifikovať. Zisťovanie detských/žiackych predstáv o
jazykových javoch je náročné a to najmä preto, že najmä mladší žiaci nemajú ešte
dostatočne etablovaný metajazyk, ktorý je nevyhnutný na postihnutie vlastných
predstáv o relevantnom jazykovom jave.
Zisťovanie žiackych prekonceptov si vyžaduje isté nástroje, z ktorých žiaden
neposkytne úplný či vyčerpávajúci pohľad na detské poňatia, ale sa navzájom
dopĺňajú. Využíva sa najmä riadený rozhovor či čiastočne riadený rozhovor a
pozorovanie, ako žiak manipuluje/narába s jazykovým javom a spojené s následným
spätným dopytovaním sa k spomenutej žiakovej manipulácii s jazykovým javom.
Identifikácia žiackych prekonceptov je pomerne náročná, preto sa obmedzuje na
niektoré javy. Napr. v podmienkach výskumu organizovaného Katedrou jazyka
českého na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej sa tím výskumníkov zameral na
pojmy slovo, jeho gramatické vlastnosti, a to menný rod a slovesný čas, veta a
výpoveď. Z výsledkov výskumu vyberáme:





Žiak 1. a 2. ročníka ZŠ slovo identifikuje ako to, čo rozprávame.
Päťročné dieťa stotožňuje predstavu o slove s pomenovaním (napr. koláč
je jedno slovo).
Dieťa, ktoré ovláda čitateľskú techniku, si začína uvedomovať formálne
stvárnenie slova.
V súvislosti s nadobúdaním zručnosti písania sa do žiackych predstáv
premieta aj grafický zápis slova.

49



Napriek tomu, že dieťa ako prvé vníma sémantické hľadisko pri
vymedzovaní slova, v prípade zápisov diktovaného textu toto hľadisko
ustupuje fonetickému vnemu a do zápisu sa premieta spojitá výslovnosť,
objavuje sa spojité písanie slov, dieťa sa riadi sluchovým vnemom, ako
základným nástrojom konceptualizácie.

Získané prekoncepty o slove (v rámci spomenutého výskumu) a s ním súvisiacich
vybraných gramatických kategóriách sú pre didaktikov východiskom pre ďalšie
edukačné postupy, resp. im indikujú miesta, v ktorých sa žiak dopúšťa chýb a môžu
hľadať vhodné stratégie, ako im predísť či ako ich napraviť. Napr. problém spojitého
písania slov podľa počutého, je medzi žiakmi 1. a 2. ročníka veľmi častou chybou a
odstrániť sa má najneskôr do konca 2. ročníka ZŠ.
V súvislosti so zisťovaním žiackych prekonceptov o vete dospeli riešitelia projektu k
týmto tvrdeniam:







Veta je len to, čo je napísané.
Na konci vety sa píše bodka.
Ak sa pýtame, na konci sa píše otáznik.
Vetu píšeme.
V hovorenom prejave žiaci vetu nevnímajú: to len niečo rozprávame.
Veta je odpoveď na otázku. (Tu ide o vnímanie vety v súvislosti s
vnímaním dialógu).

Žiakovi je potrebné poskytnúť dostatok skúseností s vetou, jej modifikáciami a
zvyčajným stvárnením v rôznych komunikačných situáciách. Presnejšie, treba mu
umožniť získať skúsenosť s čo najväčšou množinou možných realizácií vety a popri
tom si simultánne ich podoby zapisovať. To mu umožní si ich realizácie zapamätať
a následne svoju skúsenosť ucelene vlastnou výpoveďou sformulovať do
zmysluplného výroku. Až potom je žiak schopný prijať definíciu vety, ktorá je
založená na abstrakcii jej vlastností tak, ako to prináša učebnica.
Intenčné narábanie so žiackym prekonceptom je jedným z prvkov, ktoré napĺňajú
tézu o humanizácii školstva ako nevyhnutnú požiadavku modernej edukácie. Škola
totiž nemá byť prostredím, ktoré je odtrhnuté od reálneho sveta, resp. ktorá učí
rozumieť javom, veciam a zákonitostiam, ktoré nemajú opodstatnenie v bežnom
živote. Spravidla je úlohou učiteľa nachádzať tieto prepojenia napr. zdôrazňovaním
komunikačne orientovaného poznávania jazyka a jazykového systému.
Konštruktivistické vyučovanie materinského jazyka musí byť založené na
preferovaní skúsenosti s konkrétnym jazykovým javom, musí obsahovať
komparácie s predchádzajúcimi skúsenosťami, resp. s individuálnymi prekonceptmi
a odkrývaním nových vlastností a vzťahov začleňovať rekonštruované koncepty do
vlastných mentálnych štruktúr žiaka. Tento proces nie je organizovaný ako
individuálna aktivita, ale prebieha ako verejná diskusia či konfrontácia v rámci
konkrétnej triedy ako vzdelávaného a učiaceho sa spoločenstva.
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Otázky k téme č. 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Čo je koncept a ako vzniká?
Ako sa koncepty usporadúvajú?
Ako súvisia koncepty so vznikom slov/pomenovaní?
Čo môže neuroveda ponúknuť zo svojich zistení na porozumenie
zákonitostiam v ľudskom poznávaní?
Aký je rozdiel medzi prekonceptmi a miskonceptmi?
Čo sú prekoncepty?
Prečo je dôležité, aby učiteľ poznal žiakove prekoncepty?
Prečo sú v edukácii cenené aj miskoncepty?
Prečo je intenčné narábanie s prekonceptmi základom konštruktivisticky
poňatej lingvodidaktiky?
V texte nájdite niekoľko príkladov žiackych prekonceptov a uvažujte, aké
predpoklady ako prekoncepty si pamätáte z vlastnej skúsenosti.
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3

VERBALIZOVANIE POJMU A ASOCIAČNO-SÉMANTICKÁ
SIEŤ ALEBO UNIVERZÁLNY VÝZNAM JAZYKA
V POZNÁVACOM PROCESE

Ľudské jazykové vedomie je organizované ako asociačno-sémantická sieť. Jej prvky,
resp. celé časti sa aktivizujú sa v nominačno-komunikačných aktoch. Formovanie
asociačno-sémantickej siete nepodlieha len logickému usudzovaniu. Podobne
význam slova nie je závislý na slovníkovom opise. Vedci sa pokúšajú odkryť tak
podstatu ukladania významov v jazykovom vedomí, ako aj priblížiť sa k odpovediam
na otázky Kde berieme významy slov? Ako ich ukladáme? resp. Ako sa organizujú v
našom jazykovom vedomí? a Na základe čoho sa v prípade komunikačného podnetu
v interakcii, resp. vlastného aktívneho rečového prehovoru aktivizujú. Odpovede
(aspoň čiastočné) majú veľký význam pri pochopení toho, ako postupovať v
plánovaní edukačných postupov a stratégií, aby sme ako učitelia boli úspešní a aby
aj práca učiaceho sa subjektu (žiaka ako objektu vzdelávania) bola efektívna.
Hľadanie opory (pre edukačné ciele) v poznaní vlastností a relevantných zákonitostí
organizovania
asociačno-sémantickej
siete
človeka
korešponduje
s
konštruktivistickým poňatím edukácie a znamená aplikovanie hľadiska učiaceho sa
subjektu. Stredobodom pozornosti sú otázky Ako sa človek učí? Ako si zapamätáva
nové pojmy? Ako si zapamätá a vybavuje nové pojmy verbalizované v podobe
termínov ako nových slov?
Hľadanie odpovedí na vyššie spomenuté otázky presahuje hranice vyučovania
jednej disciplíny, v tomto prípade slovenského jazyka a slohu, čo vyplýva z
neoddeliteľnej spätosti jazyka a myslenia. Analógia medzi prirodzeným procesom
ukladania významov v asociačno-sémantickej sieti v procese rečovej ontogenézy a
osvojovaním si nových slov ako termínov v edukácii ktorejkoľvek disciplíny, je
zrejmá. Poznávanie nových javov je organicky spojené s novým pojmom, ktorý je
verbalizovaný a navonok sa manifestuje ako termín. Každá disciplína má svoju
sústavu termínov – terminológiu, ktorá je vnútorne štruktúrovaná a
hierarchizovaná. V jazykovom vedomí sa ukladá ako metajazyk, ktorého prvky –
termíny – sú zavádzané, resp. poznávané a následne subjektom interiorizované na
základe vzťahu k sémantickej hodnote pomenovaní v bežnom jazyku.

3.1

POZNATOK – TERMÍN – ASOCIAČNO-SÉMANTICKÁ SIEŤ

Asociačno-sémantická sieť sa z lingvistického hľadiska identifikuje ako
usporiadanie/organizovanie konceptov, pričom bázové koncepty tvoria piliere
asociačno-sémantickej siete, sú najstaršie, v hierarchii konceptov stoja najvyššie a
obsahujú najviac vrstiev.
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Koncept sa rekonštruuje (ako sme už spomenuli) alebo zo sémantickej hodnoty
slova – to je možné v najmladších/najnovších pomenovaniach; z archaickej podoby
slova alebo z etymologického rozboru. V prípade najstarších slov sa ich
konceptuálne jadro odkryje až v ich etymologickej rekonštrukcii. Zjednodušene je
možné povedať, že asociačno-sémantickú sieť rekonštruujeme alebo ako rámcovú
konfiguráciu konceptov, alebo rekonštruujeme len niektorú jej vetvu.
V identifikácii základných konceptov v asociačno-sémantickej sieti, ako aj v
pochopení jej vnútornej organizácie či porozumení vzniku nových konceptov sa
ukrýva rozhodujúci argument pre konštruktivisticky orientované vyučovanie.
Rovnako je tu databáza pre identifikáciu vzťahu medzi jazykom, myslením a
poznaním, ktorá je významovo relevantná aj pre osvojovanie textom
sprostredkovaných poznatkov v rôznych predmetoch.
Jazyk štruktúruje ľudské myslenie prostredníctvom priblíženia rekonštrukcie
základných konceptov a odkrývaním mechanizmu implementácie nových
pojmov/slov/termínov v asociačno-sémantickej sieti.
Za najstaršie koncepty sa považujú tie, ktoré vyrastajú zo zmyslového vnímania
sveta. Zmysly človeka predstavujú základ jeho kognitívnej výbavy. Keďže najstaršie
koncepty predstavujú oporné piliere asociačno-sémantickej siete a koncepty sa
navonok manifestujú ako pomenovania – nominácie a ďalšie, mladšie koncepty
často vznikli z nich (ako zo základu), a to najmä vďaka transpozičnému mechanizmu
tzv. kognitívnej metafory, je opodstatnené uvažovať o ich zásadnom účinkovaní aj v
didaktickej aplikácii. Najzreteľnejšie je význam konceptu pre zrod nových slov ako
verbalizovaných pojmov viditeľný v prípade konceptu VIDIEŤ. V didaktike je otázka
vizualizácie považovaná za významnú vzhľadom k porozumeniu konkrétnemu javu
(známe a frazeologizované Raz vidieť je viac ako stokrát počuť). Nepriamo vzťah
VIDENIA a VEDENIA indikujú mnohé frazémy, napr. nespustiť niekoho z očí znamená
neustále vedieť, čo robí, ale platí to aj v opačnom význame, t. j. vo vzťahu nevidenia
a následného zabudnutia, resp. nevedenia: Zíde z očí, zíde z mysle, čo znamená, že
ak niekoho dlhšie nevidíme, tak na neho zabudneme. Podobne Čo oko nevidí, to
srdce nebolí – ak sme niečo nevideli, tak o tom nevieme a nemôžeme to ani ľutovať.
Frazémami signalizované indície o tesnej blízkosti videnia a vedenia potvrdzuje
etymologický rozbor slov, ako ho uvádza etymologický slovník. Vidieť znamená pre
človeka aj o videnom vedieť. Nemožno poprieť, že vieme o tom, čo sme videli. O
tom svedčí nielen formálna, ale aj významová blízkosť obidvoch slovies.
Praslovanské *véděti, v 1. osobe prézenta *vě(d)mь vychádza zo starobylého tvaru
*věde (viem), čo je pôvodom perfektum od indoeurópskeho *ueid- a znamená
vidieť. Inými slovami, slovesá vidieť a vedieť majú rovnaký indoeurópsky prazáklad,
rovnako ako latinské vīdī – viem, resp. grécke oīda. Pôvodný význam
praslovanského *vědě je teda videl som, t. j. viem (Kováčová, Cipriánová, 2016, s.
64).
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Schéma č. 2: Rekonštrukcia asociatívno-sémantickej siete rekonštruujúcej
príbuznosť konceptov vidieť a vedieť
Zdroj: Topics in Linguistics 17, č. 2, s. 59 – 72
Komentár k náčrtu časti asociačno-sémantickej siete týkajúcej sa ľudských emócií
V najhrubších rámčekoch schémy znázorňujúcej časť ASS s najstaršími konceptmi
v jazyku (ako piliermi ASS) sú kľúčové emócie, ktoré sú usporiadané ako prirodzené
opozície, v menších rámoch sú odvodené emócie, napr. ten, kto je nešťastný, sa
hnevá na iných ľudí; čo platí aj opačne, kto sa hnevá, je aj nešťastný. Závisť je druh
nenávisti; medzi závisťou a nenávisťou je lakomosť. Vzťahy sa “zahusťujú”
frazémami. Frazeologické bohatstvo dokazuje, že medzi jednotlivými pojmami,
ktoré pomenovávajú kľúčové emócie sú jemné odtienky. Emócie sú vyjadrené tiež
frazémami s komponentom oko. Zo schémy je zrejmé, že komponent oko sa
vyskytuje tak v prípade pozitívnych, ako aj negatívnych emócií. Komponent oko tu
potvrdzuje príbuznosť konceptov VIDIEŤ a VEDIEŤ / resp. NEVIDIEŤ a NEVEDIEŤ, ako

54

to bolo znázornené na obr. 2. Ide o demonštrovanie spôsobu usporiadania
konceptov v ASS.

Schéma č. 3: Príklad organizácie konceptov emócií v ASS na princípe protikladov
Zdroj: Vlastné spracovanie
To, čo vnímame vďaka obraznosti frazémy, sa potvrdzuje etymologickou
rekonštrukciou, ako to vyplýva z nasledujúcich príkladov. Vybrali sme dve
protichodné emócie: ŽIČLIVOSŤ a LAKOMOSŤ.
ŽIČLIVOSŤ (splní, čo jej na očiach vidí) – Etymologický rozbor: žičiť vzniklo
oddelením predpony po- z požičiť = umožniť užívanie /používanie niečoho > dopriať
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niekomu niečo; znamená dopriať niekomu niečo. Český etymologický slovník
odkazuje aj na žiť / žít; t. j. dopriať niekomu niečo, aby mohol žiť, resp. získať obživu
(žito), čo v Psl. znamená obile.
LAKOMOSŤ (závidí aj oči človeku) – Etymologický rozbor: Psl *olkomъ – odvodené
od *olkati = byť hladný, hladovať, v baltských jazykoch aj dychtiť.

3.2
INTENČNÉ VYTVÁRANIE KONCEPTOV V PROCESE
VYUČOVANIA AKO PREDPOKLAD AKTÍVNEHO POZNÁVANIA
A KONŠTRUOVANIA POZNATKU
Poznanie si v sebareflexii ale i v reflexii iných ľudí ako účastníkov intenčného
vzdelávania predstavujeme ako poznanie zákonov a zákonitostí, ktorým rozumieme
a vieme ich uplatniť. Ak sa ich dožadujeme ako učitelia a naši žiaci nevedia alebo
nevedia tak, ako by sme očakávali, argumentujú, že si nevedia spomenúť. Na čo sa
naši žiaci nevedia rozpamätať? Nevedia sa rozpamätať na poučku, teda na vetu,
výrok. Škola ich naučila či viedla k tomu, aby žiadali sami od seba relevantnú
poučku, pravidlo!!!! Ako vetnú štruktúru si ju, prirodzene nepamätajú, lebo naša
myseľ neukladá vety a súvetia, neukladá syntaktické štruktúry, ale ukladá významy
a vzťahy. Naša myseľ sa nerozpamätáva na výsledok, ale opätovne a rýchlo prejde
po tej istej ceste, ktorou nová vedomosť do myslí prišla a ktorá sa v primeranom
počte opakovala. Naša myseľ sa vráti na už známy chodníček. Ale – čo ak žiadny
nebol? Čo ak prišla len hotová poučka? Potom chodníček nenájde, lebo nemá
žiadnu pamäťovú stopu. 156 študentov učiteľstva (rôznych odborov) dostalo
otázku: Kto z vás má takú vlastnú skúsenosť s vyučovaním, že žiakom sa oznámi
pravidlo – poučka a vzápätí sa robia cvičenia? Až 78,6% považuje tento postup za
štandardný, t. j. taký, ako sa bežne používa, a to najmä preto, lebo bol na nich
aplikovaný. Len 15,1% má osobnú skúsenosť s takým procesom, ktorý by sme mohli
nazvať ako objavovanie zákonitostí. Postup, keď je nový pojem/termín
vyvodzovaný z významu bežného slova, zažilo len 9,8% opýtaných, a to len na
niektorých predmetoch. V podmienkach strednej školy tento proces popierajú
úplne – nemajú skúsenosť, že by sa na základe pozorovaného javu, napr. javov
jazykového (štylistického 15 ) charakteru vyvodzovali vlastnosti, ako sú napr.
pojmovosť alebo pojmy označujúce sociálne nárečia slang či argot, aby sa na
základe recepcie textov identifikovali v istej príbuznosti a súčasne rozdielnosti
pojmy zodpovedajúce špecifickým lexémam, kými sú historizmus a archaizmus.
Otázka ako učiť poznávať nové javy, resp. ako sprostredkovať poznanie niekomu
ďalšiemu, sa objavuje už v staroveku. Aristoteles v tejto súvislosti hovorí: „V prvom
rade je treba skúmať, či určenie, t. j. definícia, bolo vytvorené z toho, čo je známe
15

Stredoškolské vyučovanie slovenského jazyka je orientované najmä na štylistické učivo,
čím sa vyjadrilo komunikačné poňatie tohto predmetu.

56

skôr a čo je známejšie. Určenie, t. j. definícia sa totiž podáva preto, aby sa poznalo
to, o čom je reč. Nepoznávame však z kadečoho, ale z toho, čo je skoršie a
známejšie.... A tak je zrejmé, že ten, kto nevytvoril určenie takýmito prostriedkami,
určenie, t. j. definíciu či poznatok, v skutočnosti neudal“ (Aristoteles, 1975, s. 128).
Čo si treba predstaviť pod pojmom známe, známejšie, resp. kde je začiatok
„známejšieho“, na túto otázku dáva odpoveď A. Wierzbicka, keď vymedzuje súbor
elementárnych sémantických jednotiek: „V škole ide o poznávanie nových vecí a
javov, vzťahov medzi nimi. Aby sme mohli vychádzať z najzákladnejších významov a
následne dedukovať významy a zmysly nové, musíme mať tzv. súbor
elementárnych sémantických jednotiek. Aby sme mohli čomukoľvek porozumieť,
musíme zredukovať to, čo je neznáme na to, čo je známe; to, čo je nejasné, na to,
čo je zrejmé; to, čo je nezrozumiteľné, na to, čo je zrozumiteľné samo od seba
(Wierzbicka, 2014, s. 24).
Ako sme ukázali v predchádzajúcej podkapitole, v slovách ako v konceptoch16 sa
uchovávajú informácie o ich vzniku či vývoji, ktorými vo svojej dlhej histórii prešli.
To znamená, že koncept je akousi pamäťovou databázou celého spoločenstva na
jednej strane, keďže jazyk je jav spoločenský, ale rovnako koncepty sú aj akousi
databázou poznaného u každého jednotlivca, keďže sa ukladajú a organizujú ako
asociačno-sémantická sieť a tvoria jazykové vedomie človeka. V prípade, ak sa
potrebujeme na niečo rozpamätať, relevantná časť konceptu sa aktivizuje, pričom
náš mozog automaticky aktivizuje aj všetky ďalšie nejako spolupracujúce či
súvisiace koncepty, a to v podobe asociácií.
Medzi nástupom asociácií a spôsobom, akým sa daný poznatok konceptualizoval, je
priama súvislosť. Nástup asociácií je podmienený predchádzajúcimi procesmi
konceptualizácie. Inými slovami, ak sa nový jav nekonceptualizoval, neprešiel
procesom konceptualizácie, tak nenastúpia očakávané a práve vyžadované
asociácie, poznatok či informáciu si človek, resp. jeho mozog či pamäť nevybaví.
Nástup asociácií je nepomerne rýchlejší v porovnaní s vyhľadávaním požadovanej
informácie napr. v slovníku či encyklopédii, pretože asociácia nastupuje v zlomku
sekundy a spolu s ňou nastupujú aj sprievodné asociácie, zatiaľ čo vyhľadaná
informácia sa, naopak, manifestuje izolovane, nie v relevantných súvislostiach. To
znamená, že vyššiu efektívnosť prameniacu z asociačných spojení a rýchleho
zapamätávania i potenciálneho vybavovania poznatku prináša konštruktivisticky
chápané vyučovanie, a to ako strategické riadenie žiakových učebných činností:
„(...) konstruktivisticke metody řízeni uečební činnosti žáků vytváření asociačních
vazeb s již dřivě fixovanými informacemi podporují. Zapojení zrakového a
sluchového asocičního kortexu do procesu vyhodnocování a následního ukládaní
prvotní informace souvisí patrně s faktem, že situace či informace, která je
16

Slovo sa chápe ako koncept, viac v monografii Alefirenko, N. F. – Korina, N. B. Problémy
kognitívnej lingvistiky, 2011.
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doprovázená silným prožitkem, se trvale konsoliduje do paměťovych stop hned po
jeji prvním zakódování, bez nutnosti dalšího opakování“ (Škoda – Doulík, 2011, s.
18).
Asociácie sú tiež podmienkou intuície, ktorá sa označuje ako duševná schopnosť –
superlogika. Intuícia sa navonok prejavuje ako akýsi duševný záblesk – vznikol ako
výsledok toho, že mozog posúdi biliardy možností a permutácií, aby dospel k
matematicky
presnému odhadu pravdepodobnosti
úspechu, pričom
pravdepodobnosť je 83,7862%, t. j. takmer 84%. Odkiaľ prichádza tento duševný
záblesk? Naša myseľ si vybrala z obrovského množstva informácií, ktoré
zhromažďovala celý život, ale vybrala len tie informácie, ktoré sú relevantné pre
konkrétnu situáciu, súvisia s aktuálnou požiadavkou, teda tie, ktoré práve
potrebujeme.
Schopnosť kreovať poznávací proces iného človeka sa odráža v schopnosti
konceptualizovať relevantné prvky rôznorodého charakteru (ako výsledok
komplexu skúseností, pozorovaní, analýz, komparácií) tak, aby sa v mysli
jednotlivcov najmä vďaka konečnému induktívno-deduktívnemu obratu utvoril
invariant konceptu a aby sa dva koncepty – učiteľov sformovaný a overený, t. j.
trvalý a správny a žiakov práve vznikajúci a ešte sa korigujúci koncept stretli v
dialógu a v očakávanej pomernej zhode podstatných znakov a vlastností. Schopnosť
vytvárať diskurzívny priestor, v ktorom sa odohrá proces konceptualizácie v
intenčnom školskom poznávaní, je podstatou učenia a takéto učenie je umenie.
Parafrázujúc A. Wierzbicku – učiť teda nemôžeme akokoľvek a súčasne ani učiť
nemôže ktokoľvek.
Každý nový význam je konceptuálna štruktúra v konceptuálnych priestoroch. V
prípade intenčného poznávania v rámci vyučovania ako konceptuálnu štruktúru
môžeme chápať učebnicou spracované či interpretované učivo, resp. celá téma.
Proces konceptualizácie je dynamický proces prebiehajúci v rámci edukačnej
jednotky, ktorého podstatu predstavuje objavovanie (žiakom), resp.
spoluobjavovanie – koordinácia a kooperácia žiaka a učiteľa, keď žiak objavuje z
jeho aspektu niečo nové a učiteľ (spolu)objavuje z jeho hľadiska už objavené (pre
neho známe, detailne osvojené najmä vďaka špecializácii a kvalifikácii).
Konceptuálny priestor je myseľ žiaka v dialógu s mysľou učiteľa.
V procese poznávania konceptuálne štruktúry (ako obsahy a významy) a
konceptuálne priestory vstupujú do vzájomnej interakcie. Konceptuálne priestory
učiteľa a žiaka vstupujú do vzájomnej komunikácie, aby mohli zdieľať určené (napr.
učebnicou) obsahy a významy, t. j., aby si porozumeli. Konceptuálny priestor žiaka –
myseľ žiaka – sa obohacuje, aby sa (aspoň čiastočne) vyrovnal rozdiel oproti
konceptuálnemu priestoru učiteľa v relácii danej konceptuálnej štruktúry
(predpísané obsahy, relevantné významy a termíny). Táto špecificky zameraná
komunikácia dvoch rozdielnych konceptuálnych priestorov prebieha ako
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niekoľkonásobná a niekoľkoúrovňová vzájomná interakcia. Ak by k takejto
špecifickej komunikácii nedošlo v jej algoritmickej postupnosti, nielen že si nebudú
tieto dva subjekty úplne rozumieť, ale z aspektu žiaka k žiadnemu poznaniu
nedôjde, teda ani jeho konceptuálny priestor sa kvalitatívne nezmení a asociačnosémantická sieť sa neobohatí, nerozšíri.
Očakávané porozumenie či pochopenie novému významu, ktorý musí byť
verbalizovaný a navonok sa identifikuje ako termín, t. j. lingvistického výraz, sa
manifestuje ako kombinácia nastupujúcej očakávanej, t. j. relevantnej (správnej)
asociácie či ako spojenie medzi novým pojmom – slovom/termínom vybavovaným
v mysli žiaka a konceptuálnymi štruktúrami (obsahom, učivom) za podmienky, že
tieto konceptuálne štruktúry sú adekvátne (vzhľadom k mentálnym modelom
žiaka). Zjednodušene to možno obmedziť na rešpektovanie podmienky, že obsah
učiva je veku žiaka a jeho vývinovému stupňu inteligencie primeraný.
Všetky dimenzie a domény kvality konceptov sú buď vrodené, alebo naučené.
Učenie sa novým konceptom – významom – je sprevádzané zväčšovaním
konceptuálnych priestorov na základe pridávania nových kvalít alebo pribúdaním
celých nových konceptuálnych priestorov.
P. Gärdenfors (1995) pridanie novej osi kvality v konceptuálnom priestore považuje
za ekvivalentné vedeckému objavu.
Uvedené fakty o našej mysli, o našom jazykovom vedomí, o vzťahu jazyka a
myslenia sú dostatočným argumentom pre to, aby sme proces intenčného učenia v
podmienkach školskej edukácie chápali ako objavovanie z aspektu žiaka a ako
spoluobjavovanie z aspektu učiteľa a aby sme v ňom nachádzali isté algoritmické
atribúty. Tomu by mal učiteľ prispôsobiť stratégie, ktoré si v príprave edukačnej
jednotky ako v projektovaní polydiadického dialógu volí.
Proces vzniku prvotných významov/konceptov a ich verbalizáciu je možné
rekonštruovať, ako sme v predchádzajúcej podkapitole ukázali, na základe metódy
konceptuálnej analýzy. Rovnako je možné anticipovať analogický proces, a to
odvodzovanie či vyvodzovanie nových slov či pojmov z už etablovaných, resp.
známych slov/významov v podmienkach školskej edukácie. Nový pojem – v
školskom vzdelávaní termín – však nevyrastá len z už známeho slova/slov, ale z
konceptu, ktorý sme intenčne „modelovali“ a „kreovali“ v analógii k prvotným
konceptom, t. j. k štruktúram, ktoré obsahujú jazykové, ako aj nejazykové a
neverbálne elementy, sú teda svojou podstatou heterogénne. V školskom
prostredí, najmä v základnej škole ide o osvojovanie si základných poznatkov, teda
je nespochybniteľná potreba osvojenia relevantných pojmov v takej miere, aby boli
trvalo uložené v našom podvedomí a mohli byť asociované.
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V podmienkach školského vzdelávania v konštruktivisticky poňatom vyučovaní je
narábanie s konceptmi či, presnejšie, nevyhnutnosť ich vytvárania zásadnou
požiadavkou na každodennú prácu učiteľa.
Na záver demonštrujeme niekoľko príkladov intenčného budovania konceptov, z
ktorých sa má konštruovať u žiaka poznatok tak, že sa utvorili asociačné väzby.
Vždy sa v jednom diskurzívnom priestore z aspektu žiaka stretáva niekoľko
zmyslových podnetov.
Príklady modelovania konceptu, súčasťou ktorého je emocionálne prežívanie
posilňujúce prepojenia v ASS:
Príklad č. 1: V koncepcii hodiny zameranej na diferenciáciu slovnej zásoby sa
vychádza z reálnej skúsenosti s textom z rozprávky P. Dobšinského O kocúrikovi.
Autorkou koncepcie edukačnej jednotky, ako aj prezentácie, z ktorej pochádzajú
obrázky, je N. Brehová a vypracovala ju v rámci seminárnej práce z predmetu
Teória vyučovania (vedie Z. Kováčová) v r. 2013. Dôležitým prvkom z aspektu
konštruovania poznatku o slovách a ich dobovej príslušnosti je vytváranie priestoru,
v ktorom sa žiaci presvedčia, kedy a kde sa konkrétne skupiny slov vyskytujú a ako
dospejeme k ich terminologickému označeniu. Na zostavovaní jednotlivých skupín
slov a ich následnej kategorizácii sa žiaci aktívne podieľajú mentálne, ale aj
motorickou aktivitou.

Obrázok č. 2: Spojenie poznávania jazykových javov s estetickým zážitkom
Zdroj: N. Brehová: Seminárna práca vypracovaná na seminárne cvičenie z predmetu
Teória vyučovania slovenského jazyka
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Obrázok č. 3: Spájanie poznávania jazykového javu z jazykovej reality – jav text
prirodzene obsahuje
Zdroj: N. Brehová: Seminárna práca vypracovaná na seminárne cvičenie z predmetu
Teória vyučovania slovenského jazyka



Slová, ktoré pomenúvajú dnes už neexistujúce veci: groš, ríf, dvoran,
mušketa, felčiar, cylinderky => používali sa v historických dobách =>
HISTORIZMY
Slová, ktoré pomenúvajú dnes existujúce veci, ale ich význam je
nahradený novým pomenovaním: gazda, gazdiná, paholok, kapsa,
vandrovník, bukréta, gánok => dostali novú podobu – formu (hospodár,
sluha, taška, pútnik, kytica, chodba) a keďže ich pôvodná podoba
zastarala, pociťujeme ich ako archaické => ARCHAIZMY.

Nasledujúci obrázok je zdrojom nových vecí, ktoré len nedávno vstúpili do našej
reality a s nimi aj nové významy, ktoré sme museli pomenovať.
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Obrázok č. 4: Spojenie vnímania reality nových vecí a javov a ich pomenovania –
neologizmy v jazyku
Zdroj: N. Brehová: Seminárna práca vypracovaná na seminárne cvičenie z predmetu
Teória vyučovania slovenského jazyka

Na obrázku sú: programátor, video, čip, frisbee, sociálna sieť, smartfón, lasane =>
slová, ktoré ich pomenovávajú, sú nové => NEOLOGIZMY.
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Obrázok č. 5: Schéma postupne dopĺňaná žiakmi na základe pozorovaní
a učiteľových indícií
Zdroj: N. Brehová: Seminárna práca vypracovaná na seminárne cvičenie z predmetu
Teória vyučovania slovenského jazyka

Príklad č. 2: V učive o nárečiach využijeme texty piesní, v ktorých sa znaky
konkrétneho nárečia jasne prejavujú, pieseň vždy najskôr necháme odznieť z
nahrávky. Následne texty zobrazíme v zápise. Úlohou žiakov je vyznačiť tie slová,
ktoré by v škole nepoužil a nahradiť každé slovo tým slovom, ktoré by on ako
spisovné slovo použil.
Text 1
Išeu Macek do Mauacek šošovičku muácic,
zapomjeu si cepy doma, moseu sa on vrácic
Ženo moja, stará moja, kams mi daua cepy,
pod kolničku, na hrebíčku, vem si ich, ty suepý

Text 2
A od Prešova a od Prešova
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a od Prešova v tým poľu.
Neše še Janík, šerdečko mojo,
neše še Janík na koňu.
A za ním idze, a za ním idze,
a za ním idze ocec, mac.
Vrač še Janíčku, šerdečko mojo,
vrac še Janíčku, vrac še, vrac.

Problémová úloha: Reprezentanta ktorej skupiny slovenských nárečí nemáme?
Nájdite pieseň, ktorá je pre hľadaný región typická a urobte s textom rovnaké
operácie.
Využitie ľudových piesní je okrem toho, že text je nasýtený nárečovými slovami,
prináša aj emóciu na hodinu zameranú na lingvistické javy a osvojenie pojmu
nárečie v porovnaní so spisovným jazykom.
Otázky k téme č. 3:
1. Čo tvorí asociačno-sémantickú sieť z lingvistického aspektu?
2. Čo tvorí jej základné piliere?
3. Z čoho má byť utvorená definícia (ako obsah nového pojmu/termínu)
podľa Aristotela?
4. Čo sú elementárne sémantické jednotky podľa A. Wierzbickej?
5. Akú redukciu má urobiť učiteľ v procese prípravy simulovanej
konceptualizácie na vyučovaní?
6. Aký je rozdiel medzi vyhľadávaním informácií a spontánnym vybavovaním
uloženého poznatku?
7. Ako súvisia asociácie a intuícia?
8. Čo v podmienkach edukácie predstavuje konceptuálny priestor?
9. Kto objavil rozširovanie konceptuálnych priestorov?
10. Čomu zodpovedá aktívne osvojovanie si nového poznatku žiakom?
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4

KONŠTRUKTIVISTICKY POŇATÉ VYUČOVANIE
SLOVENSKÉHO JAZYKA

Základ pre konštruktivisticky poňaté vyučovanie treba vidieť už v teórii vývoja
inteligencie rozpracovanej J. Piagetom. V skutočnosti celoživotný proces učenia sa
či osvojovania si niečoho nového je sprevádzaný ním sformulovaného
akomodačno-asimilačného princípu. Ten si najviac uvedomujeme v procese
osvojovania reči dieťaťom. Vždy, keď sa niečo naučíme, ustupuje naše
„akomodačné obmedzenie“ a robí priestor pre „asimilačné prijatie“ nového,
dovtedy možno len tušeného a možno úplne neznámeho. Ustupujúca akomodácia
a rozširujúca sa asimilácia prebiehajú v jednom mentálnom priestore jedinca a je
logické predpokladať, že nové, prichádzajúce, si hľadá potenciálne pomáhajúce
prvky (resp. aspoň jeden relevantný prvok) ktoré mu pomôžu vybudovať si nový
poznatok. Nachádza ich v už osvojených a uložených významoch, viažucich sa k
relevantným poznatkom, ktoré plynú z jeho dovtedajších skúseností a vedomostí.
Tento súbor poznatkov je zjednotením jeho osobného skúsenostného a
vzdelanostného komplexu.
Tu naznačený vzťah medzi známym a novým (relatívne neznámym) sa kreuje ako
individuálny, jedinečný, keďže známe sa vybavuje u učiaceho sa subjektu na základe
jeho asociačno-sémantickej siete, významov, ktoré sú v nej uložené a ich prepojení.
Poznamenávame, že asociačno-sémantická sieť je u každého jedinca individuálna, a
teda všetky tu uvedené skutočnosti potvrdzujú základný princíp konštruktivizmu, že
nové poznatky ako výsledok poznávacieho procesu sú učiacim sa subjektom
konštruované (budované) individuálne. Znamená to, že učivo sa nepreberá ako
zrkadlový odraz toho, ako je prezentované napr. učebnicou a súčasne to poukazuje
na skutočnosť, že odovzdávať žiakom poznatok ako hotový, čo prevláda v
transmisívne poňatom vyučovaní, je neefektívne, resp. len veľmi málo efektívne.
Keďže učiaci sa subjekt pri takomto „odovzdávaní“ nevynakladá takmer žiadnu
rozumovú/poznávaciu aktivitu, t. j. nevynaloží energiu, a tak ani nevykoná prácu (v
zmysle metafory fyzikálneho poňatia tejto veličiny), nemôže mať ani osobný
prospech, zisk, tu v podobe nového poznania (poznatku).
Učiteľ, ktorý v transmisívne poňatom vyučovaní usiluje o takého mechanické
odovzdanie už hotového poznatku spolu so štruktúrovaním konkrétneho javu
(napr. s jeho logickým či gramatickým delením a triedením), nijako neberie do
úvahy a v procese učenia nezohľadňuje to, čo už žiak o danom jave vie, čo si o ňom
myslí (a na základe čoho si to myslí), resp. akú má s ním skúsenosť. V transmisívne
poňatom vyučovaní učiteľ predpokladá vrstvenie poznatkov na seba, namiesto
prehlbovania dovtedajšieho poznania žiaka. Nadviazanie na to, čo už žiak v tomto
zmysle pozná, by totiž znamenalo nájsť záchytný bod v podobe nejakého významu,
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s najväčšou pravdepodobnosťou už uloženého v jeho asociačno-sémantickej sieti. V
transmisívne poňatom vyučovaní „(...) je žák odsunut do pozice toho, kdo neví a
učitel je v roli toho, kdo má být jakýmsi garantem pravdy a žáka všemu naučit“
(Tonnuci, 1991, s. 12 – 15).
Na tom, aby prebehlo porozumenie učivu žiakom, sa podieľa niekoľko faktorov. Na
prvom mieste je to obsah učiva, ktorý by mal korešpondovať s mentálnymi
dispozíciami žiaka, s jeho schopnosťou abstraktne myslieť a s relevantným
disponovaním takého objemu poznatkov (zjednotenie skúsenostného a
vzdelanostného komplexu), ktoré mu dovoľujú aktívne prijať nový poznatok. Inými
slovami pri vymedzovaní obsahu učiva sa musí brať ohľad na to, či súbor/množina
skúseností učiaceho sa subjektu (získaných za celý život) – tzv. skúsenostný
komplex (SKK) a súbor/množina všetkých vedomostí učiaceho sa subjektu – tzv.
vzdelanostný komplex (VZK) vytvárajú dostatočnú bázu, metaforicky povedané, či
plní funkciu „živnej pôdy“, z ktorej nové poznanie môže vyrásť.
V intenciách asociačno-sémantickej siete je to otázka existencie záchytných bodov
– už uložených významov, o ktoré sa nový význam – pripísaný novej relevantnej
predstave – zachytí. Vymedzenie optimálneho obsahu a rozsahu učiva je prvým
predpokladom úspešnosti v konštruktivisticky poňatom vyučovaní a tejto otázke je
venovaných veľa výskumov v celosvetovom meradle. Motivované sú najmä
skúsenosťou z vyučovacej praxe, keď sa žiak len mechanicky naučí pravidlo, poučku,
zákon, ale nedokáže ho aplikovať, jeho poznanie nie je skutočným a trvalým
poznaním, ak vôbec môžeme o poznaní hovoriť. Relativizovanie takéhoto poznania
je opodstatnené najmä preto, lebo žiak v úsilí zapamätať si poučku, pravidlo,
zákonitosť, volí pamäťové stratégie učenia sa, čím skôr či neskôr pamäť preťažuje a
následne dochádza k zabúdaniu, teda vymazaniu len veľmi slabej pamäťovej stopy.
Informáciu bola uložená do krátkodobej pamäti a pamäťové štruktúry nedostali
ďalšie impulzy k tomu, aby ju „transportovali“ do dlhodobej pamäti.
Pre učiteľov, ako aj pre budúcich učiteľov je dôležité si uvedomiť, že v edukačnom
procese nejde o poskytnutie informácie žiakovi, ale o kvalitatívne zásadne odlišnú
činnosť, ide o budovanie poznatku postupne spájaného s relevantnými
zručnosťami. Buduje sa vždy z niečoho a na základe niečoho. Nemožno stavať na
ničom a z ničoho, no v prípade oznámenia pravidla, poučky, ide o činnosť podobnú
poskytnutiu informácie, čo ale naozaj znamená stavať (takmer) z ničoho. Naša
myseľ denne zachytí veľké množstvo informácií, ktoré si neukladá, pretože ich
vyhodnotí ako málo dôležité. Pri strategickej príprave vyučovacej hodiny je preto
nevyhnutné, aby učiteľ vedel, aké podmienky musia byť splnené pre to, aby myseľ
žiaka vyhodnotila nový poznatok ako dôležitý, či priam nevyhnutný pre vlastné
(najlepšie vnútorné) ciele, napr. v komunikácii alebo pri nadobúdaní
cudzojazyčných kompetencií. Ako mimoriadne motivujúce pri vyučovaní
slovenského jazyka sa ukázalo demonštrovanie výskytu konkrétneho javu v bežnej
jazykovej interakcii, v spontánnych dialógoch, v reálnych textoch, v rôznych
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prehovoroch. Ak sa poukáže aj na istý paradox vznikajúci medzi zjednodušeným
predpokladom či názorom (napr. jedno slovo má jeden význam) žiaka a tento
paradox za pomoci indícií poskytnutých učiteľom v dialogickej interakcii objavia
žiaci sami, potom sa už dostávame (úplne prirodzeným spôsobom) k práci s
prekonceptmi a ako učitelia vstupujeme (nepriamo, cez režírované situácie a
prostredníctvom exekutívnych inštrukcií) do konceptuálneho priestoru žiaka. Naše
učiteľské účinkovanie sa premieňa na majstrovstvo, na umenie učiť iného.

4.1
EFEKTÍVNE A ZMYSLUPLNÉ VYUČOVANIE – SYNCHRÓNNE
PÔSOBIACE PODMIENKY ROZHODUJÚCE PRE OSVOJOVANIE
LINGVISTICKÝCH POJMOV
Podmienky, ktoré majú/musia byť splnené v edukačnej jednotke zameranej (s
edukačným cieľom) na porozumenie novému javu, t. j. porozumenie a pochopenie
(zabudovanie do vlastného mentálneho modelu či priestoru žiaka) a osvojeniu
pojmu žiakom (interiorizácia pojmu) tak, aby s ním prostredníctvom relevantného
termínu vedel narábať (správne riešiť cvičenia a úlohy), zo psycholingvistického
hľadiska vymedzila dvojica autorov J. Škoda – P. Doulík (2011). Sformulovali osem
nevyhnutných podmienok pre efektívne učenie, pričom vychádzali z akceptovania
neurologických a biochemických procesov, ktoré sú explicitne dokázané v procese
prenášania informácie, zapamätávania a asociovania poznatkov. Toto vymedzenie
podmienok efektívneho učenia považujeme za nevyhnutné podmienky, ktoré budú
v nasledujúcich kapitolách rešpektované pri modelovaní edukačných jednotiek. Ide
o podmienky, necitujeme ich doslova, ale zvolili sme ich čiastočnú adaptáciu,
zjednodušili sme ich a miestami poprepájali s edukačnou praxou či poznatkami
najmä kognitívnej lingvistiky:
1. Učenie musí byť spájané s objavovaním nového a toto objavovanie má byť
pre žiaka ako učiaci sa subjekt zdrojom radosti.
2. Učivo musí byť veku primerané, pretože len vtedy je možné, aby v ňom
obsiahnuté javy boli deťmi/žiakmi „objaviteľné“. Žiak bude zažívať radosť
(podmienka 1), len ak jeho mu dovtedajšie skúsenosti a vedomosti
umožnia odhaliť nové skutočnosti.
3. Z podmienky č. 1 vyplýva, že radosť a poznávanie nového musia byť
navzájom prepojené, t. j. objavovanie postupuje v malých krokoch, ktoré
sú iniciované učiteľom (učiteľ žiaka vedie) a táto postupnosť malých
krokov zabezpečí, že žiak bude v čiastkových úlohách úspešný, za úspech
pochválený, tým neustále motivovaný k ďalšiemu a ďalšiemu kroku, lebo
pocit čiastkového úspechu mu prináša radosť.
4. Poznávanie nového javu má mať vo svoje podstate heuristický charakter.
V prípade jazykového učiva ide o poznávanie najmä gramatických a
sémantických vzťahov, čo jednoznačne znamená, že ide vždy o veľmi
abstraktné učivo. Z toho vyplýva na jednej strane, že ak by bolo
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sprostredkovávané transmisívne (ako hotový poznatok), bude zaťažovaná
len sémantická pamäť, no ľudská pamäť je efektívnejšia, ak ide o
epizodické radenie informácií – epizodická pamäť. Na druhej strane to
znamená, že žiak sám, t. j osamotený (napr. v prípade, ak mu dáme len
vyhľadať v encyklopédii, čo je prisudzovací sklad) bude tiež z aspektu jeho
vlastného poznania len málo alebo vôbec efektívny. Žiaľ, v školskej praxi
prevládajú tieto dve krajné polohy: alebo sa poznatok podáva ako hotový
(transmisívne), alebo je žiak odkázaný na vykonanie takej zložitej
abstrakcie, pre ktorú nemá dostatočné dispozície (sám vyhľadá, ale
sám/osamotený nepochopí). Na tomto mieste v prípade jazykového učiva
sa javí ako optimálna tzv. malá problémová metóda či heuristický
rozhovor, ktorý znamená veľa pomerne malých krokov, pričom otázky
pripravuje a kladie učiteľ v takom algoritmickom usporiadaní, že nielen
dospeje k očakávanému výsledku, ale súčasne ich premyslí v takej
jednoduchej podobe, že väčšina žiakov na ne dokáže odpovedať. Každá
odpoveď je súčasne „materiálom“ – potenciálom pre nasledujúcu otázku.
To znamená, že je medzi nimi súvislosť, aj keď niekedy nie je vylúčené isté
nevyhnutné doplnenie, ktoré však podobne ako v spontánnom rozhovore
nijako nenaruší dominujúcu niť rozhovoru smerujúcu k riešeniu
pôvodného problému – k poznaniu.
5. Učiteľ strategicky pripraví proces objavovania (žiakom) tak, že bude
zapájaných niekoľko zmyslov. V procese jazykového vyučovania najmä u
starších žiakov to nie je úplne jednoduché a vyžaduje si to dobrú prípravu
edukačnej jednotky zo strany učiteľa. Ak dodržíme požiadavku vychádzať
vždy zo živého jazyka, t. j. z komunikátov, ktoré v jazykovej praxi reálne
účinkujú, potom prirodzene zapájame súčasne sluchový a zrakový vnem.
Napr.: ako východisko pre objavovanie si zvolíme ukážku z filmu,
divadelného predstavenia, umeleckého textu, text, ktorý sa používa v
administratívnom styku, v publicistike, text básne či piesne a pod.
Následne to, čo bolo vnímané ako pieseň, báseň, autentický rozhovor,
interview a pod. vizualizujeme (zapíšeme) a ďalej s týmto jazykovotextovým materiálom cielene narábame najmä analytickým spôsobom. Pri
čiastkových riešeniach v heuristickom rozhovore sa tiež pristupuje k
procesnej vizualizácii zápisom na tabuli, resp. prácou na interaktívnej
tabuli, čím sa popri sprievodnom slove, t. j. sluchovom vneme zapája aj
zrakový vnem. V prípade jazykového učiva komunikačné technológie
umožňujú priniesť na hodinu slovenčiny reálny komunikát v jeho
autentickej podobe, čo je porovnateľné s pozorovaním napr. reálnej
horniny či nerastu na hodinách geológie či sledovanie buniek pod
mikroskopom na hodinách biológie. V metaforickom vyjadrení je takýto
postup pre žiaka príležitosťou „ohmatať živý jazyk“. Spomenuté faktory a
postupy súčasne robia edukačnú jednotku slovenského jazyka
atraktívnou, pričom obsahová stránka analyzovaných komunikátov môže
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žiakov aj emocionálne zasiahnuť v zmysle uvedomovania si pozitívnych
všeľudských hodnôt.
6. Predchádzajúce body – ich naplnenie je zárukou toho, že pre žiaka je
takéto učenie spojené s objavovaním sprevádzané jeho prežívaním. To
znamená, že je zdrojom zážitkov a iniciuje sa najmä epizodická pamäť,
ktorá (ako sme už spomenuli) je pre efektívne učenie rozhodujúca. V
prípade hodín čítania či slohovej výchovy je efektívne v tomto zmysle
pristupovať k dramatizáciám alebo konkrétnym činnostiam. Napr. pri
opise pracovného postupu v rôznych ročníkoch ZŠ (aj na 1. stupni ZŠ) je
vhodné si opisovanú činnosť aj zrealizovať, resp. ponúknuť žiakom prácu v
skupinách – každá skupina sa môže sústrediť na inú činnosť, t. j.
výsledkom je opis niekoľkých pracovných činností. Zmyslom je dosiahnuť,
aby žiak sledoval postupnosť krokov v reálnej činnosti a analogicky v
časovej postupnosti a logickej súvislosti ich verbálne zachytil, resp.
štylisticky stvárnil v slohovej práci.
7. Žiak by v procese poznávania a učenia nemal byť vystavený stresu. Najmä
nadmerný stres spôsobuje hypersaturáciu a vznikajú zmätočné úsudky. So
stresom by sme si však nemali zamieňať nastolenie pracovnej atmosféry a
primeranej disciplinovanosti. Transmisívne vyučovanie nie je efektívne
najmä preto, lebo žiak, resp. jeho poznávacie a pamäťové štruktúry nie sú
nastavené v pracovnom režime/móde.
8. Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, potom je veľký predpoklad
toho, že sa budú vytvárať asociačné väzby. Nové poznatky sa zapoja do
systému skúseností a vedomostí, ktorými už žiak disponuje. Inými slovami,
dovtedajší SKK a VK žiaka umožní trvalé zabudovanie nového poznatku,
ktorý sa ako verbalizovaný pojem zachytí v asociačno-sémantickej sieti
(ASS) jednotlivca. Nový pojem – termín – si nájde miesto v ASS s oporou o
už známe významy bežných slov či iné termíny. V kapitole, v ktorej sme
hovorili o konceptualizácii tento proces súvisí so spomínaným
konceptuálnym priestorom a jeho rozširovaním.
Vyššie opísané podmienky efektívneho vyučovania adaptované na vyučovanie
slovenského jazyka môžeme znázorniť v nasledujúcej schéme, ktorú nazveme
procesná mapa.
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ZDROJ konkrétneho
jazykového javu
a súčasne
MOTIVÁCIA spojená
s POZNÁVANÍM;
objekt analýz.

JAZYKOVÝ
KOMUNIKÁT AKO
ARTEFAKT
JAZYKOVEJ PRAXE
Jazykový
ako
Jazykový javjav
učebnýučebný
obsah
ako
i
text
obsah ako
i text
nositeľ
ako
nositeľ
informácie
informácie
a etickej
a etickej
hodnoty sú
hodnoty
sú
primerané
primerané veku
veku žiaka.
žiaka.

Žiak bude pri analýzach
a problémových úlohách
zažívať RADOSŤ, lebo je
v jeho silách riešiť
ČIASTKOVÉ PROBLÉMY.

Problémová úloha v podobe
otázky Q1, ktorá predpokladá
odpoveď O1, resp. spojená
s indíciou.

Žiak je pri riešení
ÚSPEŠNÝ, lebo
vychádza zo svojho SKK
a VK.

Problémová úloha v podobe
otázky Q2 + Qn, ktorá
predpokladá odpoveď O2 +
On, resp. spojená s indíciou.

Žiak je pri riešení
ÚSPEŠNÝ n krát, lebo
vychádza zo svojho SKK
a VK.

Čiastkové
Čiastkové
riešenia sa sa
riešenia
procedurálne
procedurálne
zapisujú nana
zapisujú
tabuľu a do
tabuľu
a do
zošita.
zošita.

K sluchovým vnemom
sa pridáva
VIZUALIZÁCIA
a motorická aktivita.
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čiastkovýchúloh
úloh
a odpovedí
Z Zčiastkových
a odpovedí
plynie
riešenie
pôvodného
plynie riešenie pôvodného
problém.
problem.

Žiaci v niekoľkých
pokusoch sformulujú
hľadaný
POJEM/TERMÍN
a porovnajú s
učebnicou.

Efektívne učenie,
nadobudnutý
poznatok sa po
rekognícii
a posilnení
pamäťovej stopy
zabuduje do ASS.

Schéma č. 4: Procesná mapa efektívneho učenia na hodinách slovenského jazyka
ako adaptácia podmienok efektívneho vyučovania sformulovaná autorskou dvojicou
J. Škoda – P. Doulík (2011)
Zdroj: Vlastné spracovanie

4.2

VYUČOVACIA HODINA SLOVENSKÉHO JAZYKA AKO
DISKURZÍVNY PRIESTOR

Učenie založené na konštruktivistickom princípe je možné považovať za zmysluplné
učenie, pretože prispieva ku kvalitatívnej zmene v chápaní javov v mysli dieťaťa.
Jeho podstatou nie je poskytnutie definitívne sformulovanej zákonitosti či konečná
charakteristika nového javu, ale jeho zmyslom je aktivizovať žiaka ako učiaci sa
subjekt a dosiahnuť, že on sám vo svojom mentálnom priestore aktivizuje
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poznávacie procesy pozostávajúce z hľadania analógií, relevantných analýz a
syntéz, následných komparácií a smerujúcich k abstrakcii, a to ako v konečnom
dôsledku konštrukčný proces, na konci ktorého je porozumenie, a to je následne
vplyvom zovšeobecnenia premenené na nové poznanie. Vytváranie predstavy je v
procese poznávania kľúčové, bez predstavy žiak nemôže o danom jave uvažovať.
Jeho pôvodná predstava ako prekoncept (resp. aj miskoncept) sa zdokonaľuje,
kompletizuje a najmä jej je pripísané označenie v podobe termínu, t. j. predstava sa
verbalizuje. Verbalizovaná predstava sa zapojí – zabuduje – do asociačnosémantickej siete, pretože len vtedy sa môže v prípade vonkajšej iniciácie (napr. v
podobe otázky) či vnútornej potreby (aktívna potreba subjektu o nej hovoriť)
asociovať a navonok manifestovať (v odpovedi či vlastnom prehovore).
Autorská dvojica Škoda – Doulík (2011, s. 76) identifikovala podmienky
zapamätávania nového javu/termínu/zákonitosti z aspektu poznávacích a
pamäťových dispozícií človeka. Aby si náš mozog uložil nový poznatok do
relevantných štruktúr mozgovej kôry, musí byť prvotná informácia vybratá
spomedzi množstva iných „prietokových“ informácií hypotalamom, ktorý „lobuje“
za jej uloženie. Súčasne však musí byť informácia premenená na poznatok za
simultánneho účinkovania emócie a s oporou o už známy element, napr. o už
známy význam slova či termínu. Vhodné je tiež zmyslové vnímanie daného javu,
resp. jeho znázornenie. Súčasne platí, že sa musí akceptovať prirodzená stratégia
mozgu v prirodzenom poznávacom procese, a to, že musí pre mozog vzniknúť
presvedčenie, že subjekt poznatok odhalil sám.

•zmyslové
vnímanie
•emócia
výber prvotnej
informácie
hypothalamom

•s bežným
slovom
•s už
známym
termínom

asociované

presvedčenie,
že jav /zákon
objavil sám

•algoritmus indícií
a odpovedí
•induktívnodeduktívny obrat

Schéma č. 5: Algoritmus modelovania diskurzívneho priestoru v rámci edukačnej
jednotky ako podmienky trvalého poznania
Zdroj: Vlastné spracovanie
72

Vzostupný charakter schémy naznačuje postupnosť krokov, pričom východiskom je
zmyslové vnímanie, nasleduje rad činností, ktoré umožnia žiakovi iniciovať
asociáciu s tým, čo je všeobecne známe, resp. čo mu je už z predchádzajúcich učív
známe a najvyššie stojí ako výsledok algoritmických krokov induktívno-deduktívny
obrat, t. j. obrat od práve získaných skúseností, keď indukcia (toľko indukcií, koľko
krokov má algoritmus) spočívala v odhade toho, pri čom sa žiak nemôže pomýliť
(bola jednoduchá a sprevádzaná indíciou). Do odpovede sa premietla vždy
čiastková dedukcia žiaka, aby na samom konci z množiny indukcií a čiastkových
dedukcií vyrástol induktívno-deduktívny obrat. Tento obrat znamená hľadisko
učiteľa, aby zavŕšil svoju stratégiu zaviesť či vyvodiť pojem/termín.
4.2.1

STRATÉGIE OBJAVOVANIA

ANOTÁCIA
PRÍKLAD REFLEXIE PREKONCEPTU ŽIAKOV V EDUKAČNEJ JEDNOTKE
Základnou podmienkou stratégie objavovania jazykového javu žiakmi je príprava
takého prirodzeného výskytu konkrétneho javu, ktorý je možné prezentovať ako
prirodzený v zmysle funkcií jazyka. Spravidla ide o textový útvar, v ktorom sa daný
jav nielen vyskytuje, ale účinkuje v sprievode jemu podobných, no nie identických
javov. Učiteľ musí strategicky uvažovať nielen nad tým, ako daný jav zviditeľniť, ale
súčasne aj nad tým, ako jednoznačne v indíciách naznačiť kritérium či kritériá jeho
rozpoznania medzi inými viac či menej podobnými javmi. Tento komunikačnotextový priestor ako objekt postupných operácií v ich algoritmickom slede je možné
pracovne nazvať jazykové laboratórium.
ANALYTICKÁ INTERPRETÁCIA DIDAKTICKÉHO SPRACOVANIA
UČIVO: VIACSLOVNÉ POMENOVANIA
VÝCHODISKOVÝ TEXT AKO OBJEKT POZOROVANÍ A ANALÝZ – „JAZYKOVÉ
LABORATÓRIUM“:

Evička a jej mama majú sviatok v ten istý deň. Evička oslavuje narodeniny a
mamka meniny. Otec sa rozhodol, že na oslavu tohto dvojitého rodinného
sviatku ich pozve do reštaurácie. Úlohou Evky bolo, aby zostavila pre všetkých
pozvaných hostí slávnostné menu. Plánovali pozvať aj starých rodičov. Evka
vedela, že stará mama nepije čiernu kávu a starý otec nemá rád sladkosti.
Dostala do ruky jedálny lístok a dala sa do práce. Pomaly čítala: hovädzí vývar,
zeleninové rizoto, vyprážaný rezeň, opekané zemiaky, zemiakové lokše,
bravčová restovaná pečeň, dusená ryža, grilované rebierko, kuracie prsia ....
pochopila, že to nebude ľahká úloha. Otočila stranu a pozrela si nápojový
lístok: čierna káva, írska káva, ľadová káva, ľadový čaj, zelený čaj. O kúsok
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ďalej: dezertné vína, šumivé vína, prírodný ovocný mušt ... Zatvorila jedálny
lístok prinesený z neďalekej reštaurácie a rozhodla sa, že jej otecko bude
musieť pomôcť.

Metodický postup ako algoritmus:



Text je prístupný každému dieťaťu a prečítame ho nahlas.
Po prečítaní nasleduje otázka smerujúca k porozumeniu obsahu textu: Čo
robí Evička? Čo musí vyriešiť? Koho potrebuje, aby sa rozhodla? Máte aj
vy podobnú skúsenosť? Už ste organizovali pre niekoho oslavu? Prečo
svojim blízkym blahoželáme k ich sviatkom? Viete, kedy majú vaši rodičia
a súrodenci narodeniny?

Metodický komentár: Text ako komunikát je vždy sprostredkovateľom nejakého
významu. Platí zásada, že jeho významová hodnota sa vždy musí reflektovať v práci
so žiakmi a dôraz sa kladie aj na emocionálnu a etickú stránku obsahu. Tu je prvá
príležitosť vzbudiť u detí emocionálnu angažovanosť. Treba dať priestor na
vyjadrenie postojov detí, na rekapitulovanie ich podobných životných skúseností, o
akých tu hovorí Evička. Východiskový text, ktorý sme použili, je adaptovaný,
vytvorený tak, aby vedľa seba – rovnako ako v prirodzenom spoločenskom diskurze
– koexistovali jednoslovné i viacslovné pomenovania.



Strategická otázka Q117 na zistenie predstavy – konceptu u detí týkajúca
sa projektovaného cieľa – vyvodenia termínu (viacslovné pomenovania):
Deti, čím pomenovávame osoby a veci?
opätovne čítať text a priebežne zapisovať pomenovania osôb a vecí,
ktoré sa v texte spomínajú.

Metodický komentár: Zápis prebieha simultánne s postupujúcim opätovným
čítaním a výberom pomenovaní. Zápis organizujeme tak, aby ho sledovalo celé
spoločenstvo učiacich sa detí, t. j. celá činnosť je viac-menej spoločná a jej výsledok
je vizualizovaný. To, čo sa zapisuje v spoločnom priestore (napr. tabuľa), si zapisuje
každý žiak aj do svojho zošita. Žiaci sa pri riešení a zápise striedajú.






Riešenie úlohy R1: Množina získaných riešení a zápis: Evička, mama,
sviatok, deň, narodeniny, meniny, .... starí rodičia, .... jedálny lístok,
hovädzí vývar, zeleninové rizoto, vyprážaný rezeň, opekané zemiaky,
zemiakové lokše.
Strategická otázka Q2: Mama označuje koľko osôb?
Odpoveď Q3: Jednu.
Strategická otázka Q3: Koľko slov sme potrebovali na označenie mama?

17

Na odlíšenie znaku pre otázku a odpoveď zavádzame znak O = odpoveď a Q = otázka
(podľa anglického slova question) a I = indicia obsiahnutá v inštrukcii, ale môže byť aj
súčasťou otázky.
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Odpoveď Q4: Jedno.
Inštrukcia so skrytou indíciou I2: Rozdeľte tieto pomenovania do 2
skupín/stĺpcov podľa toho, či sme na označenie veci, osoby, javu
potrebovali dve slová, alebo len jedno slovo:
Riešenie úlohy R2 – zápis do stĺpcov alebo tabuľky:

JEDNA VEC, OSOBA, JAV = JEDNO JEDNA VEC, OSOBA, JAV = DVE A VIAC
SLOVO
SLOV
Evička

jedálny lístok

mama

zeleninové rizoto

sviatok

opekané zemiaky

deň

zemiakové lokše

narodeniny

bravčová restovaná pečeň

ruka

prírodný ovocný mušt

Jednoslovné
pomenovania

Viacslovné
pomenovania

Schéma č. 6: Vyvodenie pojmu/termínu (jednoslovné pomenovania – viacslovné
pomenovania = tu združené pomenovania) z bežných slov
Zdroj: Vlastné spracovanie
Strategická otázka Q4: Vrátime sa k vášmu predpokladu na začiatku. Čo ste
odpovedali na otázku, koľko slov potrebujeme na označenie jednej veci, osoby
javu? Odpovedali ste JEDNO. Je to pravda?
Odpoveď O5: Nie, na označenie jednej veci niekedy potrebujeme aj dve alebo
viac slov.
75

Inštrukcia so skrytou indíciou I3: Doplňte ma: To znamená, že v jazyku
máme........... (jednoslovné) aj (viacslovné) pomenovania.
Metodický komentár: Zápis je vo verejnom – spoločnom priestore a súčasne v
zošite žiaka. Zovšeobecnenie, ktoré je naznačené šípkou a následne označené,
iniciuje učiteľ nasledujúcimi indíciami a zdôraznením skutočností pomenovaných
bežnými slovami: jedno slovo/dve a viac slov urobia žiaci sami – spontánne.
Zápisom a farebným vyznačením učiteľ zdôrazňuje a definitívne uzatvára celú
činnosť zavedením pojmu/termínu. Až následne môže prísť otázka smerujúca k
definícii pojmu na základe tzv. tvrdého začiatku: Jednoslovné pomenovania sú
............ Viacslovné pomenovania sú ..............Aj tie sa formulujú najskôr skusmo
(bez poučky v učebnici), môžu sa ako hypotéza zapísať na tabuľu a následne
porovnať.
Nasleduje poznanie prehlbujúca rekognícia: rekapitulujeme, čo sme urobili
systémom otázok a odpovedí tak, aby čo najviac žiakov bolo aktívnych:
V jednej skupine máme (v zápise či v tabuľke) JEDNOSLOVNÉ POMENOVANIA, v
druhej VIACSLOVNÉ POMENOVANIA.
Q1: Koľko vecí pomenovávajú slová v prvej skupine?
O1: Jednu.
Q2: Koľko vecí pomenovávajú slová v druhej skupine?
O2: Jednu.
Q3: Koľko slov na to potrebujeme?
O3: Dve.
Q4: Môžeme ich od seba oddeliť?
O4: Nemôžeme. Stoja stále pri sebe, pretože sa natrvalo spojili – združili pri
pomenovávaní a dostali názov: ZDRUŽENÉ POMENOVANIE.
Učiteľ využíva vizualizáciu pôvodného procesu objavovania v procese poznatok
prehlbujúcej rekognície a tento krok posilňuje aj počiatočný vnem pri objavovaní –
tu využitie obsahu a formy jedálneho lístka.
4.2.2

STRATÉGIA ARGUMENTOVANIA

ANOTÁCIA
Táto stratégia je založená na inferencii (postupnosti a vnútornej súvislosti)
poznatkov o vete, ide najmä o aktívne poznatky o slovese a jeho tvare, o
podmienke vyjadrovať konkrétne gramatické kategórie v slovesnom tvare pre
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pozíciu prísudku. Predpokladá sa schopnosť žiakov vymedziť podobné kritériá pre
vetný základ. odlíšenie prísudku a vetného základu je podmienkou pre identifikáciu
dvojčlennej a jednočlennej vety. Potenciálne môže byť nasledujúci uvedený model
využitý aj na hlbšie opakovanie o jednočlennej a dvojčlennej vete napr. na konci
tematického celku. Učiteľ musí strategicky predpokladať zjednodušené chápanie
problematiky žiakmi, preto si vytvára/plánuje priestor pre revíziu miskonceptu a
musí dospieť k jeho oprave, t. j. premene zjednodušeného chápania na korektné
porozumenie, ktoré je sprevádzané argumentovaním, v tomto prípade
morfologickým vymedzením kategórií slovného druhu v pozícii vetného jadra.
PRÍKLAD REFLEXIE PREKONCEPTU ŽIAKOV V EDUKAČNEJ JEDNOTKE
ANALYTICKÁ INTERPRETÁCIA DIDAKTICKÉHO SPRACOVANIA
UČIVO: JEDNOČLENNÁ VETA
Metodický komentár: Vstupná reflexia predchádzajúcich poznatkov s cieľom
dosiahnuť inferenciu s učivom o dvojčlennej vete. Na začiatku vyvodzovania
nového pojmu stojí jednoduchý polydiadický dialóg, ktorý smeruje k identifikácii
predpokladu detí
Q1: Deti koľko vetných členov má jednočlenná veta?
O1: Dvojčlenná veta má dva členy. Podmet a prísudok.
Q2: Koľko členov má jednočlenná veta?
O2: Jednočlenná veta má jeden člen.
Metodický komentár: Známy miskoncept – nie úplne správne osvojené učivo o
dvojčlennej vete – vedie deti k predpokladu, že vyjadrenie podmetu a prísudku
znamená ich explicitnú prítomnosť vo vete. Neuvedomujú si, že napr. podmet
nemusí byť explicitne vyjadrený, ale je skryto manifestovaný v gramatických
kategóriách prísudku (rod, číslo podmetu kopíruje prísudok). Odpoveď, že
dvojčlenná veta má dva členy – podmet a prísudok nie je síce úplne nesprávna, ale
nie je ani úplne správna. (Správna by bola len v akomsi idealizovanom modeli, čo
však v prirodzenom jazyku nie je štandardné.) Odpoveď žiakov je teda neúplná a
ako taká vedie k zjednodušenej predstave o samotnej dvojčlennej vete, no najmä z
takejto predstavy pramení tvrdenie, že jednočlenná veta má jeden člen (jedno
slovo), ktorá je úplne nesprávna. Deti možno stavajú aj na analógii s učivom o
pomenovaniach v jazyku a relevantným označením jednoslovné a viacslovné
pomenovania (vyvodzované aj z dvojslovných pomenovaní). Za miskoncept tu teda
treba považovať tvrdenie, že dvojčlenná veta má vždy dve slová – v zmysle nimi
chápaného stotožnenia s dvoma členmi. A analogicky žiacky prekoncept – tu
prameniaci z uvedeného miskonceptu, že jednočlenná veta má 1 slovo.
Učiteľ sa musí vrátiť k širšej definícii – charakteristike dvojčlennej vety, a to s
akcentom na jej významový potenciál, t. j. jej sémantickú hodnotu. K tomu je
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smerovaná aj otázka Čo vyjadruje podmet a a čo vyjadruje prísudok? V prípade
starších žiakov (napr. v 9. Roč. ZŠ) môžeme žiadať komplexnú odpoveď v tom
zmysle, že žiak vie určiť slovný druh, ktorým je podmet a prísudok vyjadrený, jeho
gramatické kategórie. Najmä v prípade prísudku dbáme na určenie tvaru slovesa
ako rozhodujúceho faktora pri identifikácii prísudku. Naopak, v prípade
jednočlenných viet, v ktorých je v pozícii vetného základu sloveso, dbáme na
argumentovanie gramatickými kategóriami (resp. absenciou kategórií pre určitý
tvar slovesa).
VÝCHODISKOVÝ TEXT AKO VÝCHODISKO A OBJEKT POZOROVANÍ A ANALÝZ –
„JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM“:

Chlapci z našej ulice sa najčastejšie hrávajú pod oknami domov. V lete hrajú
futbal, v zime hokej. Včera v predvečer však rozbili okno. Rodičia sa hnevali.
Poslali ich radšej na sánkovačku za mesto. Idú mlčky. V hlavách im víria rôzne
myšlienky. Za mestom fúka. A už niekoľko dní mrzne. Začína poletovať sneh. Aj
sa mračí. Počasie nie je príjemné. Už sneží. Ide sa im ťažko. Do tváre
nepríjemne šľahajú snehové vločky. Tváre chlapcov sú zamračené.

Metodický POSTUP ako algoritmus:



Text je prístupný každému dieťaťu a prečítame ho nahlas.
Po prečítaní nasledujú otázky smerujúce k porozumeniu obsahu textu,
resp. k jeho výchovnému využitiu: Prečo nie je vhodné hrať sa na ulici?
Čím chlapci nahnevali rodičov? Robievate si zimnú sánkovačku či
lyžovačku? Kde sa zvyčajne sánkujete? Kde sa zvyčajne lyžujete? Prečo sa
vám to páči?

Metodický komentár: Text je adaptovaný tak, aby sa striedali v rovnakom
situačnom kontexte dvojčlenné a jednočlenné vety.
Q1: V týchto vetách budeme hľadať podmet a prísudok tak, že z vety vyberieme
minimálnu informáciu, teda odpoveď na otázku Kto a čo robí? Určíme podmet a
prísudok. Rozhodneme, aká je to veta a zapíšeme celkový počet plnovýznamových
slov vo vete do zátvorky. Zapíšeme na tabuľu a do zošitov.
Metodický komentár: Toto poradie otázok sa opakuje pri každej vete ako
stereotyp, ktorým sa v mysli žiaka fixuje ako poradie algoritmických krokov pre
hľadanie a nachádzanie argumentov pre identifikáciu gramatického jadra a
následné rozhodnutie, či ide o jednočlennú alebo dvojčlennú vetu. Vety sa
postupne zapisujú do zošitov a na tabuľu, každé riešenie je pod dohľadom učiteľa,
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pretože ide o vytváranie prospešného – učiaceho stereotypu analytických krokov
žiaka, ktorý potom aplikuje vždy, keď rieši úlohu tohto typu. Súčasne uvedené
kroky vo svojej postupnosti upevňujú inferencie k predchádzajúcim učivám –
poznatkom o vete a jej gramatickom jadre.



Chlapci z našej ulice sa najčastejšie hrávajú pod oknami domov.
Chlapci sa hrávajú.
Chlapci = podmet, hrávajú sa = prísudok > dvojčlenná veta (8)



V lete hrajú futbal, v zime hokej.
Chlapci hrávajú.
Chlapci = nevyjadrený podmet, hrávajú = prísudok > dvojčlenná veta (5)



Včera v predvečer však rozbili okno.
Chlapci rozbili.
Chlapci = nevyjadrený podmet, rozbili = prísudok > dvojčlenná veta (4)



Rodičia sa hnevali.
Rodičia sa hnevali.
Rodičia = podmet, hnevali sa = prísudok > dvojčlenná veta (2)



Poslali ich radšej na sánkovačku za mesto.
Rodičia poslali.
Rodičia = podmet, poslali = prísudok > dvojčlenná veta (5)



Idú mlčky.
Chlapci idú.
Chlapci = nevyjadrený podmet, idú = prísudok > dvojčlenná veta (2)



V hlavách im víria rôzne myšlienky.
Myšlienky víria.
Myšlienky = podmet, víria = prísudok > dvojčlenná veta (5)



Za mestom fúka.
Fúka.

Argumentácia žiakom/učiteľom: Vetné jadro zostalo nerozčlenené. Podmet
neexistuje, nevieme ho doplniť. Prísudok vo vete nie je, lebo sloveso nevyjadruje

79

gramatické kategórie. Tvar 3. osoby tu nepatrí nikomu stredného rodu. > Fúka je
vetný základ > jednočlenná veta (2).


A už niekoľko dní mrzne.
Mrzne.

Argumentácia žiakom/učiteľom: Vetné jadro zostalo nerozčlenené. Podmet
neexistuje, nevieme ho doplniť. Prísudok vo vete nie je, lebo sloveso nevyjadruje
gramatické kategórie. Tvar 3. osoby tu nepatrí nikomu stredného rodu. > Mrzne je
vetný základ > jednočlenná veta (3).


Začína poletovať sneh.
Sneh začína poletovať.

Argumentácia žiakom/učiteľom: Sneh = podmet, začína poletovať = prísudok
(pozostáva z fázového slovesa a neurčitku plnovýznamového slovesa > zložený
slovesný prísudok) > dvojčlenná veta (2 plnovýznamové slová).


Aj sa mračí.
Mračí sa.

Argumentácia žiakom/učiteľom: Vetné jadro zostalo nerozčlenené. Podmet
neexistuje, nevieme ho doplniť. Prísudok vo vete nie je, lebo sloveso nevyjadruje
gramatické kategórie. Tvar 3. osoby tu nepatrí nikomu stredného rodu. > Mračí sa
je vetný základ > jednočlenná veta (1).


Počasie nie je príjemné.
Počasie nie je príjemné.

Argumentácia žiakom/učiteľom: Počasie = podmet, nie je príjemné = prísudok
(pozostáva zo sponového slovesa a prisponového meno – adjektíva (vždy je dôležité
slovno-druhovo identifikovať prisponové meno, aby sa žiakovi konkretizoval
schematizované označenie prisponové meno) > slovesno-menný prísudok / používa
sa aj menný prísudok) > dvojčlenná veta (2).


Už sneží.
Sneží.

Argumentácia žiakom/učiteľom: Vetné jadro zostalo nerozčlenené. Prísudok vo
vete nie je, lebo sloveso nevyjadruje gramatické kategórie. Tvar 3. osoby tu nepatrí
nikomu stredného rodu. > Sneží je vetný základ > jednočlenná veta (1).


Ide sa im ťažko.
Ide sa.
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Argumentácia žiakom/učiteľom: Vetné jadro zostalo nerozčlenené. Podmet
neexistuje, nevieme ho doplniť; resp. vieme, že Chlapci idú ťažko, ale pri tejto
rekonštrukcii by sme museli meniť aj tvar slovesa, teda by sme už posudzovali inú
vetu. Prísudok vo vete nie je, lebo sloveso nevyjadruje gramatické kategórie. Tvar 3.
osoby tu nepatrí nikomu stredného rodu. > Ide sa je vetný základ > jednočlenná
veta (1).


Do tváre nepríjemne šľahajú snehové vločky.
Vločky šľahajú.

Argumentácia žiakom/učiteľom: Vločky = podmet, šľahajú = prísudok > dvojčlenná
veta (5)


Tváre chlapcov sú zamračené.
Tváre sú zamračené.

Argumentácia žiakom/učiteľom: Tváre = podmet, sú zamračené = prísudok (je
vyjadrený trpným príčastím slovesa mračiť sa) > dvojčlenná veta (2).
Inštrukcia so skrytou indíciou I2: Pozrieme sa na to, koľko slov mali dvojčlenné
vety v texte?
O2: Počty slov v dvojčlenných vetách podľa poradia viet: 8,5,4,2,5,2,5,2,2,5,2.
Q3: Platí teda pôvodné tvrdenie, že dvojčlenná veta má 2 slová? Ak nie, čím sa
vyznačuje?
O3: Má podmet aj prísudok, pretože gramatické jadro sa rozpadlo na dve časti,
preto je dvojčlenná.
Q4: Ako je to s jednočlennou vetou? Má vždy jedno slovo?

4.2.3

STRATÉGIA OVEROVANIA POZNATKU RIEŠENÍM PROBLÉMU

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
ANOTÁCIA
Syntaktické učivo je svojou povahou mimoriadne abstraktné, preto si vyžaduje
neustálu pozornosť. Po osvojení základných poznatkov o gramatickom jadre vety
volíme také postupy, ktoré sú náročnejšie na samostatné uvažovanie žiakov. V
tomto prípade je to problémová metóda. Formulovanie problému má vzbudiť
zdanlivý paradox, ktorý sa na konci musí vyriešiť a odpoveď na zadaný problém
jasne sformulovať. Dôležitá je rozumová aktivita žiakov, správne čiastkové kroky a
zažívanie úspechu zo správnych čiastkových úkonov žiaka.
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PRÍKLAD PROBLÉMOVEJ ÚLOHY NADVÄZUJÚCEJ NA UČIVO O VETNOM JADRE
DVOJČLENNEJ VETY
ANALYTICKÁ INTERPRETÁCIA DIDAKTICKÉHO SPRACOVANIA
Východiskom je správny prekoncept získaný v edukácii o členitosti gramatického
jadra na podmet a prísudok a o nerozčlenenosti gramatického jadra v jednočlennej
vete, v ktorej je hlavným vetným členom vetný základ. Problémová úloha
nadväzujúca na žiacky miskoncept, v ktorom sa stotožňuje počet slov s členením
vety na jednočlennú a dvojčlennú: Východiskový poznatok ako nesprávny
prekoncept – miskoncept: je viditeľná akomodácia v diskusii o členitosti
gramatického jadra. Prvotná reakcia žiakov je, že ide o dvojčlennú vetu, pretože v
informácii išlo sa ťažko vidia dve plnovýznamové slová.
UČIVO: PREHLBOVANIE/UPEVŇOVANIE
JEDNOČLENNEJ VETE

VEDOMOSTÍ

O

DVOJČLENNEJ

A

V dvojčlennej vete vieme určiť, kto vykonáva dej (je nositeľom deja, stavu,
vlastnosti). O slovenskej vete však vieme, že podmet nemusí byť vyjadrený
(nevyjadrený/zamlčaný) podmet. Ako v takom prípade určíme podmet a jeho
gramatické kategórie? Je to vôbec možné?
Metodický komentár: Sformulujeme problém a opakovane zdôrazníme paradox.
Keďže priamu odpoveď ako konečné riešenie od žiakov nemáme, postupujeme v
nastoľovaní čiastkových problémov v podobe otázok (Q1....Qn). Na začiatku
riešenia problému si vymyslíme/zvolíme modelovú vetu.
Q1: Vo vete Neodpovedal. hľadáme, kto tento dej spôsobil/vykonal.
O1: On. => určili sme jeden z hlavných vetných členov – podmet.
Q2: Čo sa dialo?
O2: Neodpovedal. => určili sme jeden z hlavných vetných členov – prísudok.
Q3: Koľko členov vety sme našli?
O3: Našli sme dva hlavné vetné členy.
Q4: Vieme určiť gramatické kategórie podmetu a prísudku?
O4: Gramatické kategórie podmetu: Podmet nie je vyjadrený, ale zo slovesa vo
vetnočlenskej funkcii prísudku vieme určiť, že pôvodcom deja je subjekt
mužského rodu, v tvare nominatívu singuláru.
Metodický komentár: Nasledujúca otázka sa vracia k pôvodnému problému, aby
žiak zo svojich čiastkových odpovedí ako parciálnych riešení konštruoval konečný
záver.
Q5: Aká je teda veta Neodpovedal.?
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O5: Veta Neodpovedal je dvojčlenná.
Metodický komentár: Učiteľ sa musí vrátiť k širšej definícii – charakteristike
dvojčlennej vety, a to s akcentom na jej významový potenciál, t. j. jej sémantickú
hodnotu. K tomu je smerovaná aj otázka, o čom vypovedá dvojčlenná veta, resp.
akú funkciu má podmet a prísudok?
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
ANOTÁCIA
Aby bola problémová úloha zaujímavá, volíme takú modelovú vetu, ktorá odporuje
známemu žiackemu miskonceptu, že počet slov indikuje členitosť, resp.
neročlenenosť gramatického jadra vety. Formulovanie problému má vzbudiť
zdanlivý paradox, ktorý sa na konci musí vyriešiť a odpoveď na zadaný problém
jasne sformulovať. Dôležitá je rozumová aktivita žiakov, správne čiastkové kroky a
zažívanie úspechu zo správnych čiastkových úkonov žiaka. Všetky čiastkové riešenia
sú kontrolované učiteľom.
PRÍKLAD PROBLÉMOVEJ ÚLOHY NADVÄZUJÚCEJ NA UČIVO O VETNOM JADRE
JEDNOČLENNEJ VETY
ANALYTICKÁ INTERPRETÁCIA DIDAKTICKÉHO SPRACOVANIA
Prvotná reakcia žiakov je, že ide o dvojčlennú vetu, pretože v základnej
komunikačnej informácii (ako minimálnej informácii) išlo sa ťažko vidia dve
plnovýznamové slová. Problémová úloha nadväzujúca na žiacky miskoncept, v
ktorom sa stotožňuje počet slov s členením vety na jednočlennú a dvojčlennú:
Východiskový poznatok ako nesprávny prekoncept – miskoncept: je viditeľná
akomodácia v diskusii o členitosti gramatického jadra.
UČIVO:UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ O VETNOM ZÁKLADE JEDNOČLENNEJ VETY
Metodický komentár: Žiaci stoja pred problémom, či veta Vo vysokom snehu sa išlo
ťažko.
(s takým počtom slov) je jednočlenná alebo dvojčlenná. Problém sa môže zúžiť, aby
žiaci postupovali len v línii jednej vety (alebo dvojčlennej, alebo jednočlennej).
Preto problém môžeme formulovať aj takto: Je možné, že veta s takým počtom slov
je jednočlenná?
Q1: Čo sa dialo vo vete Vo vysokom snehu sa išlo ťažko?
O2: Išlo sa.
Q2: Vieme Kto išiel? Vieme komu sa išlo ťažko?
O2: Nevieme.
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Q3: Vieme komu (osobe stredného rodu – mláďaťu, dievčaťu) sa išlo ťažko?
O3: Nevieme.
Q4: Vieme určiť gramatické kategórie slovesa (rod, číslo) išlo sa?
O4: Nevieme.
Q5: Čo z toho vyplýva? Je gramatické jadro rozčlenené na podmetovú a prísudkovú
časť?
O5: Nie je.
Q6: Ako sa nazýva takýto hlavný vetný člen?
O6: Vetný základ.
Q7: Aké je konečné riešenie? O akú vetu ide a prečo?
O7: Gramatické jadro nie je rozčlenené, preto ide o jednočlennú vetu.
Metodický komentár: Na začiatku miskonceptu stojí zúžený pohľad žiaka na
problém, ktorý vznikol v dôsledku absencie konceptualizácie pojmu stojaceho v
hierarchii pojmov nižšie a v intenciách školského vzdelávania bol definovaný skôr.
Vplyvom neefektívneho učenia však žiak vychádza z miskonceptu, a to z významu
primárneho pomenovania typu: jedno slovo= jeden vetný člen => jednočlenná veta,
viac slov pre komunikačné jadro = dva členy => dvojčlenná veta. Na konci procesu
riešenia problémovej úlohy heuristickým rozhovorom je pôvodný miskoncept
prehodnotený. Cieľom je dosiahnuť prijatie, resp. akceptovanie rozhodujúcich
determinantov pre určenie opozície jednočlenná a dvojčlenná veta žiakom.
Asimilácia a akomodácia sú základné procesy pri aktívnej konštrukcii poznania a
viac-menej v priebehu edukácie prebiehajú neustále.
Vyššie uvedené postupy v rámci konkrétnych stratégií považujeme za
konštruktivisticky poňaté riadenie žiakovej učebnej činnosti. Z uvedeného vyplýva,
že intenčný poznávací proces je zavŕšený porozumením novému termínu ako
novému slovu, ktoré má svoj jednoznačný význam. O termíne ako o slove v
súvislosti s jeho formou a obsahom platí to isté, ako o slove: Slovo je považované za
znak svojho druhu (symbol) – jazykový znak a jazykový znak je jednotou
označovaného a označujúceho. Význam je neoddeliteľnou súčasťou jazykového
znaku a národného jazykového vedomia. To je v konečnom dôsledku základom pre
posilnenie dialektickej jednoty jazyka a vedomia (na rozdiel od autonómnosti
vzťahu jazyka a myslenia). V jazykovom vedomí funguje jazykový znak ako celok,
ako jednota označovaného a označujúceho. V slove/termíne je ako v znaku
materializovaný obsah nášho vedomia.
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4.2.4

STRATÉGIA NA PREHLBOVANIE PAMÄŤOVEJ STOPY – METAKOGNITÍVNA
STRATÉGIA

ANOTÁCIA
Problematika sémantickej hodnoty slova je náročná na abstraktné myslenie.
Uloženie toho, čo žiak na edukačnej jednotke pochopí, si vyžaduje istú mieru
opakovaní spojených s vlastnou skúsenosťou. Tomuto cieľu zhotovovanie PM môže
prospieť. V jazyku popri jednoslovných pomenovaniach prirodzene fungujú aj slová,
ktoré majú niekoľko významov. Ich konkrétny význam spoľahlivo dekódujeme v
konkrétnom situačnom či textovom kontexte. Diskurzívny priestor bezprostrednej
komunikácie alebo komunikácie modelovanej v texte pomáha adresátovi určiť ich
aktuálny zmysel. V učive o viacvýznamových slovách však nejde o identifikáciu
zmyslu viacvýznamového slova, ale ide o uvedomenie si posunov či premien v
sémantickej hodnote slova. Žiaci ZŠ v 5. ročníku majú v učebnom obsahu
zakomponovanú problematiku viacvýznamových slov, ktorá sa v učive o slove a
slovnej zásobe spája aj s problematikou synonymie a homonymie.
PRÍKLAD ÚLOHY NA VYTVORENIE POJMOVEJ MAPY
Tu opísaný didaktický model je tvorivým rozvinutím príkladov ako študijného
materiálu, ktorý ponúka učebnica. Vyhľadávanie viacvýznamových slov v jazyku nie
je náročná úloha, pretože je ich veľa. Náročné je porozumenie tomu, že tieto slová
v nejakom významovom základe súvisia a súčasne niečo nové je vlastné vždy
ďalšiemu pomenovaniu.
ANALYTICKÁ INTERPRETÁCIA DIDAKTICKÉHO SPRACOVANIA
Pojmová mapa (PM) –je tvorená žiakom ZŠ. Jej zmyslom je utváranie spojení medzi
kolokáciami, za ktorými zdanlivo nie sú žiadne kauzálne vzťahy. Obsahovo súvisí s
viacvýznamovými slovami v jazyku; názorne ukazuje, ako prirodzene vzniká
medzipredmetové prepojenie pri takejto činnosti. Usporiadanie tém voči
centrálnemu – primárnemu významu viacvýznamovej lexémy dáva priestor pre
identifikovanie vzťahu – hľadanie alebo tvarovej podobnosti, alebo vnútornej
súvislosti medzi pôvodným významom slova a relatívne novým/ďalším významom
slova. Otázka viacvýznamových slov súvisí s mechanizmom konceptuálnej metafory
ako vrodenej lingvo-kreatívnej dispozície človeka. Jav polysémie poznajú všetky
prirodzené jazyky. Ak sa učivo prezentuje deťom zjednodušene: že jednotlivé
pomenovania nemajú medzi sebou žiadnu sémantickú súvislosť, potom sa v škole
dospeje k nesprávnemu stotožneniu polysémie a homonymie (čo potvrdzujú
každoročne desiatky vysokoškolských študentov svojimi odpoveďami na analogické
príklady). Fakt, že jeden význam slova je v PM centrálny a vzťahy medzi pojmami sa
vizualizujú, umožňuje deťom hľadať vnútornú súvislosť, resp. vidieť zjavnú tvarovú
(vonkajšiu) podobnosť. Akýkoľvek spoločný sémantický rys nájdený vždy medzi
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základným a ďalším/iným významom slova je pre žiaka poznávacím znakom
viacvýznamovosti a vylúčením homonymie.
UČIVO:VIACVÝZNAMOVÉ SLOVÁ
Metodický komentár: Vytváranie mentálnej mapy – malo by ísť o individuálnu
činnosť žiaka a práca s mentálnou mapou by mala byť chápaná ako tvorivá činnosť.
To znamená, že je možné ju niekoľkonásobne dopĺňať a zdokonaľovať. Všetky
prepojenia tém v mentálnej mape svojím spôsobom reflektuje prepojenia medzi
významami v mentálnom priestore žiaka. V prípade mentálnej mapy je možnosť
rôzne výrazne označovať témy a podtémy, čím sa naznačuje hierarchia ich
usporiadania, a tým aj ich vzájomná závislosť. Rovnako je možné využívať rôznu
hrúbku čiar na vyjadrenie miery závislosti spojených tém a podtém. Na PM môže
nadväzovať tvorivá úloha: hľadať na historickej mape pomenovania štátnych
útvarov, ktoré majú v názve slovo koruna; resp. vyhľadať na aktuálnych mapách
sídla či budovy, ktoré majú v pomenovaní slovo koruna. Rovnako je možné vrátiť sa
k historickému platidlu – koruna československá. Ako indície pre žiakov slúžia
otázky typu: Čo má spoločné koruna stromu s kráľovskou korunou? Čo má spoločné
koruna vladára s pomenovaním štátneho útvaru? ...

Schéma č. 7: Príklad funkčného využitia pojmovej mapy pri identifikácii
viacvýznamového slova pri exemplifikácii polysémie
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Otázky k téme č. 4:
1. Aký je rozdiel medzi transmisívne a konštruktivisticky poňatým
vyučovaním? Aplikujte na edukáciu slovenského jazyka a slohu.
2. Ktoré podmienky musia byť splnené, aby bolo vyučovanie zmysluplné:
3. Aký je vzťah medzi zmysluplným a efektívnym vyučovaním?
4. Je edukačná jednotka (vyučovacia hodina) diskurzom? Prečo?
5. Z čoho vyvodzujeme základnú lingvistickú terminológiu?
6. Ako učiteľ slovenčiny využíva prekoncepty žiaka?
7. Ako môžeme pracovať s miskonceptom žiaka na hodine slovenského
jazyka? Uveďte najčastejšie miskoncepty žiakov vo vzťahu k jazykovému
vyučovaniu.
8. Ktoré stratégie učenia sa (žiakom) považujeme za dôležité pri poznávaní
nových pojmov?
9. Ako didakticky využívame textovú ukážku pri poznávaní jazykového javu,
10. Čo sa v texte kapitoly označuje ako jazykové laboratórium?
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5

POROZUMENIE TEXTU A TVORBA TEXTU ŽIAKOM

Text je mnohodimenzionálny útvar, na ktorý je možné nazerať z viacerých
aspektov. Analogicky aj jeho postavenie v edukačnej sústave môže mať niekoľko
polôh. Na začiatku práce s textom v školských podmienkach je schopnosť čítať a
rozumieť prečítanému textu. Text v istom zmysle slova nahrádza autentický rečový
prejav a v procese edukácie môže byť dôraz na jeho obsahovo-informačnú
hodnotu, napr. ak je zdrojom aktuálne osvojovaných vedomostí. Každý text je
súčasne dôkazom a prejavom živého jazyka v spoločenskom diskurze. Tieto a ďalšie
aspekty sa reflektujú v početných definíciách textu už niekoľko desaťročí a
pravdepodobne s meniacim sa diskurzívnym prostredím vďaka informačným
technológiám budú niektoré vlastnosti textu pribúdať tak, ako pribúdajú nové
formy komunikácie. J. Gallo (2013) to zhrnul v nasledujúcej sumarizácii vlastností
textu: „Súhrnne možno konštatovať, že text predstavuje určitý myšlienkový celok,
ktorý má svoju formu (písomnú alebo ústnu) a svoj obsah (o niečom vypovedá),
niečo pomenúva. Lingvistická teória textu kladie dôraz na to, že text je médiom
komunikácie; je procesom, ktorým autor odovzdáva informáciu čitateľovi; je svojou
štruktúrou a displayom zdrojom nového poznania predloženého na selektívny
výber čitateľovi. Možno konštatovať, že text v jeho ústnej a písanej podobe je
výrazným motivačným médiom pre poslucháča (čitateľa), pretože plný význam
myšlienok prezentovaný verbálne v slovách a slovných spojeniach sa odkrýva až v
kontexte viet, odsekov a celého textu v závislosti od hovoriaceho (pisateľa) a
poslucháča (čitateľa), od ich jazykovej i mimojazykovej skúsenosti a celej
komunikatívnej situácie“. Niekoľko dimenzií účinkovania a didaktického aplikovania
textu prinášame v nasledujúcich podkapitolách.

5.1

INFERENCIE AKO PREDPOKLAD POROZUMENIA TEXTU

V súčasnom kontexte skúmania procesu porozumenia textu sa objavuje kritika
segmentálnej fonológie, ktorej sa vyčíta preferovanie a nadhodnocovanie
poznatkov o sublexikálnych jednotkách slov. Takýto postup viedol k nezohľadneniu
či bagatelizovaniu a podceneniu suprasegmentálnej stránky slov, ako aj celého
prozodického systému reči, resp. v texte sprítomneného obrazu reči.
V procese porozumenia textu sa ako vážny deficit objavuje absencia inferencií v
mysli percipienta. Absencia inferencií bráni subjektu simultánne vnímať vnútorné
súvislosti ukryté v štruktúre textu, čo v konečnom dôsledku neumožní, resp.
deštruuje interakciu medzi textom a čitateľom. Inými slovami: v mysli čítajúceho
subjektu sa neobjavujú či nekreujú obrazy relevantné s percipovaným obsahom.
Bez minimálnej miery vnímania ikonicity textu nie je možné plnohodnotne
akceptovať ani elementárny textom sprostredkovávaný obsah.
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Anticipovanie elementárnej miery obrazu kreovaného v mysli percipienta na
základe prečítaného je dané etablovaním a zautomatizovaním operácií, ktoré sa
podieľajú na tzv. jazykovej kompetencii čítajúceho subjektu. Porozumenie textu v
elementárnom chápaní jeho obsahu je teda lingvistickej povahy. Neadekvátne
porozumenie textu ako neschopnosti na základe čítaného si vytvárať predstavu je
neschopnosť vnímať ikonickosť textu, za ktorou sa skrýva deficit (v percepcii textu),
ktorý je lingvistickej povahy.
Neschopnosť vytvárať inferencie v mentálnom priestore čítajúceho subjektu súvisí
v značnej miere s absenciou relevantných poznatkov, resp. s tzv. mentálnymi
modelmi percipienta, čo sa navonok vo všeobecných štandardoch či v kultúrou
etablovaných zvyklostiach manifestuje ako text „vhodný/nevhodný pre istú vekovú
kategóriu.“ Stupeň neporozumenia textu siahajúci až k vyššie spomenutej
lingvistickej podstate porozumenia/neporozumenia čítanému znemožňuje
metakognitívnu kontrolu porozumenia, resp. hľadanie či aplikovanie vhodnej
čitateľskej stratégie.
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že ide o dva dominantné okruhy
problémov, ktoré anticipujú dva druhy prístupov, a to na jednej strane stratégie na
zlepšenie čítania slov a na druhej strane stratégie na zlepšenie lingvistických
faktorov.

Schéma č. 8: Experimentálne získané štyri typy čitateľov podľa úrovne porozumenia
ústnym prejavom a podľa úrovne rozoznávania slov na osi dobré –zlé
Zdroj: S. Defior: Cómo mejorar la lectura In MENTE Y CEREBRO (2015, s. 20)
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Zdola nahor rastie lingvistické porozumenie a zľava doprava stúpa schopnosť
rozoznávania slov. Kritériám skupiny B zodpovedajú jedinci s dyslexiou a skupine C
jedinci, ktorí majú problém s porozumením aj s pochopením.
Percepciu textových komunikátov treba vidieť ako mnohodimenzionálny proces,
lebo text je nielen nástrojom prenosu informácií a operatívnych účinkov, ale je aj
médiom, vďaka ktorému vo virtuálnom priestore a v textom simulovanej realite ako
v textovom modeli sveta môžeme „žiť životy iných“, precítiť „ich emócie“ a „zdieľať
ich vzostupy a pády“ a „prijímať ich odhodlanie“ čeliť najrôznejším životným
skúškam. K tomu, aby bola kvalita čítania na takejto úrovni, však treba vynaložiť
pomerne dosť úsilia, a to v pomerne útlom detstve.
Na začiatku schopnosti čítať stojí porozumenie kódu, t. j. porozumenie
alfabetickému systému. Ide o porozumenie reči sústave symbolov, ktorou písmo
ako znakový systém je. Ide o chápanie zástupnej, t. j. symbolickej funkcie grafémy.
Graféma nie je pre čítajúci subjekt len znak určený na vizuálnu percepciu, ale je to
znak, ktorý zastupuje význam zvuku, a to konkrétnej hlásky – zastupuje fonému. Z
aspektu dieťaťa nadobúdajúceho zručnosť čítať ide o porozumenie a akceptovanie
pravidla, vyjadrujúceho zákonitý vzťah medzi grafémou a fonémou. Spomenutá
zákonitosť manifestujúca sa ako dekódovanie významu grafémy je kľúčová pre
následnú automatizáciu vzťahu medzi vizuálnym vnímaním a fonologickým
uvedomovaním.
Pre schopnosť plynulého čítania sa predpokladá rýchle a presné rozpoznávanie
slov. Pre porozumenie textu sa anticipuje ešte schopnosť chápania a vyjadrenia ich
implicitne obsiahnutej expresivity.
Popri probléme rozpoznávania slov sa ako závažný ukazuje problém v oblasti
porozumenia čítanému textu. Deficit v percepcii textu vzniká vtedy, keď dieťa
vníma prečítané len povrchne a nedokáže robiť priebežné inferencie, nedokáže
simultánne vnímať vnútorné súvislosti ukryté v štruktúre textu. Vnímanie
relevantnej miery inferencie, resp. naopak, jej absencia, je vážnou prekážkou
brániacej tomu, aby mohlo dôjsť k interakcii medzi textom a čitateľom. Tento druh
deficitu v percepcii textu má lingvistickú povahu. Neschopnosť vytvárať inferencie
súvisí tiež s absenciou relevantných poznatkov, t. j. ide o vekovo neprimeraný text z
aspektu mentálnych dispozícií žiaka, resp. čítajúceho subjektu.
Lingvistická podstata porozumenia textu teda zahŕňa:






Sémantiku slova;
Gramatický aspekt v podobe spojitosti morfológie a syntaxe;
Prozodickú stránku vety a súvetia;
Adekvátny skúsenostný komplex dieťaťa/čitateľa;
Adekvátny vzdelanostný komplex dieťaťa/čitateľa.
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Neporozumenie textu na sémantickej, gramatickej, prozodickej či mentálnej úrovni
znemožňuje metakognitívnu kontrolu porozumenia či aplikovanie vhodnej
čitateľskej stratégie.
Percepcia textu úzko súvisí s asociačno-sémantickou sieťou (ASS) v jazykovom
vedomí človeka. Tá sa v ľudskom vedomí utvára v priebehu života na základe
priamej rečovej interakcie, ale aj na základe ďalšej textovej skúsenosti. V jej
vnútorných prepojeniach dôležitú funkciu zohráva sémantická hodnota slov, ale
paralelne s nimi je tvorená aj výrazovými hodnotami textu obsiahnutými implicitne
v každom textovom útvare. Svojou podstatou predstavujú jednotu jazyka a témy a
rastú či pribúdajú (v zmysle kompletizujú sa) v jazykovom vedomí človeka podobne,
ako rastie naša reč. Analogicky ako vieme sledovať ontológiu jazyka a reči, môžeme
anticipovať ontologický rozmer percepcie textu.
Proces percepcie je procesnej povahy, resp. konečný význam či zmysel textu si
konštruujeme – skladáme na základe postupnosti. Ide teda o tvorivý proces.
Vplyvom témy ako generátora sa asociačno-sémantická sieť, resp. relevantné
prepojenia v konkrétnej komunikačnej situácii aktivujú a umožňujú percipientovi
ako tvorivému subjektu z rekonštrukcie prijatého kreovať individuálny obraz na
základe prijatého obsahu. Novo kreovaný obraz je limitovaný kritickými a pre
význam relevantnými údajmi zo zdrojovej domény, a tou je čítaný text. Kognitívna
lingvistika upriamuje pozornosť na prepojenie významu (slov i textu) s ich
psychickým spracovaním. Autori N. F. Alefirenko – N. B. Korina hovoria, že z
hľadiska chápania významu je psychický aspekt osobitne dôležitý, pretože odkrýva
cestu k chápaniu zviazanosti materiálneho a ideálneho (Alefirenko, Korina, 2011, s.
55).
Početné analýzy textov určených pre rôzne vekové kategórie v zmysle nazerania na
proces percepcie ako vývinovej kategórie (Tak, ako rastie naša reč, tak rastie aj
schopnosť percepcie, resp. napredovanie v percepčných zručnostiach
predznamenáva aj napredovanie v produkčných aktivitách.) ukázali, že v texte sú
vždy implicitne obsiahnuté komunikačno-pragmatické indikátory.
Pre text, ktorého neodmysliteľnou funkciou je kognitívna funkcia, je
charakteristické, že medzi textovými jednotkami sú vzťahy rektifikačné, korigujúce,
špecifikujúce, konkretizujúce, zdôvodňujúce (a pod), ako uvádza J. Vaňko. Textová
lingvistika pozná pojem korektného stvárnenia textového útvaru. Myslí pod tým
taký spôsob nadväzovania viet, ktorý umožňuje prijímateľovi identifikovať
sémantické vzťahy vo vnútri textu, pričom sa pozornosť venuje signalizácii
koherencie (Vaňko, 2015, s. 121). K tomu treba pridať mieru kompetencie subjektu
v komplexnom manifestovaní a aplikovaní jeho mentálnych modelov. Inými
slovami, textová syntax vie explicitne preukázať absentovanie signálov koherencie,
ako hlavného indikátora neporozumenia textu. Miera porozumenia textu
subjektom sa meria schopnosťou improvizácie. Tá nastupuje ľahko a rýchlo vtedy,
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ak je text stvárnený korektne, a to vrátane zohľadnenia stavu a funkčnosti
aktuálneho mentálneho modelu subjektu, resp. ontologicko-mentálnych dispozícií
subjektu.
Opodstatnenosť skúmania textu v najširšom význame slova, ale aj opodstatnenosť
skúmania procedurálnej stránky porozumenia textu je zrejmá z tvrdenia J.
Sokolovej: „Keďže text stavia na mentálnej štruktúre, ktorá virtuálne zjednocuje
konceptuálne a procedurálne znalosti, možno uvažovať o tom, že spĺňa náležitosti
proceptu. Reflektuje dualitu konceptu a procesu zastúpenú tým istým výrazom.
Umožňuje, aby subjekt vo vedomí konceptuálne daný fakt uchopil procesuálne
alebo procesuálne daný fakt uchopil konceptuálne“ (Sokolová, 2017, s. 17).
Otázkou kognitívnych procesov podieľajúcich sa na čítaní sa zaoberala
v slovenskom kontexte M. Kopčíková (2018), ktorá na pozadí čitateľskej
gramotnosti (v anglickom jazyku) zdôraznila úlohu simultánneho a sukcesívneho
spracovania informácií a predpokladá, že v budúcnosti pribudnú viaceré exaktné
dôkazy o čítani ako o mentálnom procese.
Kľúčové postavenie pre porozumenie textu má veta, resp. porozumenie vete. Toto
jej postavenie je dané tým, že veta svojou gramatickou štruktúrou patrí do
gramatického systému jazyka, je teda dôležitým prvkom syntaktickej roviny jazyka,
čím sa stáva systému jazyka – langu. Súčasne však veta je elementárnou jednotkou,
ktorá je nositeľom motívu, veta buduje motív; čím patrí do sféry témy – do
štylistickej roviny textu. To znamená, že veta osciluje medzi samotným
gramatickým systémom jazyka a rečovým či textovým spracovaním myšlienky.
Veta je vo vzťahu medzi langom a parolom kľúčová pre ich interferenciu a z aspektu
čítajúceho subjektu pre vnímanie vnútro textových inferencií a implicitne
vznikajúcich hypotetických anticipácií.

5.2

SYNTAKTICKÁ PODSTATA POROZUMENIA TEXTU
Z ONTOLOGICKÉHO ASPEKTU

Dvojica autoriek E. M. Fernardézová a H. Smithová Cairnsová (2014, s. 185)
interpretujú psycholingvistický aspekt porozumenia textu ako proces rekonštrukcie,
ktorý prebieha v procese tzv. parsingu. Hovoria, že rekonštrukcia štruktúry vety je
proces vykonávaný tzv. štruktúrnym procesorom – parserom. Podľa ich teórie
parser vykonáva tieto základné syntaktické operácie: vytvára základné štruktúry,
spája jednoduché vety do komplexných sémantických štruktúr, posúva prvky vety z
jednej štruktúrnej pozície do inej štruktúrnej pozície:
Parser musí identifikovať základné prvky vety (podmet, predikát, predložkovú frázu,
atď.), no túto úlohu môže vykonať len vtedy, ak je schopný rozčleniť zložené vety
do viet jednoduchých (kláuz). Rovnako musí byť schopný identifikovať prvky, ktoré
boli posunuté, a prepojiť ich s prázdnymi pozíciami, ktoré po nich zostali na ich
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pôvodnom štruktúrnom mieste“ (E. M. Fernardézová, H. Smithová Cairnsová, 2014,
s. 185 – 186).
Autorky sa domnievajú, že spracovanie vety zahrňuje rozkrývanie abstraktných
mentálnych štruktúr, ktoré je založené na zvládnutí prirodzeného jazyka, resp. jeho
gramatického systému. Súčasne anticipujú, že syntaktickú štruktúru určujú v
priebehu spracovávania viet a postupujú pri tom systematicky. Experimentálne sa
preukázalo, že je ťažšie rekonštruovať neštruktúrované reťazce slov než
štruktúrované reťazce slov. Je teda relevantné predpokladať, že vybavovanie
reťazcov slov je jednoduchšie vtedy, keď medzi týmito slovami sú etablované
syntaktické vzťahy. V didaktickej aplikácii tohto poznatku je dôležité zdôrazniť, že je
bezpredmetné (ak nie škodlivé) vyžadovať od žiakov doslovnú reprodukciu
školských poučiek, ale aj textových sekvencií (s výnimkou básnických textov).
Aby parser mohol rekonštruovať štruktúru vety v mysli subjektu, musí spracovať
hierarchické vzťahy medzi slovami, ktoré však prichádzajú v lineárnej podobe. Na
tento proces využíva znalosť gramatiky chápanú ako jednotu syntaxe a morfológie.
To mu umožní identifikovať substantíva a slovesá a umiestňovať ich v
rekonštruovanej hierarchii tak, aby boli gramatické, t. j. aby sa manifestovali v takej
podobe, ako to gramatický systém prirodzeného jazyka štandardne pozná a
používa. Do celého procesu rekonštrukcie sa zapája sémantická hodnota slov. V nej
sú implicitne obsiahnuté celé štruktúrne rámce/schémy, do ktorých môže slovo
vstupovať.
Porozumenie v percepcii je dané, okrem zrejmých inferencií vznikajúcich v recepcii
textu a okrem zjavnej blízkosti descendenta k diskurznému ohnisku, syntaktickou
organizáciou textu. Kľúčovou z aspektu ontológie percepcie textu je otázka
syntaktickej stavby riekanky ako prvého kultúrneho textu, s ktorým má dieťa v
ranom detstve recepčnú skúsenosť, presnejšie stavba a súčasti riekankového
diskurzu.
Pojem riekankový text sme nahradili pojmom riekankový diskurz, keďže recepcia
riekanky je založená na interakcii dospelého a dieťaťa a práve “predriekanie” textu
vnáša do celého procesu recepcie aj prozodické javy, ktoré sú kľúčové pre
porozumenie obsahu. Celé štvorveršie, ktoré v prípade ľudovej či zľudovenej
riekanky štandardne (v minimálnom rozsahu) tvorí riekanku, je jeden syntaktický
celok Ide o zložené súvetie ktoré pozostáva rovnocenných, t. j. priradených
syntaktických štruktúr.
V riekanke s názvom Nanič kamarát (tvoria ju okrem názvu Nanič kamarát // štyri
navzájom rovnocenné vety: Lienka malá ráno vstala, / košieľku si v rose prala, /
prišiel vietor z Donovál, / košieľku jej roztrhal //) sme identifikovali nasledujúce
operácie, ktoré vykonáva procesor. Celú syntaktickú štruktúru musí dieťa v mysli
najskôr rozčleniť na jednotlivé vetné štruktúry. Túto operáciu vykonáva vyššie
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spomenutý parser, t. j. štruktúrny procesor. Podmienkou je rozdeliť zložené vety do
jednoduchých viet, tzv. kláuz.
Začiatok a koniec klauzy je v písanom texte naznačený interpunkciou, v hovorenej
reči môžu byť syntaktické konštituenty vety identifikované prostredníctvom
prozodických javov. Klauza sa skladá z prísudku a jeho argumentov – doplnenia. V
súvetí, ktoré zjednodušene označujeme S (vo význame sentencia) môže byť jedna
nezávislá klauza a jedna, ale aj niekoľko závislých kláuz. Z hľadiska mentálneho či
kognitívneho spracovania podľa vyššie spomenutých autoriek klauzy majú vzťah k
pamäti: „ (...) každá klauza zodpovedá integrovanej reprezentácii štruktúry. Z tohto
dôvodu sa klauzy javia byť pravdepodobnými jednotkami spracovania. Klauzy
predstavujú jednotky, ktoré je možné v priebehu spracovania uložiť v pracovnej
pamäti“ (Fernardézová, Smithová Cairnsová, 2014, s. 188).
Klauza predstavuje uzol S. Celá riekanka v schematickom zápise má túto štruktúru:
S(1) – S(2) –S(3). Celý mechanizmus, ktorý vykonáva parser môžeme identifikovať v
niekoľkých krokoch:
o

o
o

o

Veta Lienka malá ráno vstala sa v mysli dieťaťa manifestuje ako
štandardná veta so slovosledom, v ktorom v zmysle konvencií v bežnej
reči adjektívum stojí pred nadradeným substantívom, teda >Malá
lienka; súčasne príslovka času ako determinant slovesa stojí pred
slovesom, ktoré významovo determinuje >ráno vstala. Myseľ teda
projektuje vetu: Malá lienka vstala ráno.
V druhom kroku sa táto úplná slovesná fráza (VP) rozdelí na mennú
syntagmu (NP) malá lienka a slovesnú syntagmu (VP) vstala ráno.
V treťom kroku sa rozpadne fráza malá lienka na jednotlivé
komponenty:
>malá (D – atribút ako determinant) a lienka (N – meno).
V ostatnom kroku nevyhnutnom pre úplné porozumenie významu
vety sa rozpadne slovesná fráza vstala ráno > vstala (V – verbum) a
ráno (N – meno vo funkcii príslovkového určenia času).

Ďalšie vety súvetia / štvorveršia anticipujú, že percipient v mysli rekonštruuje
nevysloveného, ale implicitne obsiahnutého pôvodcu deja a súčasne gramatický
subjekt vety. Veta prišiel vietor z Donovál je gramaticky úplná, ale veta košieľku jej
roztrhal nemá vyjadrený podmet, no v mentálnej štruktúre percipienta je
dedukovaný z predchádzajúcej vety.
Z odkrývania syntaktickej štruktúry paserom je zrejmé, že v mentálnom priestore
percipienta sa v mene porozumenia recipované syntaktické celky menia na
štandardné spojenia, resp. štandardný slovosled akceptovaný najmä na základe
stereotypov prameniacich z rečovej skúsenosti v prirodzenom jazyku.
Účinok parseru teda spoznáme ako porovnanie textu a rekonštrukciu výpovede
premietnutú do jazykového vedomia. Z porovnania je zrejmé, že v texte riekanky
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došlo k inverzii v slovoslede, keď determinant, v tomto prípade zhodný prívlastok
má postavenie za nadradeným substantívom, s ktorým sa aj formálne zhoduje.
Antepozícia adjektíva vo funkcii atribútu ako determinanta skladobného
substantíva je v hovorovej reči viac-menej zriedkavá, resp. sa pociťuje ako
neprirodzená či príznaková. Ak sa používa, tak najmä s cieľom zdôrazniť významovú
stránku adjektíva. V básnickom texte sa používa najmä z požiadaviek formálnych
náležitostí, teda najmä pre zachovanie rýmu a dodržanie rytmu. Pre percipienta to
znamená v procese rozkrývania abstraktných mentálnych štruktúr v tomto
konkrétnom prípade vymeniť postpozíciu atribútu za antepozíciu atribútu. Podobne
je to so spojením (v texte) ráno vstala, čo v bežnej reči povieme v opačnom poradí
slov: vstala ráno.
Na tomto mieste je pre nás relevantným poznanie, že dieťa v ranom detstve vie
opísanú výmenu v prípade postavenia determinanta vo vzťahu k nadradenému
substantívu v syntaktickej organizácii vety funkčne uplatniť. Z aspektu percepcie je
možné považovať tento jav za jednu z univerzálnych gramatických dispozícií dieťaťa
vzhľadom na gramatický systém materinského jazyka (v tomto prípade slovenčiny).
Dôkazom sú (okrem mnohých iných riekankových textov) nasledujúce dve vety v
uvedenej riekanke, ktoré súvisia s novým tematicko-rematickým rámcom
vztiahnutým k ústrednej téme – Lienke. Zámeno jej (v poslednej vete) je
referentom substantíva lienka, pričom je vzdialené od antecedenta, ale zostáva aj
vďaka novej réme (roztrhal) v diskurzívnom ohnisku. Hranice medzi klauzami sú tu
naznačené čiarkami, v hovorenom prejave prozódiou a pauzami.
Na jednoduchom príklade porozumenia textu riekanky ako syntaktickému procesu
je pomerne zjavné postupné rozkrývanie abstraktných mentálnych štruktúr. Práca
parsera je v preferovaní jednoduchých abstraktných mentálnych štruktúr, a to aj v
prípade syntakticky zložitých kompozícií. Podľa autoriek Fernardézovej a Smithovej
Cairnsovej (2014, s. 194) sú zjednodušené štruktúry preferované z dôvodov
minimalizácie uzlov. Parser preferuje tie sekvencie, ktoré sú pre daný jazyk typické.
V angličtine je to kánonická štruktúra podmet, prísudok, predmet (ak si to vyžaduje
sémanticko-kategoriálny komplex prísudku). V slovenčine nie je slovosled pevný,
ale naopak, voľný. To znamená, že vetné jadro dvojčlennej vety môže byť podmet,
prísudok / predmet (vtedy, ak si to vyžaduje prísudok). Okrem toho dvojčlenná veta
v slovenčine nemusí obsadiť pozíciu podmetu explicitnou nomináciou (podmet nie
je explicitne vyjadrený). Vtedy sa subjekt/podmet manifestuje navonok (vo vzťahu
k iným konštituentom vety) implicitne, a to kategóriami prísudkového slovesa (rod,
číslo). Schopnosť dieťaťa spomenuté operácie robiť sukcesívne a synchrónne s
procesom recepcie potvrdzuje prirodzenosť a istú automatickosť celého procesu. O
tejto schopnosti svedčí spontánne porozumenie riekankám 2,5 – 3 ročnými deťmi.
Aj z tu uvedených syntakticko-sémantických analýz je zrejmé, že pri vytváraní
inferencií majú kľúčovú úlohu anafory, resp. anaforické referencie. Anafore
nemožno porozumieť bez toho, aby sme poznali ich prepojili s ich referentmi.
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Najčastejšie funkciu anafory plnia zámená, ktorých sémantická hodnota by zostala
zastretá, ak by sme v procese recepcie nepoznali ich antecedent. Anaforická
referencia musí byť priradená k diskurzívnemu ohnisku. Nastúpi tým rýchlejšie, čím
je antecedent bližšie k spomenutému diskurznému ohnisku. Takáto zrozumiteľnosť
je zrejmá, ak anafora odkazuje na nedávny antecendent. Ide o tzv. recentnosť –
nedávnosť.
Vyvodzovanie inferencií a ich ukladanie do dlhodobej pamäti, čo je spojené s
vytváraním predstavy, je rozhodujúce pre spracovanie diskurzu. R. Schank o tom
hovorí: „I ty nejkratší úseky diskurzu vyžadují, aby si čtenář vyvozoval inferencie a
propojoval tak věty do koherentní struktury. (...) vyvozování úsudků je jádrem
procesu porozumění“ (Shank, 1976, s. 168 – 169).
Vyššie analyzované príklady – súvetie, v ktorom napr. druhá veta nemá explicitne
vyjadrený podmet, ale sa opiera o syntaktickú štruktúru predchádzajúcej vety, je
príkladom elementárneho účinkovania anafory. Gramatické kategórie implicitne
obsiahnuté v slovesnom prísudku druhej vety a kopírujúce rod a číslo syntaktického
subjektu predchádzajúcej vety sú gramatickými prostriedkami vnútrotextového
anaforického nadväzovania. Anafora (z aspektu stavby textu) predovšetkým vetu
zabuduje v texte tak, aby bola ukotvená vo vzťahu k predchádzajúcemu diskurzu.
Tým sa anafora v rozhodujúcej miere podieľa na vzniku koherentného textu.
Zabezpečuje vytváranie vzťahov v podobe akýchsi implicitných sietí, vďaka ktorým
sa prepojí veľké množstvo referentov. Vznikne tak sémanticky zrozumiteľný text,
ktorého zmysel sa zjavne rekonštruuje v mentálnom priestore pecipienta. Princípy,
ktoré platia pre konverzačný diskurz, platia aj pre písané diskurzné spôsoby –
módy, a to aj napriek tomu, že nie sú úplne identické.

5.2.1

POROZUMENIE TEXTU S DOMINANTNOU KOGNITÍVNOU FUNKCIOU
V UČEBNICIACH RÔZNYCH EDUKAČNÝCH PREDMETOV

Text v učebnici (napr. geografie, fyziky, chémie, biológie a pod.) plní predovšetkým
kognitívnu funkciu, pretože je v ňom spravidla fixovaný učebný obsah. z aspektu
žiaka mu poskytuje nielen potrebný rozsah vedomostí, ale mu svojím spôsobom
nahrádza či umožňuje opakované poznávanie, ktoré sa v primárnej podobe
realizovalo v strategicky pripravenom poznávaní v živom diskurze edukačnej
jednotky. Text v učebnici je dôležitý z aspektu samostatnej, najčastejšie domácej
prípravy žiaka. Pomáha mu uvedomiť si aj opakovane už poznané súvislosti a
prehlbovať pamäťovú stopu v asociačno-sémantickej sieti. Aby žiak mohol
plnohodnotne porozumieť učebnicovému textu a aby tento plnil vo vzťahu k nemu
svoju primárnu funkciu, musí zodpovedať vyššie spomenutému korektnému
stvárneniu.
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Dominantnou funkciou učebnicového textu je kognitívna funkcia, preto jeho
súčasťou je v istej logickej postupnosti a sukcesívnosti dospieť (z aspektu žiakových
poznatkov) k novým obsahom, ktoré sa manifestujú ako nové pojmy a signifikantné
termíny.
Osvojenie termínov si vyžaduje podobnú mieru úsilia ako schopnosť čítať. Súbor
termínov v každom odbore tvorí metajazyk najmä vďaka špecifickým, no presne
významovo určeným termínom. Každý termín by mal byť nielen vplyvom učiteľovej
stratégie, ale aj vďaka epizodickému osnovaniu textu vyvodzovaný z bežných slov a
ich významov, resp. z už známych termínov.
Každý učebnicový text je svojou podstatou druhotným textom – metatextom,
pretože vznikol ako text o primárnom poznaní, ktoré už bolo textovo (spravidla
viacnásobne) zachytené. Učebnicový text je teda textom o texte. Žiak v procese
percepcie učebnicového textu vykonáva metakognitívne operácie a získava
metakognitívne zručnosti. Nadobúdanie metakognitívnych schopností a narábanie s
metajazykom je intenzívnejšie a opodstatnene predpokladané u starších žiakov a
stáva sa nevyhnutným a z aspektu osobných úspechov kľúčové v ďalších stupňoch
vzdelávania. Východiskom a zdrojom poznania sa totiž stáva text a textom
sprostredkovaná informácia bude jedinca sprevádzať v celom jeho profesijnom
živote, no asi nie sme ďaleko od pravdy, ak povieme, že sa stane súčasťou jeho
bytia. Schopnosť percipovať učebnicový text a učiť sa na základe toho, čo text
sprostredkuje, je kvalitatívne vyššia zručnosť, než je len technika čítania, aj keď
prelomenie kódu je jej determinantom. Neschopnosť čítať zatvára bránu k ďalším
poznatkom, ktoré môže sprostredkovať text. P. Gavora (1991, s. 86) o tom hovorí:
,,Ak žiak nezvládne dokonale techniku čítania, ťažko od neho žiadať, aby zvládol
porozumenie textu, čo je činnosť vyššia, teda náročnejšia. Ešte ťažšie je potom klásť
za cieľ hlboké porozumenie textu.“
Dominantnou vlastnosťou textu je lineárnosť radenia slov a súčasne štruktúra
významu, ktorá je v texte obsiahnutá. Po dosiahnutí istého fyzického veku a s tým
aj mentálnej vyspelosti žiaka sa u neho prejavuje schopnosť verbálneho učenia sa
(9 – 10 rokov.) Istým špecifickým spôsobom sa realizuje jedna zo základných funkcií
jazyka – kognitívna funkcia. Práca so školským, resp. učebnicovým textom je
základom ďalšieho individuálneho napredovania žiaka. Súčasne je to
koncentrovaný učebný obsah vo význame mikrotematického i makrotematického
usporiadania učiva. Učebný text predstavuje verbálne spracovaný učebný obsah,
ktorý je spoločným a súčasne záväzným rámcom pre učiteľa i žiaka.
Na to, aby sme mohli rešpektovať učebný text v učebniciach, musí byť splnená istá
základná premisa: musíme mať k dispozícii kvalitný učebný text. Inými slovami:
kvalita učebnice sa v rozhodujúcej miere odvíja od kvality učebnicového textu.
Učebnicový text vychádza vždy z aktuálnych výsledkov bádania v príslušnom
vednom odbore. Svojou podstatou je teda vždy metatextom – textom o texte.
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Napriek tomu ide o viac-menej odborný text, ktorý vznikol ako produkt náučného
štýlu a jeho výstavbovým prvkom je vysvetľovací slohový postup. Jednou z
podstatných požiadaviek, ktoré musíme uplatňovať vo vzťahu k učebnicovému
textu, je jeho vekuprimeranosť. Túto požiadavku dokážeme oceniť až vtedy, ak si
pripomenieme niekoľko objektívnych skutočností:
Na utváraní komunikačných kompetencií sa nepodieľa len materinský jazyk. Žiak si
ich utvára i následne prezentuje i na iných vyučovacích predmetoch, kde opäť
prichádza do styku s textom. Učebnicový text má predovšetkým sprostredkovať
informácie tak, aby sa z nich stali vedomosti. Znalosť problematiky je primárnou
podmienkou komunikačnej kompetencie, ktorú žiak prezentuje v komunikačnej
situácii, keď súvislým prejavom svoje vedomosti demonštruje. Učebnicový text slúži
nielen ako zdroj informácií, ale i ako istý prototext, ktorý ponúka žiakovi slovnú
zásobu, terminológiu, logickú súvislosť študovanej problematiky, hierarchiu faktov
a pod. Preto i takýto text musí dosahovať istú kvalitu. Každá edukačná disciplína v
škole, analogicky s relevantným vedným odborom predstavuje špecifické
komunikačné prostredie a obyčajne i vlastné znaky aplikovanej komunikácie, no
napriek tomu je v individuálnej improvizácii prečítaného dominancia individuálnych
rečových schopností.
Učebnice mnohých predmetov (zemepis, dejepis, biológia, chémia, fyzika) obsahujú
texty, ktoré majú z aspektu percepcie veľa nedostatkov a sú ako tzv. prototext pre
tvorbu individuálneho metatextu v podobe voľnej improvizácie žiakom úplne
nevhodné. Ich slabou stránkou je najmä zložitá syntaktická štruktúra a veľmi
oslabená anafora. Inými slovami – v textoch je veľmi nízka úroveň ich vnútornej
súdržnosti (kohézie) v dôsledku takých syntaktických štruktúr, ktoré sa vyskytujú v
náučno-populárnych textoch, ktorých funkcia je iná a sú určené pre staršie deti.
Ako príklad nekorektného stvárnenia textu s dominantnou kognitívnou funkciou (v
edukačnej štruktúre) sme si vybrali text z učebnice Geografia pre 1. ročník
osemročných gymnázia 5. ročník ZŠ (2010). Neprirodzenosť syntaktických štruktúr
(v tomto prípade pre slovenský jazyk), ako aj tzv. tvrdé začiatky odsekov spôsobujú,
že deti vo veku 10 – 11 rokov nemôžu text plnohodnotne percipovať v zmysle jeho
funkcie. Ani po niekoľkonásobnom čítaní deti nevedia voľne reprodukovať –
improvizovať to, čo sa v texte dozvedeli.

Rastlinstvo a živočíšstvo – biosféra
Na povrchu Zeme sa rastliny a zvieratá prispôsobili pôsobeniu
najrozmanitejších činiteľov, najvýznamnejšie sú teplo, svetlo a voda. V
závislosti od nich aj od ďalších podmienok, napríklad vetra, vzdialenosti od
oceánov a oceánskych prúdov, vytvorili sa od rovníka k pólu výrazné pásma.
Toto usporiadanie nazývame šírková pásmovitosť. V jednotlivých pásmach
98

rastú typické rastliny a žijú typické živočíchy.
Na rovníku je najviac svetla a tepla, na póloch zasa najmenej. Vzduchové
prúdy, ktoré vznikli nad rozlične ohriatymi časťami Zeme, obsahujú rôzne
množstvo vlahy. Táto vlaha sa vyprší nad tými časťami Zeme, kam prúdia.
Spôsobujú tak nerovnaké rozdelenie zrážok na jej povrchu.
Najväčšiu pestrosť foriem života majú dažďové lesy v okolí rovníka. Vo vlhkom
a horúcom podnebí tam rastie mnoho druhov rastlín a žije veľa živočíchov.
Dažďové lesy sa nazývajú aj pľúcami Zeme, pretože sa v nich vytvára veľké
množstvo kyslíka potrebného pre život
V savanách prší menej, ale je tam dosť vlahy na rast trávnatého porastu a
ojedinele stojacich stromov. V teplom podnebí žijú početné stáda zvierat. Je aj
domovom veľkých mačkovitých šeliem a množstva vtáctva.
Púšte a polopúšte sú najteplejšie a súčasne najsuchšie miesta na Zemi. Pokrýva
ich piesok, štrk a kamene. Len na miestach, kde sa v nich vyskytuje voda, vznikli
zelené oázy. Zo živočíchov sú pre ne typické chrobáky, hraboše a plazy.
Subtropické krajiny majú viac vlahy ako púšte najmä preto, lebo sa väčšinou
rozprestierajú pri morskom pobreží. Porastené sú zvyčajne nižším, ťažko
priechodným, krovinatým porastom. Časté sú tam vždy zelené kríky s drobným
vtáctvom a množstvom hmyzu.
Stepi sú trávnaté krajiny, ktoré vznikli v miernom podnebí vo vnútrozemí. V
porovnaní so savanami nemajú taký bohatý trávnatý porast, ani množstvo
živočíšnych druhov, čo spôsobuje chladnejšie podnebie. Typické sú pre ne
hlodavce a stáda kopytníkov.
Lesy mierneho pásma sú rozlohou najrozsiahlejšie lesnaté územia na Zemi.
Tvoria ich v teplejších častiach listnaté (dubové a bukové) a v chladnejších zasa
ihličnaté (prevažne smrekové) lesy, ktoré nazývame tajga. Na styku listnatých a
ihličnatých lesov rastú zmiešané lesy. Živočíšstvo lesov mierneho pásma je
veľmi rôznorodé. Žije tam srnčia, jelenia a diviačia zver, medvede, množstvo
vtákov a v tajge najmä hmyzu.
Pásmo tundier a polárnych púští sa nachádza vo veľmi chladných oblastiach
Zeme. Väčšinu roka ich pokrýva ľad a sneh. Tam žijúce zvieratá (soby, losy,
ľadové medvede, zajace) a rastliny (zakrpatené vŕby, brezy, machy, lišajníky) sa
prispôsobili drsnému podnebiu.
Vo vysokých pohoriach sa striedajú rastlinné a živočíšne spoločenstvá približne
tak, ako od rovníka k pólom. Ich zmeny tam spôsobuje rast nadmorskej výšky,
úbytok tepla a i. Toto stupňovité usporiadanie podľa nadmorskej výšky
nazývame výšková stupňovitosť. Ich spodný stupeň vždy závisí od toho, v
aktom šírkovom pásme sa pohorie nachádza. V miernom pásme začínajú
prevažne listnatým lesom (dub, buk), ktorý strieda ihličnatý les (smrek). Po nich
nad hornou hranicou lesa nasledujú porasty kosodreviny, trávnaté porasty a
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najvyššie je pásmo skál, večného ľadu a snehu.

Textu – jeho významovej a zmysluplnej kompozícii chýba predovšetkým v prvom
odseku časť, ktorá by vo vzťahu k nasledujúcim odsekom plnila kataforickú funkciu.
Žiak nemá žiadny logický signál, prečo a v závislosti od čoho bude na začiatku
odsekov vždy nový pojem: savany, stepi, tundry a pod. Ďalším signálom
nekorektného stvárnenia je tzv. tvrdý začiatok odsekov, ktorý je pre žiaka impulzom
pre pamäťové učenie, t. j. žiak namiesto epizodickej pamäti začne zaťažovať pamäť
sémantickú (inými slovami – usiluje sa zapamätať si text „od slova do slova“). Pri
takomto osnovaní textu žiak nedokáže robiť relevantné substitúcie, ktoré by ho
viedli k voľnej reprodukcii čítaného. Dieťa potrebuje na dosiahnutie úspechu text
reprodukovať a tento cieľ by malo dosiahnuť ľahko a rýchlo.
Ak sa na text pozrieme zo psychodidaktického hľadiska, zistíme, že v zmysle toho,
ako pracuje parser v mentálnom priestore čítajúceho subjektu, je nevyhnutných
veľmi veľa krokov, aby vznikli zjednodušené syntaktické štruktúry a eliminoval sa
počet uzlov. Tento objem operácií myseľ 10 – 11 ročného dieťaťa nedokáže urobiť.
Rozsah jedného odseku znamená zjednodušenie najmenej v trinástich rámcových
krokoch, no na vytvorenie klauzúl, ako najmenších jednotiek porozumenia či
spracovania parserom by sme potrebovali niekoľkonásobne viac krokov.
Odsek textu z učebnice:

Vo vysokých pohoriach sa striedajú rastlinné a živočíšne spoločenstvá približne
tak, ako od rovníka k pólom. Ich zmeny tam spôsobuje rast nadmorskej výšky,
úbytok tepla a i. Toto stupňovité usporiadanie podľa nadmorskej výšky
nazývame výšková stupňovitosť. Ich spodný stupeň vždy závisí od toho, v akom
šírkovom pásme sa pohorie nachádza. V miernom pásme začínajú prevažne
listnatým lesom (dub, buk), ktorý strieda ihličnatý les (smrek). Po nich nad
hornou hranicou lesa nasledujú porasty kosodreviny, trávnaté porasty a
najvyššie je pásmo skál, večného ľadu a snehu. Rastlinstvo a živočíšstvo –
biosféra.

Potrebné operácie – zjednodušenia – pre zjednodušenie textu tak, aby mohla byť
spracovaná ako parsing:
Rastlinné a živočíšne spoločenstvá sa menia od rovníka k pólom.
Rovnako sa menia aj vo vysokých pohoriach.
Tu sa menia od najnižších polôh k najvyšším.
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Menia sa, lebo ubúda tepla.
Tepla je tým menej, čím je vyššia výška.
To znamená, že sa Usporiadajú v závislosti od nadmorskej výšky.
Toto usporiadanie je výškovitá stupňovitosť.
Najnižší stupeň je určený pásmom zemepisnej šírky, v ktorom sa
pohorie nachádza.
Ak je pohorie v miernom pásme, spodnú hranicu tvoria listnaté lesy,
najmä bukové a dubové.
Vyššie nad nimi rastú ihličnaté lesy, v ktorých rastú najmä smreky.
Ešte vyššie rastie len kosodrevina. Medzi ihličnatými lesmi a
kosodrevinou sa nachádza horná hranica lesa.
Kosodrevinu vystriedajú trávnaté porasty.
Nad nimi je pásmo skál, kde je večný sneh a ľad.
Obsah vyjadrený v troch súvetiach bez zjavnej anafory musí myseľ – parser –
pretransformovať v takom počte zjednodušení, na aký nemá myseľ 10 – 11 ročných
detí dispozície.
Ako protipól, t. j. korektné stvárnenie textu v učebnici pre 14 – 15 ročné deti
prinášame ukážku textu z učebnice Chémie pre 9. ročník (r. 1970). Paradoxne čitateľ
je zdatnejší, disponovanejší mentálne i lingvisticky, no text je zrozumiteľnejší,
jednoduchší, a to najmä vďaka zjavnej anafore a jej blízkosť k diskurzívnemu
ohnisku:

Škrob je zložený cukor. Jeho veľké molekuly – makromolekuly – sa tvoria v
rastlinách spojením veľkého počtu molekúl glukózy, pričom sa uvoľňujú
molekuly vody. Rastliny hromadia škrob v semenách a hľuzách ako zásobnú
látku.
Škrob sa vyrába z obilia, ryže a kukurice. U nás sa vyrába najmä zo zemiakov. …
Z aspektu optimálnej percepcie textu je rozhodujúce jeho syntaktické stvárnenie,
čím rozumieme najmä optimálny stupeň kohézie textu ako jeho implicitnej
vlastnosti. Jej nástrojmi sú lexikálna anafora, elipsa, substitučná anafora, ktoré sa aj
z aspektu ontológie percepcie javia ako prirodzené, čo vyplýva aj z analýzy textu
riekanky ako textu pre najmenšie deti. Z aspektu porozumenia je rozhodujúca
vzdialenosť diskurzívneho ohniska a textovej anafory. V texte, ktorého funkciou je
sprostredkovať poznanie – termíny a vzťahy, je pre zrozumiteľnosť dôležitá
jednoznačnosť, čo opakovane akcentuje lexikálnu anaforu.
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5.2.2

POROZUMENIE UMELECKÉMU TEXTU AKO ODKRÝVANIE VEKOVORECEPČNÝCH DISPOZÍCIÍ DIEŤAŤA

Skúmanie textov pre deti z aspektu recepcie znamená v skutočnosti odkrývanie
vekovo recepčných dispozícií umeleckého textu pre príjem u detského percipienta.
Predpoklady recepcie textu sa dotýkajú individuálneho, resp. spoločenského
príjmu, týkajú sa čítania ako procesu osvojovania si sveta obsiahnutého v
literárnom texte v individuálnom vedomí dieťaťa.
Jedným z predpokladov pre recepciu umeleckého textu je miera stotožnenia sa
percipienta s projekciou autorského subjektu v texte. Predpoklady sú také veľké a
také pravdepodobné, aká je miera stotožnenia sa autora (Miko, 1987, s. 57), resp.
vychádzanie v ústrety čitateľovi autorom na úrovni žánrových a vekových
stereotypov formou napodobňovania, stotožňovania sa a mierou odstupu pri
modelovaní umeleckého obrazu sveta v texte.
V ranej fáze detstva v súvislosti s recepciou kultúrneho textu – autorského i
neautorského – ide o recepciu textu, ktorá je dieťaťu sprostredkovávaná dospelým
jedincom. Obyčajne je to blízka osoba, čím sa začína vnímanie percepcie textu ako
nanajvýš intímna činnosť. Toto predčitateľské obdobie má veľký význam pre
neskoršie – už suverénne prežívané obdobie čitateľa, ktoré by malo pretrvávať
počas celého života. Z aspektu rozvíjania myslenia dieťaťa je samotná recepcia
textu rozhodujúca pre vytváranie si predstavy na základe počutého/čítaného. Po
nadobudnutí základných gramatických zručností je „čitateľský rast a napredovanie “
ohrozené mediálnym prostredím, kde dieťa dostáva obraz ako hotový. „(...) média
předkládají produkty specialně upravené v rychlosti střihu a abnormálních
počítačových efektech, které podtrhují akčnost, dodávají dynamiku a vyvolávají
adrenalinové opojení. V delší perspektivě si nezralý organismus zvyká a není
schopen akceptovat běžnou formu psaného příběhu. Připadá mu rozvláčný,
zbytečně vyžadující vlastní přemýšlení a bez dějové opory. Takový člověk vyžaduje
stále dynamičtější zpracování. Díky neustále nabízenému obrazu postupně ztrácí
schopnost fantazie, představivosti, intuice a předvídavosti“ (Bednářová, 2013, s.
76). Autorka práve umelecký text považuje za fenomén, ktorého percepcia rozvíja
kritické myslenie a emocionálne dozrievanie.
Samotné predpoklady percepcie textu sú obsiahnuté v dispozíciách čitateľa –
hovoríme o čitateľskej kompetencii, resp. recepčnej kompetencii – a v opačnom
prípade o tzv. recepčnej prekážke (Kopál, 1990, s. 15). Samotná literárna veda
riešila otázku, čo zahrnúť do čitateľskej, resp. recepčnej kompetencie. J. Kopál sa k
tomuto problému vyslovil komplexne: „Vcelku recepčná kompetencia sa
konštituuje z dispozičných prvkov, ktoré tvorí súbor kvalít príjemcovho subjektu pre
čítanie, recepciu, vcelku pre činnosť osvojovania si textu, pre hľadanie a príjem
zmyslu umeleckého diela. Tieto dispozičné prvky sú psychickej, gnozeologickej,
ontologickej, sociálnej, sociokultúrnej povahy“ (Kopál, 1990, s. 15 – 16).
102

Z didaktického hľadiska je nutné narábať s istými štandardnými kompetenciami,
ktoré sú vekovo, t. j. mentálne podmienené, pričom výnimky individuálneho
charakteru nemožno poprieť. Táto mentálna podmienenosť sa označuje ako veková
primeranosť a J. Kopál (1990, s. 17) o tom hovorí: „V súvislosti s primeranosťou sa
zmienime o tvorbe a recepcii literárnych textov pre deti a mládež. To aj preto, že s
týmto termínom sa najviac operuje. Ide totiž o tvorbu s prvoradým určením na
recepciu v spoločenstve detských príjemcov. Literárna teória preto na vystihnutie
osobitostí tvorby a recepcie detskej literatúry zaviedla termín vekovosť, vekový
aspekt. Vystihuje ním vekovo-recepčnú variabilitu textu – skutočnosť, že literárne
dielo disponuje určitými predpokladmi, danými súborom informácií pre príjem u
detských, mladých či dospelých recipientov“ (1990, s. 17).
Nasledujúce podkapitoly demonštrujú tesnú blízkosť percepcie a produkcie textu.
Ich spojitosť je taká prirodzená a neoddeliteľná, ako je spojenie či podmienenosť
percepcie a produkcie reči.

5.3

TVORBA TEXTU DIEŤAŤOM/ŽIAKOM AKO PREJAV KREATIVITY
SUBJEKTU

Kreativita je slovo odvodené od latinského creatio – tvorba. J. Dolník opierajúc sa o
poznatky z psychológie inteligencie zastáva tvrdenie, že jazyková inteligencia a
jazyková tvorivosť navzájom súvisia. Jazykovú tvorivosť definuje ako „schopnosť
používateľa jazyka v interakcii s novými komunikačnými podmienkami a jazykovými
a komunikačnými problémami navodiť istú akomodačno-asimilačnú proporciu,
ktorej zmysel spočíva v jej ovládnutí“ (Dolník, 2007, s. 32). Tvorivosť sa prejavuje už
v ranom detstve, v čase, keď deti nadobúdajú rečové kompetencie a niektoré
lexémy dedukujú napr. na základe funkcie, ktorú plnia (metla = zametačka,
pokrievka = zakrývačka). To, čo bolo pôvodne príspevkom k rozširovaniu lexikónu,
sa neskôr stáva nástrojom i objektom hry, hry so slovami a ich významami: „Dieťa
potrebuje do desiateho roku zábavku, a táto jeho požiadavka je biologicky zákonitá.
Chce sa hrať a hrá sa so všetkým, a nadovšetko v hre, hrou. Hrá sa aj so slovom a v
slove. Práve na hre so slovom sa dieťa učí jemné odtiene rodného jazyka, osvojuje
si jeho hudobnosť (...)“ (Gorký in Čukovskij, 1981, s. 414).
Jedným z predpokladov tvorivého písania je istá miera literárnych zručností
vychádzajúcich z opakovanej plnohodnotnej recepcie detským subjektom. Tvorivé
písanie považujeme za akt tvorivosti jednotlivca, t. j. ide o chápanie textotvorby ako
tvorivého procesu, ktorý je charakterizovaný špecifickými zákonitosťami. Fišer
(2001, s. 18 – 32) definuje tvorivé písanie ako pojem pozostávajúci z dvoch zložiek.
V prvej zložke pojmu je obsiahnutý význam tvorivého písania z aspektu formovania
osobnosti. Autor textu (aj detský autor) podlieha originálnemu spôsobu písania a
simultánnemu zvládnutiu niekoľkých techník tvorby a optimalizácie textu. Druhá
zložka pojmu tvorivé písanie akcentuje fakt, že ide o vedný odbor zaoberajúci sa
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teoretickými podmienkami individuálnej tvorby textu a špecifickou didaktikou.
Tvorivé písanie netreba chápať v konkurencii k didaktike slohu, ale za jej doplnenie,
resp. pokračovanie. Zmyslom tvorivého písania je rozvíjanie individuálneho štýlu
pisateľa, no dôraz sa kladie aj na rozvoj obrazotvornosti. Tvorivé písanie chápe
slohové útvary ako formu, ktorú indivíduum – pisateľ – naplní vlastným obsahom.
Rozhodujúcu úlohu zohrávajú pisateľove jazykovo-štylistické predpoklady a vlastná
tvorivosť.
Tvorivé písanie pomerne široko chápe a definuje Zajícová (2005, s. 75), ktorá v
tvorivom písaní vidí „ (...) každé písanie s výnimkou takého odpisovania slov alebo
textu, ktorého účelom je nácvik písma.“ Eliášová (2006, s. 44) zdôrazňuje, že
techniky tvorivého písania vytvárajú vhodné podmienky (pre učiacich sa) na
vyjadrovanie svojich pocitov. Tvorivé písanie chápe ako „(...) výzvu k aktivizovaniu
jazykového potenciálu a náročných intelektových procesov spojených s
uvedomovaním si sémantickej hĺbky slova“. Individualizáciu jedinca a tvorivé
písanie dáva do vzájomnej súvislosti Dvořák (2001, s. 52), keď hovorí, že základným
princípom disciplíny zahŕňanej pod pojem tvorivé písanie by mala byť snaha po
znovuobjavení osobných dispozícií každého jedinca ako predpokladu na
subjektivizáciu písomného prejavu.
V tvorivom písaní nachádzame tri základné komponenty, a to zvládnutie jazyka ako
systému znakov a významov, do ktorého je zakódovaná informácia, istú mieru
literárnych zručností vychádzajúcich z opakovanej plnohodnotnej recepcie a
tvorivosť ako vrodenú dispozíciu človeka. Zastúpenie uvedených troch
komponentov v konkrétnych aplikáciách tvorivého písania môže byť rôzne.
Cesta k vzniku individuálneho subjektívneho textu začína ešte skôr, než jednotlivec
nadobudne gramatické zručnosti. Jej začiatky sú spojené s prvými pokusmi o
reprodukciu textu. Samotná reprodukcia textu podmienená sluchovou recepciou
prerastajúcou do kvalitatívne vyššej plnohodnotnej percepcie má svoje vývinové
stupne, ktoré sa navonok manifestujú ako rečovo-produktívne akty detského
subjektu, a to od doslovnej imitácie riekanky či básne, cez viac-menej doslovnú
reprodukciu veršovaných príbehov, až po voľnú reprodukciu rozsiahlych naračných
útvarov, akými sú najmä rozprávky. Na začiatku skúsenosti detského subjektu s
textom je recepcia riekanky. Akt percepcie a produkcie toho, čo obsah riekanky
„prikazuje“, sú pevne zrastené. Dieťa je tu subjektom i objektom reči/textom
sprostredkovaného prehovoru. Text riekanky rešpektuje fakt, že schopnosť chápať
symbol je vekovo a mentálne limitované a dieťa ešte nerozlišuje medzi reálnym a
symbolickým, preto v riekanke prevláda pantomimické gesto, t. j. opisné gesto. Má
svoju kinetickú funkcionalitu, samo svojou podstatou predchádza zavedením znaku,
lebo kognitívny prvok sa ešte v mentálnych modeloch detského percipienta v plnej
miere nekonštituoval (Kováčová, 2014, s. 40).
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Predčitateľské obdobie a tzv. pregramotnosť zohráva dôležitú úlohu, pretože je
nástrojom prvých kontaktov dieťaťa a textu, je cestou ku knihám a k tlačenému
slovu vôbec. Už tu sú korene narábania so slovom ako symbolom a počiatky
rešpektovania slova, ako i autority tlačeného textu a jeho významu jednotlivcom.
Ide o vytváranie vzorov – prototypov žánrov (najmä riekanka a rozprávka), ale aj o
vytváranie hodnotového systému rešpektovaného národným spoločenstvom, v
ktorom dieťa vyrastá. Najmä rozprávka znamená pre dieťa sprostredkovanie obrazu
dobra a zla a symbolov, ktoré sa s nimi spájajú. Recepcia príbehu o víťazstve dobra
nad zlom, nespočetné opakovane tejto dejovej schémy v rôznych kontextoch,
prijímaná v ranom detstve znamená nastavenie neprekročiteľných hraníc počas
života.
5.3.1

VEDOMOSŤ A TVORIVOSŤ V PROCESE KONŠTRUOVANIA TEXTU

Vedomosti, resp. informácie v procese tvorenia textu predstavujú nielen vedomosti
o slohovom postupe či útvare, ale ide tu predovšetkým o vedomosti o
komunikovanej téme, čo môžeme čiastočne stotožniť s invenciou. V zmysle
súčasných poznatkov o tvorivosti môžeme povedať, že tvorivosť je človeku daná,
resp. tvorivosť nie je nič zvláštne, používame ju pri riešení bežných problémov.
Ľudia sa navzájom líšia len mierou vlastnej tvorivosti. V konečnom dôsledku sa
vysoko tvorivé osoby navonok prejavujú, a tým aj líšia od menej tvorivých, svojou
dosiahnutou odbornosťou. V prípade detí by sme v tomto kontexte mohli daný fakt
alternovať mierou ich vedomostí o svete, ktorý ich obklopuje, ale najmä vlastnou
individuálnou angažovanosťou v tvorivom úsilí, ktorá determinuje spomínanú
mieru rôznorodých poznatkov o veciach a javoch, ktoré ich obklopujú. Tvoriví ľudia
vytvorili v minulosti napr. v rôznych odvetviach umenia a vedy pozoruhodné diela.
Inými slovami – vytvorili artefakty, ktoré celé generácie uchovávajú a prejavujú voči
nim obdiv a rešpekt. Vzniká otázka, čím sa líši pozoruhodné od nepozoruhodného,
bežného, čím sa líši mimoriadne a hodnotné od štandardného? Tvoriví ľudia
pracujú veľmi vytrvalo, študujú práce svojich predchodcov v danom odbore, ale i
relevantné práce súčasníkov. Následne budujú na získaných poznatkoch a použitím
inovatívnych riešení a originálnych prístupov tvoria vlastné diela. Veľký podiel v tu
naznačenom procese sa pripisuje schopnosti analogicky uvažovať a konať. V
súvislosti so školskou produkciou textu treba poukázať na požiadavku
demonštrovania textov takého druhu, textov disponujúcich takou kvalitou a takými
znakmi, aké od žiaka očakávame. Ide o analógiu štúdia prác svojich predchodcov i
súčasníkov (...). Opakované demonštrácie konkrétnych druhov a špecifických kvalít
textu (v školských podmienkach) by mali byť sprevádzané analyticko-hodnotiacim
komentárom učiteľa.
Z aspektu píšuceho a text tvoriaceho subjektu v procese zrodu textu dochádza k
riešeniu problému, ktorým je individuálne zvládnutie témy v predpísanom
slohovom útvare, a to tak, že ide o subjektívnu voľbu v intenciách pravidiel
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predstavujúcich uzavretú množinu správnych riešení. Text tvoriaci autor, a to platí
aj v prípade detského autorského subjektu, v skutočnosti rieši zadanú tému ako
dominantný problém, ale simultánne i ďalšie sprievodné problémy tak, že vymýšľa
a objavuje vlastnú stratégiu, no súčasne rešpektuje záväzné štandardizované
vlastnosti slohového útvaru, resp. iné požiadavky, ktoré mu diktuje úzus či inak
dohodnuté pravidlá.
Spomenuté stratégie, pre ktoré sa jedinec rozhodne, sú podmienené tvorivosťou.
Tvorivé zvládnutie úlohy znamená nachádzať divergentné riešenia, implementovať
divergentnú produkciu, čo je vytváranie rozmanitých odpovedí, ktoré sú primerané
zadaniu. Tvorivosť v jej pravom zmysle znamená aj tvoriť viac – testoch tvorivosti sa
meria rozmanitosť, početnosť a vhodnosť odpovedí na otázky s otvoreným koncom.
V podmienkach vyučovania slohu to znamená, že tvorivý jedinec dokáže zvládnuť tú
istú slohovú tému viacerými spôsobmi, resp. v procese tvorenia textu sa neuspokojí
s prvou verziou myšlienky, ale hľadá jej optimálne vyjadrenie či definitívne rozvitie.
V individuálnej textotvorbe to znamená opakované prehodnocovanie aj väčšieho
tematicko-motivického celku a následnými opakovanými pokusmi sa dospieť ku
konečnému variantu ako najoptimálnejšiemu variantu subjektívnej interpretácie
zadanej témy.
Jazykový, resp. textový prejav sa na prvý pohľad javí ako sled viet. Ich zoradenie
však nie je náhodné. Ak platí, že veta je najnižšia jednotka, do ktorej sa premieta
téma, potom platí, že zoradenie viet podlieha hierarchii motívov. Inak povedané,
téma sa utvára z motívov. Vzhľadom na text ako ucelený jazykový prejav je tento
ako súhrn motívov aj ucelenou tematickou jednotkou. Z toho vyplýva, že pri
koncipovaní textu (ale i pri jeho analýze) je téma najvyššie stojacim organizujúcim
prvkom. Pri hľadaní zákonitostí textotvorby musíme za riadiaci element považovať
tému. Vďaka téme dosiahneme, že navzájom súvisiace motívy dostanú formu viet a
súvetí, a tak vytvoria celok. V elementárnej podobe sa najčastejšie tento proces
realizuje v reči. Vzniká jazykový prehovor / text, ktorého dominantným znakom je
fakt, že jeho vnútorne organizujúcim elementom je téma.
Schopnosť jedinca tvoriť jazykový prejav (text) súvisí s jeho znalosťou problému,
ako i schopnosťou logicky myslieť a svoje súdy ďalej verbalizovať. Ak z našej úvahy
vynecháme také fenomény, ako sú skúsenostný a vzdelanostný komplex
expedienta, potom sa nám akt tvorby prehovoru / reči / textu / obmedzí na
schopnosť štruktúrovať vlastné myšlienky do podoby vety, súvetia, ako i na
schopnosť nadväzovať na jadro predchádzajúcej vety v zmysle logických dôsledkov,
asociácií či komunikačného zámeru. Z témy – motívu – jednej vety vyrastá iná veta,
ktorá ju alebo rozvíja, alebo nastolí v čiastkovej podobe nový motív, ktorý je v istom
logickom vzťahu k predchádzajúcej vete, ale i ostatnému celku. Napriek tomu, že
tento postup sa zdá byť jednoduchý, textotvorba jednoduchá nie je, a to aj napriek
tomu, že reč je človeku vlastná, s kompozíciou rozsiahlejšieho tematicky
vymedzeného jazykového prejavu má veľká časť populácie problémy.
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Tvoriť text začína žiak – autor vždy od perspektívy celku. Perspektíva konečného
textu s vyčerpávajúco zvládnutou perspektívou tematického zadania, t. j. témy ako
celku – je primárne podmienená témou. Vzniká predstava makroštruktúry, v ktorej
sa efektívne ako funkčná stratégia uplatnia vedomosti o svete, názory indivídua, ale
i znalosť normatívnych limít, a to v podobe predpísaných vlastností slohového
postupu a žánru, ako výberových obmedzení. Makroštruktúra sa najskôr zhmotňuje
do podoby osnovy, kde autor prvotnú stratégiu prehodnocuje a zdokonaľuje. Čím je
autor vyspelejší, tým je miera jeho originálnej tvorby osnovy i samotného textu
väčšia. Dominantná myšlienka textu sa utvorí ako konečná suma (ako sčítanie
svojho druhu) čiastkových motívov, ktoré autor vyberá a radí tak, ako to jeho
predstava celku vyžaduje, resp. aby sa jej aspoň priblížil.
Štandardné školské zvládnutie témy18 je dané istými konvenčnými očakávaniami v
komunikovaní danej témy. Neštandardné zvládnutie je alebo nenaplnenie
triviálnych modelov riešenia, alebo naopak, je to také zvládnutie obsahu a formy,
ktoré predstavuje nové videnie, chápanie témy z nezvyčajného uhla pohľadu,
individuálnu intuíciu, uvedomovanie si príležitosti, nezávislosť úsudku, ochotu
podstúpiť riziká pre vlastnú nekonvenčnosť, originalitu nápadov a myslenia, čo
prináša nachádzanie nových významov. Veľký význam je pripisovaný motivácii,
ktorá môže byť extrinstická – vonkajšia a intristická – vnútorná. Intristická znamená,
že z vnútra tvoriaceho subjektu pramení potešenie z konkrétneho tvorivého
procesu. Za primárne intristickú sa považuje osobná túžba riešiť problém, ale aj
túžba po sláve, bohatstve, úspechu.
5.3.2

TECHNIKY A POSTUPY TVORIVÉHO PÍSANIA V TEÓRII A PRAXI
V PREDČITATEĽSKOM OBDOBÍ

V tejto podkapitole sa rešpektuje požiadavka sformulovaná J. Horeckým (1992, s.
18), že komunikačné kompetencie dieťaťa by sa mali posudzovať z hotových
komunikátov, z textov, ktoré vytvorili. V intenciách tejto tézy by si každý, kto
nejakou mierou participuje na jazykovej výchove detí v predškolskom veku, by si
mal spoločne s rodičovskou verejnosťou položiť nasledujúce otázky: Vypovedajú
naračné útvary detí – predškolákov – o ich školskej zrelosti? Ako viesť jazykovú
výchovu predškoláka, aby z nej mal osoh aj ako školák? Aké súvislosti si uchová v
pamäti predškolák? Je či nie je kontinuita medzi jazykovou výchovou predškoláka a
slohovou výchovou školáka? Akú úlohu zohráva reprodukcia rozprávky ako
rozsiahleho epického útvaru (ľudová rozprávka) a aký je význam reprodukčného
slohu v 1. ročníku a v prvej polovici druhého ročníka ZŠ?
18

Časť ukážok žiackych slohových práce a reprodukcií, ktoré sú v štúdii uvedené, sme získali
v rámci stratégií výskumnej časti nepublikovanej diplomovej práce Od reprodukcie k
tvorivému písaniu v škole (autorka: J. Dolníková a na tomto mieste sú použité so súhlasom
autorky).
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AKTIVITA A ANALÝZA
TVORENIE ILUSTRÁCIE
Ide o ilustráciu k známej rozprávke. Dieťa v predškolskom veku má rozvinuté
naratívne dispozície v takej miere, že dokáže prerozprávať rozsiahle epické útvary,
akými sú rozprávky. Zvyčajne si ako objekt vlastnej ilustrácie zvolí postavu, ktorá je
v epicentre príbehu.

Obrázok č. 6: Ilustrácia k rozprávke vytvorená dieťaťom v MŠ
Zdroj: J. Dolníková: Nepublikovaná diplomová práca na tému Od reprodukcie
k tvorivému písaniu v škole (Školiteľ: Z. Kováčová)

KOGNITÍVNY OBSAH
Dieťa vytvára ilustráciu samostatne z vlastnej iniciatívy, pod vplyvom príbehu a na
zachytenie vlastnej predstavy. vílu si dieťa predstavuje ako bytosť s krídlami, keďže
sa k Ruženke priblíži nepozorovane. v celkovo optimisticky ladenom obrázku –
veselé farby – je zlý osud a predpovedané nebezpečenstvo vyjadrený ako mrak na
oblohe.
POUŽITÉ DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY
Predpokladom je recepcia čítaného textu a príležitosť nakresliť, čo si z rozprávky
dieťa pamätá. kresbu považujeme za individuálnu výpoveď. výkres vypovedá o tom,
čo chce malý čitateľ povedať o danej téme, lebo ho práve to najsilnejšie
emocionálne zasiahlo.
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PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
Kresba svojím motivickým zameraním vyjadruje nielen predstavu dieťaťa, ale je z
nej zrejmé, ktorý dejový úsek sa dieťaťu vryl najviac do pamäti. vyobrazenie
narodeného dieťatka – Ruženky – napovedá, že je to práve začiatok príbehu a
najdôležitejšia zápletka deja. potvrdzuje sa tým poznanie, že najtrvalejšie sa v
pamäti ukladá informácia, ktorá je na začiatku.
ALTERNATÍVA
Deti rozdelíme do skupín podľa toho, aká rozprávka sa im páči. Každé dieťa nakreslí
na výkres časť deja rozprávky, ktorý mu je určený. Po nakreslení obrázku deti
spoločne s učiteľkou k obrázkom vytvoria text, ktorý učiteľka tlačeným písmom
napíše. Jednotlivé obrázky zviažeme do formy knihy. Záverečná časť: Spolu s deťmi
si zhotovíme výstavku kníh a zahráme sa hudobno-pohybovú hru Ruženka
AKTIVITA A ANALÝZA
MAĽOVANÉ ČÍTANIE PRÍBEHU
Aktivita Maľované čítanie založená na kooperácii dospelého a viacerých detí je
pomerne častá a obľúbená ako súčasť jazykovej výchovy v predprimárnej edukácii.
Je založená na princípoch asociačných postupov a môže sa realizovať niekoľkými
spôsobmi. Nižšie uvedená ukážka patrí aktivite, ktorej úplný názov by mal byť
Maľované čítanie príbehu. Túto aktivitu je možné realizovať len v spojitosti so
známym príbehom, t. j. predpokladá sa jeho opakovaná percepcia založená na
predčítaní dospelým (učiteľkou) vo väčšom kolektíve detí, ktoré sa potom
spontánne zapájajú do tvorenia „textu“ tak, ako si ho vybavujú. Úspešne
realizované maľované čítanie svedčí o veľmi dobrej úrovni jazykovej výchovy, najmä
jej systematickosti v predškolskej edukácii.
Zmyslom uvedenej aktivity je demonštrovať, že dieťa v predškolskom veku vie
voľne reprodukovať ľudové i autorské rozprávky, dokáže rešpektovať kauzálnu a
časovú následnosť, čo sa navonok manifestuje improvizáciou a individuálnou
reprodukciou počutého textu / príbehu za pomoci relevantných obrázkov, resp.
ilustrácií. Deti si počas hrových činností vymaľujú pripravené maľované čítanie.
Zoznamujú sa s príbehom, sledujú smer textu zľava doprava, identifikujú začiatok i
koniec textu. Deti reprodukujú príbeh podaný učiteľkou, obrázok je iniciátorom ich
verbálnych prejavov a súčasne je aj nástrojom vyjadrenia príbehu, ktorý si
pamätajú.
Z aspektu dieťaťa ako príjemcu sprostredkovaného textu ide o počúvanie, ktoré J.
Pálenčárová charakterizuje ako „(...) mentálny proces, ktorý si vyžaduje aktívnu
premenu zvukových vĺn na zmysluplnú informáciu prostredníctvom činnosti
mozgu“ (Palenčárová, J., 2004, s. 20). Počúvanie je teda komplexnejšia aktivita než
samotné počutie, vyžaduje si značnú mieru sústredenia detským percipientom.
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Obrázok č. 7: Maľované čítanie – deti projektujú samy seba ako budúcich čitateľo.
Zdroj: J. Dolníková: Nepublikovaná diplomová práca na tému Od reprodukcie
k tvorivému písaniu v škole (školiteľka: Z. Kováčová)

KOGNITÍVNY OBSAH
Pod vplyvom čítania viacerých rozprávok z knihy Z rozprávky do rozprávky deti v
predškolskom veku „píšu“ o tom, že sa stanú žiakmi, naučia sa čítať a rozprávok si
prečítajú toľko, koľko budú chcieť.
POUŽITÉ DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY
Deti majú opakovanú skúsenosť z recepcie rozprávkového textu, ktorá im prináša
radosť. Techniku maľovaného čítania aplikovali pri prerozprávaní známej rozprávky.
PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
V tejto aktivite sa spája spôsob práce známy ako práca s fiktívnym príbehom s
reálnou situáciou dvoch budúcich školákov. navodenie takejto situácie akcentuje
samotnú schopnosť čítať, má vo vzťahu k budúcim čitateľom motivujúce účinky.
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súčasne posun od fiktívneho príbehu k vlastnému príbehu naznačuje neobmedzenú
slobodu vo vyjadrovaní písaným slovom po nadobudnutí grafomotorických
zručností. aktivita je jedným z dôkazov o neoddeliteľnosti čítania a písania ako
recepčno-produkčných zručností.
AKTIVITA A ANALÝZA
POJMOVÁ MAPA Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Obrázok č. 8: Pojmová mapa vytváraná v kooperácii a nazvaná Z rozprávky do
rozprávky
Zdroj: J. Dolníková: Nepublikovaná diplomová práca na tému Od reprodukcie
k tvorivému písaniu v škole (Školiteľ: Z. Kováčová)
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KOGNITÍVNY OBSAH
Aktivita predpokladá u detí dobré pamäťové dispozície – deti si musia pamätať, ku
ktorej rozprávke ktoré postavy patria. Na základe predstáv, ktoré si vytvárali na
základe počúvaného textu (opakované riadené počúvanie) priraďujú obrázky
postáv z rozprávok k názvom rozprávok. Súčasne rozvíja kritické myslenie detí.
POUŽITÉ DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY
Pojmovú mapu a obrázky, ktoré deti prikladajú a vlepujú k jednotlivým názvom
rozprávok ako k témam v PM, pripraví v súčinnosti s deťmi pani učiteľka. deti
pracujú v menšej skupine tak, aby sa každé dieťa mohlo zapájať. skupinky si potom
navzájom prezentujú svoje práce. témy PM ako názvy rozprávok a analogicky
rozprávkové bytosti na obrázkoch sa môžu v jednotlivých skupinách líšiť.
PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
Podstata aktivity spočíva v tom, že deti využívajú asociácie, ktoré sa im vybavujú k
pojmu ROZPRÁVKY. Na základe mnohonásobnej percepčnej skúsenosti s viacerými
rozprávkami spoločne zostrojili pojmovú mapu. Na základe asociačných spojov
aktivizovaných obrázkom z konkrétnej rozprávky vedia reprodukovať jej text, resp.
konkrétnu epizódu. Dieťa si vyberie vždy jednu rozprávku a spolu s kamarátmi
vytvorí pracovnú skupinu. Skupinka detí následne zostavuje knihu s prediktabilným
textom. Deti tvoria – „píšu“ obrázok, s textom (ako vidíme na obrázku nižšie), im
pomôže učiteľ.

5.3.3

TECHNIKY A POSTUPY TVORIVÉHO PÍSANIA V TEÓRII A PRAXI V OBDOBÍ
MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

Tvorivé písanie je nástrojom na rozvoj komunikačných jazykových kompetencií,
literárnej kompetencie, súčasne predstavuje svojou podstatou metódu tvorivého
vyučovania a učenia sa, jedinečným spôsobom vplýva na rozvoj osobnosti dieťaťa.
Eliášová (2011, s. 96-98) uvádza štyri skupiny techník tvorivého písania, a to
techniky hľadania a zadávania tém, techniky stimulácie k písaniu, techniky
prekonávania a odstraňovania blokov pri písaní a techniky písania. Podľa obsahu
aktivity autorka rozoznáva asociačné postupy, ktoré predchádzajú samotnému
písaniu, a to: 1. clustering – zhlukovanie, ktorého obsahom sú rôzne druhy
pojmových máp; 2. cinquain – metóda, ktorá má za úlohu naučiť žiakov zhrnúť
informácie a zachytiť vlastné myšlienky; 3. písanie hrou – to znamená vytáranie
textu na základe pravidiel hry; 4. písanie podľa predlôh, pravidiel a vzorov –
znamená dialektické spojenie riadenej aktivity prostredníctvom obsahových údajov
napr. zadanie témy, slov, začiatku textu; 5. literárne písanie – písanie inšpirované
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literárnym textom, ktorý slúži ako motivácia na vytváranie vlastných textov (napr.
redukcia textu, dopísanie vlastného záveru, zmena perspektívy, reklamný text,
analogický text); 6. písanie navodené podnetmi – miestom, hudbou, obrazom,
pohybom, tancom, úžitkovými predmetmi, prírodou, cudzím textom, alebo
výrokmi.
AKTIVITA A ANALÝZA
Za techniku uvedenú v bode 6 môžeme považovať tvorbu textu – u žiakov 1.
ročníka reprodukciu textu – tzv. reprodukčný sloh – na základe obrázkovej osnovy.
Séria obrázkov podrobne sleduje dejovú líniu väčšieho epického útvaru, napr.
ľudovej rozprávky a deti s pomocou takejto osnovy vedia pomerne ľahko a
podrobne reprodukovať pôvodný text. Aktivitu začíname motivačnou hádankou
formálne stvárnenou ako riekanka: Lesom kráča maličká, / už ju čaká babička. /
Koláčiky, k tomu kvet, / spieva si s ňou celý svet! / Kto je to? (Červená čiapočka).
Príklad pracovného listu s uvedenými aktivitami:

Obrázok č. 9: Pracovný list s nedokončenými vetami
Zdroj: J. Dolníková: Nepublikovaná diplomová práca na tému Od reprodukcie
k tvorivému písaniu v škole (Školiteľ: Z. Kováčová)
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KOGNITÍVNY OBSAH
Aktivita je zameraná na nácvik elementárnych základov strategicky pripravovaného
anticipovaného samostatného tvorivého písania dieťaťa v produkčnom slohu.
Upevňuje sa učivo o vete – jej začiatku, písaním veľkého písmena a modálnom
stvárnení naznačenom interpunkčným znamienkom.
POUŽITÉ DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY Pre aktivitu je nevyhnutné pripraviť pracovný
list, čo kladie nároky na učiteľa. deti potrebujú nástroje na písanie a kreslenie.
PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA Deti pristupujú k vypracovaniu pracovného listu
individuálne, ale skusmé odpovede na jednotlivé otázky zaznievajú v riadenom
rozhovore skôr, než vypracovávanie listu začne. vypracovaný pracovný list
poskytuje učiteľovi (aj rodičovi) autentický obraz o schopnostiach dieťaťa v čítaní a
písaní.
AKTIVITA A ANALÝZA
Táto aktivita predstavuje tvorivú činnosť dieťaťa, ktorá je veľmi blízko k tvoreniu
vlastného textu. Reprodukcia rozprávky je založená na radení obrázkov a je
doplnená relevantnými vetami, ktoré obsahovo súvisia s relevantnou časťou
rozprávky.
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Obrázok č. 10: Rekonštrukcia známeho príbehu radením obrázkov a ich simultánne
doplnenie vlastným textom dieťaťa
Zdroj: J. Dolníková: Nepublikovaná diplomová práca na tému Od reprodukcie
k tvorivému písaniu v škole (Školiteľ: Z. Kováčová)

KOGNITÍVNY OBSAH
Dôraz sa kladie na schopnosť reprodukovať text v postupnosti epizód. deti usilujú o
podrobnú reprodukciu.
POUŽITÉ DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY
Obrázky deti vystrihujú z predchádzajúceho cvičenia a radia ich v dejovej
postupnosti, aby k nim vytvorili čo najväčší počet viet a tie zapísali pod každý
obrázok. Obrázková osnova je súčasťou pracovného listu, tvorba viet je potom vždy
individuálna a súčasne písomne zaznamenaná tvorivosť dieťaťa. reálne by bolo
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možné obrázky využívať pri práci s interaktívnou tabuľou, resp. ich v materiálnej
podobe usporiadať v triede, čím by sa iniciovala motorická aktivita detí.
PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
Obrázky predstavujúce dejovú osnovu sú pre deti svojím formálnym stvárnením
mimoriadne motivujúce. pozitívom takejto podrobnej osnovy je, že deti spontánne
do deja na obrázku vkladajú repliky, a to aj so slovesami dicendi v uvádzacej reči.
AKTIVITA A ANALÝZA
Aktivita má názov Popletené rozprávky. V skutočnosti ide o popletené názvy
rozprávok a úlohou žiaka 2. ročníka ZŠ je názov opraviť a zapísať ho tak, ako ho
pozná podľa rozprávky. Pozmenené názvy, ktoré sú objektom prehodnotenia
(dieťaťom) si zachovávajú syntaktickú štruktúru pôvodného názvu, aby sa čo najviac
pomohlo vyvolať relevantnú asociáciu, a teda aj správne riešenie.

Obrázok č. 11: Popletené rozprávky
Zdroj: J. Dolníková: Nepublikovaná diplomová práca na tému Od reprodukcie
k tvorivému písaniu v škole (školiteľka: Z. Kováčová)

KOGNITÍVNY OBSAH
Náročnosť a psychodidaktická opodstatnenosť zostavenia takejto aktivity vyplýva
nielen z anticipovaného rozpoznávania významov slov, ale aj z dobrej znalosti
učiteľa súvisiacej s paradigmatickými vzťahmi, do ktorých môžu slová vstupovať.
Napríklad čiapočka a šatôčka (rôzne veci s podobnou, až identickou funkciou) ako
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súčasť mena; medzi fazuľka a hrášok > Hraško sú rovnaké druhy zeleniny;
medovníkový a čokoládový majú v sémantickej štruktúre zakódovanú spoločnú
vlastnosť – sladký. z toho vyplýva, že v aktivite ide o rozpoznávanie detailov ako
súčasti nominácií známych rozprávok.
POUŽITÉ DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY
Učiteľ potrebuje predtlačený hárok papiera so zadaním v podobe pozmenených
názvov rozprávok a s predtlačou pre riešenie žiaka.
PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
Deti aktivitu vnímajú ako zábavnú, nimi realizovaná oprava názvu ich napĺňa
pocitom zadosťučinenia. Zápis správneho názvu je príležitosť pre rozvíjanie
grafomotorických zručností. V takomto kontexte je nácvik písania zbavený únavnej
stereotypnosti.
AKTIVITA A ANALÝZA
Práca žiaka 3. ročníka ZŠ, na ktorej je viditeľné úsilie o formálne členenie textu.

Obrázok č. 12: Tvorivé písanie v treťom ročníku ZŠ – žiacka práca
Zdroj: Ukážka vznikla v autentickom vyučovacom procese (získaná v primárnom
výskume)
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KOGNITÍVNY OBSAH
Rozprávanie je prirodzené, uveriteľné, autorovi textu sa darí vytvoriť živý obraz
situácie, do ktorého patrí aj obraz dialógu či priamej reči. Inými slovami –
vyrozprávanie zážitku anticipuje obraz živej reči, a teda aj použitie priamej reči.
Rozprávací talent dieťaťa zostáva však v tieni množstva gramatických chýb, ktoré sa
premietajú do klasifikácie slohovej práce.
POUŽITÉ DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY
V prípravnej fáze slohovej hodiny, ktorej výsledkom je rozprávanie, je nevyhnutné,
aby učiteľ pripravil niekoľko invenčných momentov, ktoré sa spájajú s motiváciou.
Zmyslom invencie je zozbierať aktivizovať dostatok poznatkov, resp. spomienok na
aktivitu, o ktorej žiak mieni písať. Ako invenčný materiál je vhodné prečítať aj inú
žiacku prácu s identickou alebo podobnou témou. Tvoriť začína žiak strategickým
plánovaním rozvrstvenia motívov v texte, a to zostavovaním osnovy. Nasleduje
štylizácia a kompozícia viet a ich usporiadanie do zmysluplného celku v podobe
nečistopisu. Nečistopis má byť priestorom, v ktorom prebieha podstata tvorivej
činnosti žiaka. Práca s nečistopisom patrí k sebaregulačným stratégiám a stratégiám
osobnostného rozvoja.
PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
Na hodnotení uvedenej žiackej slohovej práce nás vedú k zamysleniu sa a
nekomplementárnemu postoju dva fakty. Predovšetkým je tu zjavné nedocenenie
textotvorných dispozícií dieťaťa. Druhým dedukovateľným faktom je nedostatočná
práca či spolupráca žiaka a učiteľa na úrovni tvorivého narábania s konceptom. Tu
je najväčší priestor pre sebareflexiu na úrovni pravopisných javov, pretože zmyslom
edukácie nie je evalvácia (v podobe školského hodnotenia), ale zmyslom je
nadobúdanie vedomostí a zručností žiakom ako subjektom učenia sa a objektom
edukačných aktivít.

AKTIVITA A ANALÝZA
Textotvorná aktivita začína hľadaním názvu pre obrázok. Zhlukovaním sa vytvára
motivický potenciál pre samostatné rozprávanie s prvkami opisu postáv, prostredia,
prírody, ročného obdobia.
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Obrázok č. 13: Ľudová dedina – rozprávanie podľa obrázka – fáza jazykovej invencie
na autentickej hodine slohu
Zdroj: J. Dolníková: Nepublikovaná diplomová práca na tému Od reprodukcie
k tvorivému písaniu v škole (Školiteľ: Z. Kováčová)
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Obrázok č. 14: Reflexia pohľadnice v práci žiaka – rozprávanie
Zdroj: J. Dolníková: Nepublikovaná diplomová práca na tému Od reprodukcie
k tvorivému písaniu v škole (Školiteľ: Z. Kováčová)

KOGNITÍVNY OBSAH
Deti v rámci produkčného slohu môžu absolvovať tieto aktivity, ktoré sú vhodné aj
na prácu v skupinách či vo dvojiciach, najmä v 5. ročníku – v čase prechodu z 1. na
2. stupeň ZŠ môžu byť medzi jedincami viditeľné rozdiely na úrovni kompozície
textu. Vtedy môže byť užitočná stratégia kooperatívneho učenia:
o
o
o
o

Vymysli krátky text k obrázku.
Dokonči príbeh.
K prvej vete (tematický základ) vymyslite báseň.
Báseň zapíšte, nakreslite k nej obrázok a text doplnený obrázkom dajte
na nástenku alebo do triedneho časopisu.

POUŽITÉ DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY
V tomto prípade je základnou pomôckou pracovný list. kľúčové postavenie má však
pohľadnica – obrázok s naivnou maľbou dediny v minulosti. takýto obrázok je pre
žiakov veľmi inšpirujúci. zdôrazňuje sa ním najmä simultánnosť niekoľkých dejov,
nastoľuje sa pocit pokojného prežívania jarných dní.
PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
Aktivity, ktoré sú zrejmé z pracovného listu, sú prípravou pre samostatnú slohovú
prácu na tému súvisiacu s prežívaním jari ako ročného obdobia, ktoré začína etapu
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nového života. Voľba centrálnej témy v zjednodušenej pojmovej mape, ktorá tu
slúži ako nástroj jazykovej invencie, keď tematickú či obsahovú invenciu ponúkajú
vyobrazenia na pohľadnici. Vytvorenie takejto invenčnej schémy korešponduje
s paprskovitou povahou stratégií ľudského mozgu. Mozog podľa T. Buzana (2007)
premýšľa organicky, a to v štruktúrach podobných prírodným formám, ktoré sú
v istej analógii tomu, ako je usporiadaný a organizovaný náš nervový systém,
pripomínajúci vetvy stromu, alebo odkvitajúci púpavový kvet. Asociácie priamo
súvisia s tu opísanou povahou nášho myslenia, ktoré dostalo prívlastok paprskovité.

Obrázok č. 15: Kvet púpavy je metaforou organického poznávania ľudského mozgu
– paprskovité myslenie
Zdroj: Vlastné spracovanie
Na záver tejto podkapitoly zdôrazňujeme, že v prvom a druhom ročníku ZŠ
„pomáhame“ žiakom pri ich textotvornej činnosti obrazom, obrázkom, resp. sériou
obrázkov. Spravidla pri tejto vekovej kategórii žiakov ide o reprodukčný sloh
a úplnosť rozprávania sa stimuluje po sebe nasledujúcimi obrázkami. Vyššie
demonštrované rozprávanie o jari stimulované pohľadnicou tradičnej dediny má
u žiaka evokovať viacero (či všetky) javy, ktoré príchod jari sprevádzajú a ktoré by
sa mohli v rozprávaní žiakov prejaviť ako čiastkové motívy, aby obsahovo naplnili
ústrednú tému. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že na úrovni kognitívnych
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dispozícií žiaka dochádza ku kvalitatívnej premene, a to čoraz komplexnejšie si jav,
ktorý je predmetom slohovej činnosti si dieťa vie predstaviť komplexnejšie. Svedčia
o tom aj výpovede detí, ktoré prináša M. Klimovič (2016, s. 94 – 97) ako
uvedomované procesy pred a počas písania príbehu. Deti uvádzajú, že „si to
predstavujú“.

5.3.4

TECHNIKY A POSTUPY TVORIVÉHO PÍSANIA V TEÓRII A PRAXI V OBDOBÍ
STARŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

AKTIVITA A ANALÝZA
Práca žiačky 6. ročníka ZŠ je ukážkou vynikajúcich jazykových a štylistických
schopností. Takto zvládnutá slohová práca je dôkazom dlhodobej a systematickej
práce organizovanej učiteľkou v premyslených krokoch, ktoré súvisia práve s
rozprávaním. Naratívne dispozície asi 12 ročných detí sú veľmi dobré. Dokážu do
písomného prejavu zakomponovať svoje zážitky i vnútorné rozpoloženie. Ich
textové útvary sa vyznačujú istou mierou motivickej pestrosti a prvkami
dramatizácie.
KOGNITÍVNY OBSAH
Text vytvorený žiakom je mimoriadne zaujímavý viacerými dramatizačnými
prvkami. V tomto prípade úroveň napísaného textu svedčí o výbornej čitateľskej
skúsenosti konkrétneho žiaka. Je to čitateľné z prirodzenej nadväznosti viet a s
niekoľkonásobným použitím priamej a nepriamej reči.
POŽITÉ DIDAKTICKÉ POMÔCKY
V príprave smerujúcej k písaniu slohovej práce je vecou invencie učiteľa, ako bude
realizovať motivačnú fázu, resp. vstupnú motiváciu, ktorá má aktivizovať žiaka.
Potenciál je vo všetkom, čo deťom pripomína tému, v tomto prípade leto a
kúpanie. ponúka sa najmä možnosť filmovej ukážky alebo je možné využiť aj
rodinné videá zo spoločných dovoleniek. Dnešné technológie umožňujú vierohodne
sprítomniť čas a atmosféru, o ktorom chceme so žiakmi písať. Prípravu vo forme
osnovy si žiak šiestej triedy vie organizovať sám.
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Obrázok č. 16: Tvorivé písanie v 6. ročníku ZŠ – príklad, keď tvorivé písanie je možné
odlíšiť od rozprávania
Zdroj: Práca jedenásťročnej žiačky vznikla v autentickom vyučovaní – získaná
v primárnom výskume
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PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
Výborné slohové práce by mali byť prezentované v priestore triedy, školy, resp. v
školskom časopise. Na jednej strane je to motivujúce uznanie tvorivej práce
jednotlivca, na druhej strane to môže byť povzbudením pre ostatných spolužiakov.
Nasledujúci obrázok znázorňuje základné výrazové kategórie textu, v ktorých sa
pohybujeme pri školskom nácviku opisného a rozprávacieho slohového postupu.

Schéma č. 9: Základné výrazové kategórie obsiahnuté v textu vytvorenom opisným
alebo rozprávacím slohovým postupom
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa monografie F. Miko: Text a štýl (1970)
Vyššie je zjednodušená schéma výrazových kategórií textu, dôležitá pre učiteľa
slovenčiny, a to na jednej strane ako identifikácia ikonickosti a operatívnosti ako
primárnych výrazových kategórií, ktoré sa však v intenciách rastu a vývoja
mentálnych dispozícií subjektu budú rozrastať v zmysle ich špecifikácie. Napríklad
v prípade budovania ikonickosti v texte, ktorého autorom je žiak/študent smerujú
až k budovaniu kontrastu, ktorý je indikátorom estetickej miery. Dosiahnutie tejto
kvality v individuálnej tvorbe textu znamená kvalitatívnu premenu rozprávania na
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tvorivé písanie. V príklade žiackej práce na obr. 19 tomu nasvedčuje aj poznámka
učiteľa, ktorý tu nenachádza školské trichotomické členenie na úvod, jadro, záver.
Žiačka túto schému členenia ani nemohla dodržať, lebo jej text prekročil hranicu
školského slohu a mení sa na to, čo nazývame tvorivým písaním. Aj keď poznámka
svedčí o tom, že učiteľka tento jav nepozná (pojem tvorivého písania je pomerne
nový), správne prácu ohodnotila známkou výborný.
Textotvornú činnosť z aspektu algoritmu krokov, ktoré musí žiak/text tvoriaci
subjekt vykonať, môžeme znázorniť nasledujúcou schémou:

Situácia navodenie
témy

pozorovania súvisiace
s témou

jazykové invencie

simultánne posudzovanie
motívov a štylizácia viet

predbežná štruktúra
textu - osnova

rekognícia a
reflexia stvárnenia
deterajších motívov

kritická revízia
napísanej časti textu

konečné sebahodnotenie čítanie konečného textu

publikácia textu

Schéma č. 10: Schéma zachytávajúca simultánnosť operácií pri komponovaní textu
popri synchrónne vybavovanej predstave príbehu, ktorý je predmetom rozprávania
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Otázky k téme č. 5:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Ako sa vysvetľuje ontologický aspekt percepcie textu?
Čo je prejavom porozumenia textu deťmi v predškolskom veku?
Akú úlohu zohráva v procese porozumenia textu jeho syntaktická stavba?
Ktoré aktivity môžu na úrovni tvorby textu roiť deti už v predčitateľskom
období?
Akú úlohu pre porozumenie textu s dominantnou kognitívnou funkciou
najmä v prípade textov v učebniciach zohrávajú vlastnosti kohézie
a koherencie textu? Čo je tzv. tvrdý a mäkký začiatok odseku?
Ktoré anaforické a ktoré kataforické prostriedky vnútrotextového
nadväzovania poznáte? Naštudujte podrobnejšie v Teórii textu, resp.
v Textovej syntaxi.
Opíšte, ktoré techniky (tvorivého) písania môžeme didakticky aplikovať
v mladšom školskom veku.
Akú úlohu pri komponovaní textu žiakom zohrávajú osnova a invencia?
Ktoré slohové útvary zaraďujeme pre nácvik slohu v konkrétnych
ročníkoch základnej školy? Identifikujte ich na základe opozície
operatívnosť – ikonickosť textu.
Ako sa kvalitatívne mení textotvorný prejav u študentov SŠ? Urobte si
prehľad slohových postupov a žántrov, ktoré by mal zvládnuť študent SŠ.
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6

UČEBNÉ ŠTÝLY ŽIAKA VERZUS VYUČOVACÍ ŠTÝL
UČITEĽA V PROJEKTOVANÍ EDUKAČNEJ JEDNOTKY
SLOVENČINY ŠTUDENTMI UČITEĽSTVA

Každý človek preferuje istý konkrétny spôsob osvojovania si nových poznatkov.
V odbornej literatúre nájdeme niekoľko klasifikácií učebných štýlov. Najznámejší
a z aspektu rýchlej orientácie učiteľa v skupine žiackych indivíduí tvoriacich jednu
skupinu, ktorá sa kolektívneho vyučovania opakovane zúčastňuje (v našich
podmienkach spravidla jedna trieda), je efektívne delenie učebných štýlov podľa
preferovania zmyslového vnemu. Podobne samotný žiak môže na základe
vlastného sebapoznania (ktorému napomáhajú špeciálne dotazníky) identifikovať
ten spôsob učenia sa, ktorý mu najviac vyhovuje, teda pri ktorom napreduje
v osvojovaní si učiva rýchlo a správne interpretuje to, čo si osvojil.
Podľa v odbornej literatúre opísaných výskumov až 65% ľudí si osvojuje nové
poznatky vo vizuálnej podobe. Vizuálny vnem je pre takýto typ žiaka dominantný,
preferuje obrázky, schémy, ilustrácie. Naopak, len čisto sluchový vnem mu robí
problémy, počuté si ťažko zapamätáva, nové – len počuté a nezapísané – pojmy
opakuje chybne. V jazykovom vyučovaní je pre tento typ žiakov vhodné využívať
vizualizácie vzťahov, vytváranie schém, usporadúvanie pojmov do pojmových máp,
farebné vyznačovanie gramatických kategórií, zostavovanie tabuliek a pod. Pre
tento typ žiaka je vhodné využívať interaktívnu tabuľu, prezentácie, ale aj ukážky
z filmov, divadelných hier, spracovanie hesiel v slovníkoch a v encyklopédiách.
V prípade požiadavky pozorovania pri poznávaní jazykových javov je vhodné dať
žiakovi možnosť sledovať konkrétny problém v textovom útvare.
Vizualizáciu je vhodné využívať aj v procese reflexie vlastných (žiackych)
pravopisných chýb, napr. na základe opravy pravopisných chýb si žiak vedie
pravopisný denník a na konci napr. tematického celku, štvrťroka či polroka vie sám
posúdiť, ako sa zlepšili jeho ortografické a gramatické zručnosti. Preferovanie
obrazu aj pri takejto činnosti dal žiak najavo obrázkom, ktorý nakreslil ako doslovné
chápanie frazeologizovaného spojenia zapísať si niečo za uši.
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Obrázok č. 17: Spôsob vizualizácie reflexie vlastných nedostatkov žiakom, ktorý
preferuje vizuálny štýl učenia sa
Zdroj: Pišlová, S.: Tuhle chybu už nikdy neudělám (2010, s. 81)
Auditívny učebný štýl preferujú žiaci, ktorí sa ľahko naučia to, čo je im
sprostredkované sluchovým vnemom. Sluchové vnímanie vo vzťahu k učeniu sa
preferuje asi 30% populácie. Títo ľudia sa obyčajne ľahko učia cudzí jazyk. Na
hodinách slovenčiny je pre tento typ žiaka dôležité, aby sa napr. vyvodené pravidlo
nahlas prečítalo v jeho definitívnej podobe. Pri zápisoch na tabuľu napr. v procese
kooperácie žiaka a učiteľa je dôležité, aby bol zápis sprevádzaný hlasovým
komentárom. Učiteľ by mal pre takto disponovaných žiakov zaraďovať hlasné
čítanie východiskových textov, ukážok z čítanky, dávať im priestor na prečítanie
vlastných analýz či slohových prác.
Kinestetický učebný štýl preferuje 5% žiackej populácie. Sú to jedinci, ktorí
preferujú narábanie s predmetmi, vykonávanie rôznych činností. Na hodinách
slovenčiny ich poverujeme zapisovaním toho, čo iný žiak napr. dedukoval.
Umožňujeme im premiestňovať objekty na interaktívnej tabuli, dávame im
zhotovovať učebnú pomôcku, ktorá má charakter multiplikátu. Na hodinách slohu
zameraných na opis pracovného postupu ich zaraďujeme do skupiny, ktorej úlohou
je vybranú vec zhotoviť a následne opísať.
Úlohou učiteľa je zistiť, ktorý žiak ktorý učebný štýl preferuje a následne tomu
prispôsobiť organizovanie edukačnej jednotky. Treba poznamenať, že preferencia
učebného štýlu je u žiaka viac-menej vrodená, no súčasne si treba uvedomiť, že
128

spravidla vieme kombinovať niekoľko štýlov učenia sa. A to aj napriek tomu, že len
jeden je dominantný.
Spájanie vizuálneho a auditívneho vnemu je nevyhnutné pri tvorení textu. Aby
mohol žiak tvorivo pracovať, musí si neustále už zoštylizované časti textu čítať
a posudzovať ich z aspektu textu ako celku. Nasledujúci obrázok dokumentuje
tvorivú prácu žiačky (11 rokov) pri kompozícii nečistopisu. Práca s nečistopisom je
jadrok tvorivej aktivity žiaka. Jej súčasťou je preštylizovávanie viet, spresňovanie
obsahu, hľadanie výstižnejších výrazov, ale aj preskupovanie väčších častí textu.

Obrázok č. 18: Ukážka tvorivej práce s nečistopisom na hodine slohovej výchovy –
práca 10 ročnej žiačky
Zdroj: Vlastné spracovanie, ukážka je autentická zo súkromnej zbierky autorky
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Nasledujúca ukážka – príprava expozičnej časti vyučovacej hodiny zameranej na
identifikáciu skloňovacieho vzoru (ako východiska pri správnom ohýbaní špecifickej
skupiny slov) vznikla ako seminárna práca A. Kubišovej (2018) v rámci seminárnych
cvičení z predmetu Teória vyučovania slovenského jazyka a slohu.
AKTIVITA A ANALÝZA
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Východiskový text
Janko a Zuzka sa hrajú spolu na dvore na kapelu. Zrazu uvidia svojho suseda
Peťka, ktorý sa hrá sám na dvore. Kope si loptu do brány bez brankára. Asi sa
hrá na futbalistu, myslí si Zuzka a zavolá na Peťka:
"Ahoj, poď sa hrať s nami!"
"A čo sa hráte vy? Ja sa hrám na futbalistu, ale chýba mi brankár a rozhodca,"
povie Peťko smutne.
"My sme kapela, ale bez huslistu...Poď k nám, keď budeme traja bude nám
veselšie!" zvolá Janko. "A potom sa môžeme vystriedať a hrať sa u teba na
dvore."
Peťko prejde cez bránu pána starostu a už sú všetci traja spolu. Ako správny
gazda Janko poprosí strýka Ivana, aby doniesol hosťovi niečo na pitie. A tak sa
všetci traja celé poobedie hrajú najskôr na jednom dvore na kapelu, neskôr na
druhom chlapci na športovcov a Zuzka im robí sudcu pri jedenástkach. Na konci
dňa majú každý z nich ďalšieho kamaráta.
Metodický komentár
Práca s textom: Po prečítaní textu nasleduje jehoobsahová analýza.
OTÁZKY UČITEĽA

PREDPOKLADANÉ ODPOVEDE

Čo sa vám páčilo v texte?

Ako sa chlapci hrali spolu s dievčaťom
Že vzniklo nové kamarátstvo.
Fantázia detí pri vymýšľaní nových hier.
To, že Janko ponúkol návštevu nápojom.
To, že Zuzka zavolala suseda, aby sa spolu hrali.

KOGNITÍVNY OBSAH
Podstatou tejto krátkej aktivity je zistiť či žiaci správne pochopili výchovný zmysel
textu, teda, že sa môžu hrať aj chlapci s dievčatami, že keď príde hosť je dobré sa k
nemu správať slušne a ponúknuť mu niečo a že vzniklo kamarátstvo. V prípade, že
by deti nenachádzali odpoveď na otázku, nasmerujem ich k tomu ďalšími otázkami:
„Chlapci/Dievčatá, hrali by ste sa s dievčatami/chlapcami? Zavolali by ste nového
suseda ku hre? Keď je niekto smädný, ponúknete ho nápojom?"
Metodický komentár autorky prípravy vyučovacej hodiny: Aktivita je dôležitá aj
kvôli tomu, aby si deti oddýchli od čítania textu, pretože do ďalšej aktivity budú
potrebovať sústredenie, tak pokladám za vhodné, aby sa trochu "otriasli". Zároveň
si tak ale udržím ich pozornosť.
POUŽITÉ DIDAKTICKÉ POMÔCKY
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Metodický komentár
Adaptácia nového učiva: Vyzvem žiakov, aby si v texte našli životné podstatné
mená mužského rodu: "Nájdite v texte životné podstatné mená mužského rodu a
napíšeme si ich na tabuľu v singulári. Kto bude vedieť, tak sa prihlási." Žiaci sa hlásia
a ja vyvolám prvého, ktorý povie: "Janko." Potvrdím mu správnosť odpovede a
vyzvem ho, aby ho išiel napísať na tabuľu. Takto budeme pokračovať až kým
nenájdeme všetky podstatné mená mužského rodu životné. Sú to tieto: Janko,
sused, Peťko, brankár, futbalista, rozhodca, huslista, starosta, gazda, strýko, Ivan,
hosť, chlapec, športovec, sudca, kamarát. Z týchto podstatných mien vyberiem štyri
- dve na vzor chlap, dve na vzor hrdina (počet bude záležať aj od toho, koľko bude
času). Najskôr vyskloňujú obidva vzory na tabuľu (1 žiak vzor chlap, 1 žiak vzor
hrdina).
Analogicky žiaci vytvárajú paradigmu tvarov vybraných podstatných mien
SUSED

FUTBALISTA

HOSŤ

GAZDA

N sused

futbalista

hosť

gazda

G suseda

futbalistu

hosťa

gazdu

D susedovi

futbalistovi

hosťovi

gazdovi

A suseda

futbalistu

hosťa

gazdu

L susedovi

futbalistovi

hosťovi

gazdovi

I susedom

futbalistom

hosťom

gazdom

OTÁZKY UČITEĽA A PREDPOKLADANÉ ODPOVEDE ŽIAKOV
Porovnajte zakončenia podstatných mien v jednotlivých pádoch. Ktoré podstatné
mená sú zhodné so vzorom chlap a ktoré so vzorom hrdina?
So vzorom chlap sa
zhodujú slová sused a hosť a so vzorom hrdina slová futbalista a gazda.
Čo majú spoločné slová chlap, sused, hosť, brankár vo svojom zakončení?
Všetky sú zakončené na spoluhlásku.
Čo majú spoločné slová futbalista, gazda, hrdina, sudca vo svojom zakončení?
Všetky sa končia na samohlásku -a.
To znamená, že podľa vzoru chlap sa skloňujú životné podstatné mená, ktoré sú
zakončené na...?
Spoluhlásku.
A podľa vzoru hrdina sa skloňujú životné podstatné mená, ktoré sú zakončené na...?
Samohlásku -a.
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Teraz si pozrite jednotlivé pády a prípony (zakončenia). V ktorých pádoch je rozdiel
medzi slovami a aký? Rozdiel je v genitíve a datíve. Slová chlap, sused a hosť
majú príponu -a a slová hrdina, futbalista a gazda majú príponu -u.
Skúste mi ešte povedať, ako by ste vyskloňovali podstatné meno Janko a strýko v
genitíve a datíve.
Janko - Janka - Janka
Strýko - strýka - strýka
Podľa akého vzoru sa tieto podstatné mená podľa vás skloňujú a prečo? Podľa
vzoru chlap, pretože sú v genitíve a datíve zakončené na -a.
Prečo nie podľa vzoru hrdina? Pretože ten je v genitíve a datíve zakončený na -u.
Ale povedali sme si, že podľa vzoru chlap sa skloňujú životné podstatné mená
mužského rodu, ktoré sú zakončené na spoluhlásku. Sú slová Janko a strýko
zakončené na spoluhlásku?
Nie.
Platí však, že aj životné podstatné mená, ktoré sa končia na samohlásku -o (Janko,
strýko, ujo) sa budú skloňovať podľa vzoru chlap. To znamená, že podľa vzoru chlap
skloňujeme podstatné mená, ktoré sú... Mužského rodu, životné a sú zakončené na
spoluhlásku alebo samohlásku -o.
PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
Autorka vyučovacej hodiny správne zvolila vizualizáciu tvarov konkrétnych – ňou
zvolených podstatných mien. Poskytla tak žiakom priestor pre skúsenosť a žiak sa
presvedčí o význame komparácie zakončenia zvoleného podstatného mena a vzoru,
podľa ktorého sa skloňuje.
HODNOTENIE POSTUPU BUDÚCEJ UČITEĽKY
Autorka správne zvolila stratégie, ktoré sú vyučívané väčšinou populácie. Dominuje
vizualizácia, tá je však sprevádzaná hlasným komentovaním toho, čo žiak vykonáva.
Žiaci, ktorí preferujú kinestetickú skúsenosť, sú vyzvaní k práci na tabuli.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
AKTIVITA A ANALÝZA
Mentálna mapa – efektívny nástroj pre poznávanie žiakmi, ktorí preferujú vizuálne
vnímanie. Nižšie zaradený obrázok je ukážkou, ako je možné do mentálnej mapy
vytvorenej prostredníctvom programu XMind vkladať textové súbor, obrázky, ale aj
ukážky nahrávky hlasu Ľ. Štúra z filmovej adaprácie.
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Obrázok č. 19: Mentálna mapa určená pre študentov SŠ, ktorá vyčerpávajúcim
spôsobom interpretuje život a dielo Ľ. Štúra
Zdroj: Vlastné spracovanie
HODNOTENIE POSTUPU BUDÚCEJ UČITEĽKY
Ide o ukážku mentálnej mapy, ktorá vznikla v kontexte stredoškolskej edukácie. Jej
vyhotovenie si vyžiadalo veľa času i úsilia. Vznikla veľmi hodnotná pomôcka, ktorú
je možné využiť v edukácii viacerých predmetov a opakovane aj ako nástroj
invokácie či rozpamätávania na všetky aktivity a diela, ktoré sa týkajú osobnosti Ľ.
Štúra.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
AKTIVITA A ANALÝZA
Študent učiteľstva vo svojej príprave vyučovacej hodiny zachytáva spôsob
vyvodzovania postavenia prívlastku, pričom sa opiera o východiskový text, ktorý
žiaci prečítali na začiatku expozičnej fázy vyučovacej hodiny.
KOGNITÍVNY OBSAH

Východiskový text
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Obrázok č. 20: Obrázok zachytávajúci východiskový text, ktorý autor prípravy
edukačnej jednotky (R. Vaško) vybral ako východisko pre vyvodzovanie prívlastku
a jeho vlastností
Zdroj: Príprava vyučovacej hodiny R. Vaška vytvorená v rámci povinnej praxe
v rámci pregraduálnej vysokokolskej prípravy.
Vo východiskovom texte žiaci hľadajú najskôr slovné druhy a všímajú si vzájomné
postavenie podstatného a prídavného mena. Následne by žiaci mali identifikovať
vetné členy, ktoré sú vyjadrené podstatnám menom. Z toho je zrejmá dedukcia,
v akom zmysle prídavné meno pred vetným členom vyjadreným podstatným
menom tento vetný člen špecifikuje. Otázky sú smerované na významovú
(sémantickú) hodnotu spojenia prídavné meno + vetný člen vyjadrený podstatným
menom. Výsledkom je čiastkový poznatok: prídavné meno v takejto pozícii bližšie
určuje nadradený vetný člen. => pojem určovací sklad.
Keďže prídavné meno stojace pred vetným členom vyjadreným podstatným
menom vyjadruje – pridáva mu jeho vlastnosť => prívlastok. Ďalšia skúsenosť –
pozorovanie – je nevyhnutná na vyvodenie možného rozvitia samotného prívlastku.
POUŽITÉ DIDAKTICKÉ POMÔCKY
Autor v príprave edukačnej jednotky využil viacero pomôcok, z ktorých vyberáme
tú, ktorá je vizualizáciou hierarchického usporiadania vzťahu nadradené
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substantívum vo vetnočlenskej
vetnočlenskej funkcii prívlastku.

funkcii

a podradené

adjektívum

(tu) vo

Obrázok č. 21: Ukážka vizualizácie vzťahu adjektíva vo funkcii prívlastku
a nadradeného substantíva vo vetnočlenskej funkcii, ktorá je zrejmá
z východiskového textu
Zdroj: Príprava vyučovacej hodiny študenta R. Vaška

PSYCHODIDAKTICKÁ SITUÁCIA
Celkové vyvodzovanie poznatkuje viacnásobné: vyvodzuje sa pojem prívlastok,
určovací sklad, ale prehlbuje sa aj poznanie o nadradenosti a podradenosti
v syntaktickej štruktúre vety a jav rozvíjania samotného prívlastku. Z aspektu žiaka
je kľúčovým pozorovanie zmeny v paradigme skloňovaného adjektíva v závislosti od
zmeny v zakončení nadradeného substantíva (v rámci jednej determinatívnej
syntagmy). Analógia zmeny pádovej prípony adjektíva a pádovej prípony
nadradeného substantíva znamená identifikáciu ich vzájomnej zhody v kategórii
rodu, čísla a pádu. Žiakovi treba vytvoriť aj situáciu, kedy pozoruje, že nenastáva
zmena v pádovej forme adjektíva, ale v pádovej forme substantíva nastala. V takom
prípade si žiak uvedomuje, že zhoda nenastala a následne kategóriu pádu môže/má
vyhodnotiť ako kľúčovú pre zhodu (ako spôsob spájania slov do syntagiem) vôbec.
Ak nie je zhodné adjektívum vo vetnočlenskej pozícii anteponovaného prívlastku
s nadradeným substantívom v pádovej forme, potom nie je zhodné vôbec a nejde
o zhodný prívlastok.
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HODNOTENIE POSTUPU BUDÚCEHO UČITEĽA
V zásade je postup správny, pozitívne treba hodnotiť dodržanie požiadavky
vychádzať z pozorovania javu v konkrétnom texte, ako aj snahu o vyvodenie
termínu zo všeobesného pomenovania. V prípade obrázku č. 22 (ako súčasti
prezentácie na hodine slovenčiny) by sme odporučili vynechať nadpis (zhodný
prívlasok) a o zhode sa presvedčiť spoločne so žiakmi vytváraním tvarov adjektív
v pozícii anteponovaného zhodného prívlastku (v spojitosti s nadradeným
substantívom) v rámci celej skloňovacej paradigmy.
Budúci učiteľ slovenčiny by sám mal byť nielen vzdelaný vo všetkých lingvistických
a literárnych disciplínach, ale sám by mal vynikať schopnosťou ľahko a na značnej
štylistickej úrovni komponovať text. V pregraduálnej príprave je takou príležitosťou
vydávanie študentského časopisu. Mnohí vysokoškolskí učitelia stimulujú svojich
študentov tak, že im zadajú úlohu tvoriť texty pre deti. Jedným za takých je aj nižšie
uvedený časopis, ktorý nazvali Čar(b)ológ. Názov indikuje aj čarovanie so slovom,
ale aj „čarbanie“ ako prejav fantázie či hľadanie konečného tvaru textu v tvorivom
písaní.

Obrázok č. 22: Titulná strana časopisu, ktorý ako tvoivé písanie pre deti editujú
budúce učiteľky slovenčiny na univezite v Novom Sade
Zdroj: Zbierka autorky
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ZÁVER
Učebnica Edukácia slovenského jazyka a slohu pozostáva zo šiestich kapitol,
v ktorých postupujeme od teoretických poznatkov k ich praktickej aplikácii.
Považovali sme za dôležité nachádzať a demonštrovať paralely medzi prirodzeným
jazykom a zavádzaním nových lingvistických (ale aj iných) termínov ako
pomenovaní pojmov. Zdôrazňujeme, že efektívne vyučovanie slovenčiny musí
vychádzať z poznatkov axiomatického charakteru týkajúcich sa nášho prirodzeného
poznávania reálneho sveta a z princípov, na ktorých funguje prirodzený jazyk.
Poznatky kognitívnej lingvistiky, ktorá rieši najmä otázky vzťahu významu a formy
slova, resp. otázky vzniku nových pomenovaní v jazyku, využívame na ilustrovanie
procesu formovania a fungovania asociačno-sémantickej siete človeka. Keďže ide
o zložitú hierarchickú a niekoľkoúrovňovú štruktúru, uvažujeme o vzťahu bežných
pomenovaní a terminologických jednotiek. Vzhľadom k metaforickej povahe
terminológie je opodstatnené smerovať problematiku zavádzania nových termínov
ako nominácií pojmov od ich vyvodzovania z bežných slov. To znamená, že zo
známych slov – pomenovaní, z ich sémantickej hodnoty je možné vychádzať ako zo
známeho a postupovať k osvojenie významu a zmyslu nového, predtým
neznámeho.
Uvedené zapájanie nových pojmov / termínov do asociačno-sémantickej siete musí
vychádzať zo strategického organizovania postupnosti v objavovaní relevantných
vlastností a vzťahov. Pre túto úlohu sme si vytvárali priestor, v ktorom sa konkrétny
jazykový jav prirodzene vyskytuje a keďže je objektom početných analýz
a čiastkových induktívno-deduktívnych operácií, pomenovali sme ho jazykové
laboratórium.
Schopnosť učiteľa viesť žiaka na základe indícií a „napovedajúcich“ otázok ku
konečnému cieľu v podobe vyvodeného pojmu / termínu považujeme za
rozhodujúcu pre jeho úspešné pôsobenie v školskom prostredí a pre jeho status
odborníka. Odborníka v zmysle ovládania vlastnej disciplíny – v tomto prípade
slovenského jazyka a literatúry a odborníka v zmysle poznania psychodidaktických
postupov, za ktorými sa skrývajú argumenty vypovedajúce o zákonitostiach
ľudského poznávania a zapamätávania. V metodických opisoch vyvodzovania
nového pojmu / termínu je v epicentre pozornosti konečná žiakova dedukcia.
Dochádza k nej po početných krokoch založených na kooperatívnych činnostiach
s učiteľom. Kroky, ktoré konečnému zavedeniu termínu predchádzajú, sú založené
na pozorovaniach a induktívnom usudzovaní žiaka. Môžu visť k čiastkovým
dedukciám, ktoré sa v konečnej fáze zohľadnia, aby sa na ich základe sformulovala
na hypotetickej úrovni hľadaná zákonitosť. Čiastkové induktívne úsudky žiaka
a následné čiastkové dedukcie sa reťazia, medzi nimi je vnútorná kontinuita, aby vo
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svojom komplexe viedli k čo najpravdepodobnejšiemu, ale zatiaľ len hypotetickému
sformulovaniu zákonitosti (prípadne vysloveniu termínu). O správnosti žiakom
sformulovanej zákonitosti, pravidla, vyvodeného termínu rozhodne porovnanie
jeho „záverov“ s obsahom školskej poučky. Poznamenávame, že početné
induktívne úsudky a čiastkové dedukcie „režíruje“ učiteľ, ktorý sa stáva
facilitátorom učiva. Pri prehlbovaní pamäťovej stopy žiaka v cvičeniach je každá
úloha založená na dedukovaní platnosti zákonitosti obsiahnutej v školskej poučke.
Zatiaľ čo v kapitolách zameraných na osvojovanie si lingvistických pojmov kladieme
dôraz na logické operácie a algoritmickú postupnosť krokov v objavovaní, v kapitole
o texte postupujeme na základe odkrývania ontologicky determinovaných
dispozícií subjektu v porozumení i v produkcii textu. Porozumenie textu
interpretujeme ako syntaktickú operáciu, pričom zdôrazňujeme korektné
stvárnenie textu a synergickosť jazykového spracovania a mentálnych modelov
žiaka. Textotovorné schopnosti žiaka odhaľujeme na základe analýzy komunikátov
– textov, ktoré vytvorili samotní žiaci. Pozornosť venujeme aj otázke tvorivosti
dieťaťa predškolského veku, kedy sa vo svojom predčitateľskom období vie vyjadriť
tak, že svoj text kreslí. Inými slovami – kresba či ilustrácia predškoláka je textom,
ktorý má svoju výpovednú hodnotu.
V poslednej – šiestej – kapitole prinášame ukážky modelov konkrétnych fáz
vyučovacej hodiny, ktoré vznikli ako seminárne práce na predmete Teória
vyučovania slovenského jazyka. Budúci učitelia sa prejavili ako tvorivé osobnosti,
ktoré vedia pre žiakov pripraviť atraktívny textovo-obrazový materiál ako objekt
učiteľom riadených analýz. Súčasne poznamenávame, že strategická príprava
objavovania na hodine slovenčiny nebola pre všetkých adeptov samozrejmá, v čom
nachádzame napodobňovanie takých edukačných postupov, akým boli sami
vystavení ako žiaci. V prípade požiadavky konštruktivisticky poňatého vyučovania
im to však neprináša zisk, ale naopak, musia vynaložiť veľa námahy, aby dokázali
strategicky uvažovať a riadiť žiakovo učenie sa.
Na záver poznamenávame, že radenie relevantných krokov pri žiackom objavovaní
a učiteľovom znovu objavovaní (ním už zvládnutého v odbornej príprave) má veľký
dopad na samotné myslenie a uvažovanie žiaka. Na jednej strane sa z jeho
individuálneho hľadiska každé školské poznanie rovná mentálnym operáciám
s takým účinkom, aký mali objavy v dejinách ľudstva. Na druhej strane je proces
objavovania spojený s epizodickou pamäťou, ktorá je u človeka výkonnejšia
v porovnaní so sémantickou pamäťou. Rovnako tento poznatok objektívne vylučuje
edukáciu založenú na naučení sa zovšeobecnenia – poučky žiakom a jej následnom
uplatňovaní v cvičeniach. Vo svojej podstate tento (žiaľ, rozšírený) spôsob
podceňuje žiaka ako mysliaci a tvorivý subjekt.
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SUMMARY
The textbook The education of Slovak language and composition from the aspect of
pupil’s cognitive processes consists of six chapters. The author proceeds from
theoretical knowledge to its practical application. She finds and demonstrates
parallels between natural language and the introduction of new linguistic (but also
other) terms. She emphasizes that effective teaching of Slovak language must be
based on knowledge of natural exploring of the real world and natural language.
The author relies mainly on the knowledge of cognitive linguistics. Cognitive
linguistics interprets the emergence of new names in language as a result of
conceptualization. Pre-conceptual structures are verbalized. Words as concepts
form an association-semantic network of a man. Transposition procedures are
involved in the creation of new names. Just as new names are created in the
language, technical terms have been created. They are characterized by imagery. In
the didactic application, it is necessary that the new term is derived in the same
way that words were created in the language. It means that the knowledge must
be preceded by relevant experience, resp. the general name, from which the term
originated, is accentuated. Also (from the pupil's point of view) new terms must be
involved in the pupil's association-semantic network. In constructively conceived
education, it is important to start from meanings that are known (or better known)
and aiming at understanding a new, previously unknown meanings.
The sequence of steps in modeling the pupil's cognitive process is determined by
the learning strategy chosen by the teacher. He is guided by knowledge of learning
styles as well as by reflection of one's own teaching style.
In the case of didactic preparation of adoption of linguistic terms, the teacher must
create a communication situation in which a particular language phenomenon
naturally occurs. The chosen communication, e.g. the text becomes the object of
numerous analyzes and partial syntheses. The author called it a language
laboratory. In terms of pupil cognition, it is an incentive for numerous inductivedeductive operations.
The decisive factor is the ability of the teacher to guide the pupil by giving
indications and formulating simple paradoxes or problems. Their continuity will
lead the pupil to the final goal in the form of an inferred term. This activity is
important for the pupil because it gives him the belief that he has discovered the
phenomenon himself. It is also important for teachers because it has a decisive
share in their natural authority. The teacher presents himself as an expert in terms
of controlling his own discipline and as an expert in the field of psychodidactics.
In the chapter on text, the author prefers to reveal the ontology of the perception
of the text by the child/pupil. We interpret the understanding of the text as a
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syntactic operation. She emphasizes the correct representation of the text in
relation to the pupil's mental models. The ability to create text is revealed based on
an analysis of the communicative texts created by the pupils themselves. Attention
is also paid to the issue of creativity of preschool children. In the last - sixth chapter we present examples of models of particular phases of the lesson, which
were created as seminar work on the subject Theory of teaching Slovak language.
Future teachers have emerged as creative personalities. Strategic preparation of
discovery at the lesson of Slovak language was not natural for all adepts. They had
a different (not right) experience as pupils themselves.
In the constructivist conception of teaching the Slovak language and composition,
emphasis is placed on the pupil's intellectual activity. This is of great importance for
developing the pupil's critical thinking. The discovery process is also related to
episodic memory, which is more powerful in a man than semantic memory. This
knowledge objectively excludes education based on learning generalization - a
lesson for pupils and its subsequent application in exercises.
The textbook The education of Slovak language and composition from the aspect of
pupil’s cognitive processes is intended for future teachers of Slovak language and
literature. It can also be inspiring for teachers with praxis.
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