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Úvod  

 

            Život v súčasnom technicky vyspelom svete 21. storočia umožňuje 

ľuďom využívať množstvo rôznych výhod, avšak, na druhej strane sú ľudia 

nútení rýchlo sa meniacemu svetu prispôsobovať. V oblasti edukácie je to 

požiadavka ovládať na vysokej úrovni aspoň jeden cudzí jazyk (prioritne 

anglický), ak sa chcú v budúcom zamestnaní uplatniť a stať sa plnohodnotnými 

členmi “globálnej“ spoločnosti. Od žiakov/študentov sa očakáva, že sa stanú 

samostatne jazykovo kompetentnými a budú cudzí jazyk ovládať flexibilne na 

komunikatívnej úrovni. V dôsledku toho sú vysoké požiadavky kladené na 

učiteľov cudzích jazykov, ktorí musia prijať veľkú výzvu a zhostiť sa tejto 

úlohy tak, aby ich zverenci boli schopní adekvátne používať cudzí jazyk 

v každodenných situáciách. Na skutočnosť, že nerodení učitelia cudzích 

jazykov sú taktiež stále učiacimi sa, sa však často zabúda. 

            V prípade cudzojazyčného vzdelávania je za oblasť spôsobujúcu 

najväčšie ťažkosti pokladaná zručnosť „hovorenie“, patriaca do takzvaných 

„produktívnych zručností“ v jazykovom vzdelávaní, ktoré od učiaceho sa 

vyžadujú, aby bol schopný/á produkovať jazyk samostatne v rozličných 

situáciách. Z pohľadu učiteľa je zručnosť „hovorenie“ neoddeliteľnou súčasťou 

každodenného výkonu profesie, nakoľko učiteľ v danom cudzom jazyku zadáva 

inštrukcie, vysvetľuje rôzne témy, diskutuje so žiakmi alebo hodnotí ich ústny 

prejav. 

            Vyhýbanie sa rozprávaniu v cudzom jazyku by bolo zo strany učiteľa 

nežiaduce aj preto, že učiteľ predstavuje pre svojich žiakov vzor, ktorý by mal 

byť hodný nasledovania. Učitelia, ktorí pociťujú úzkosť z hovorenia v cudzom 

jazyku nie sú schopní plnohodnotne napĺňať svoj edukačný zámer a následne 

vzdelávať jazykovo kompetentných používateľov daného jazyka. V tomto 

kontexte je nevyhnutné, aby bola téma úzkosti z hovorenia v cudzom jazyku 

u učiteľov ako nerodených hovoriacich podrobená ďalším výskumom, a aby sa 

prispelo k eliminácii jej príčin a následkov.  

            V dôsledku vyššie uvedených dôvodov považujeme za nevyhnutné 

zaoberať sa touto témou, aby sa učitelia cudzích jazykov naučili s úzkosťou 

vysporiadať. Ak učiteľom nebude poskytnutá pomocná ruka, vzdelávanie v 

oblasti cudzích jazykov nebude efektívne, a môže mať za následok mnohých 

demotivovaných, nevzdelaných a neúspešných žiakov a neistých, 

nesebavedomých a frustrovaných učiteľov. 
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2 Teoretické východiská  

  

Problematikou vplyvu úzkosti na učenie sa/vyučovanie cudzieho 

jazyka sa doteraz zaoberali mnohé výskumy, avšak až v druhej polovici 20. 

storočia začali výskumníci považovať afektívne faktory vo vzdelávaní za 

rovnako relevantné ako kognitívne faktory, v dôsledku čoho stanovili úzkosť 

z cudzieho jazyka (FLA) za jednu z najskúmanejších afektívnych premenných 

v cudzojazyčnom vzdelávaní (Kráľová, Malá, 2018). Prvé štúdie zamerané na 

zistenie vplyvu úzkosti na úspešné nadobudnutie cudzieho jazyka však priniesli 

skôr neisté a nesystematické výsledky. Za zlomový rok v oblasti skúmania 

úzkosti a jej vplyvu na vzdelávanie sa považuje rok 1978 a zistenia T. Scovela, 

v ktorých poukázal na nepresnosti v chápaní a meraní úzkosti (Horwitz, 2010). 

V prvej polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia sa deskriptívne 

štúdie zaoberali predovšetkým definíciou FLA, jej pôvodom, príčinami jej 

vzniku, symptómami a dôsledkami (napríklad Kleinman, 1977; Eysenck, 

1979), a uvádzali skôr rozporuplné informácie o vplyve úzkosti na 

cudzojazyčné vzdelávanie. Niektoré štúdie deklarovali negatívny vplyv úzkosti 

na učenie sa cudzieho jazyka, iné zistili pozitívny vplyv, pričom ďalšie nezistili 

žiadny vzájomný vzťah (Kráľová, Tanistráková, 2017). Až od osemdesiatych 

rokov 20. storočia bola problematika úzkosti systematickejšie skúmaná, k čomu 

prispel S. Krashen (1981), ktorý vyslovil hypotézu o vzájomnej korelácii 

afektívnych faktorov ako úzkosť, motivácia či sebaistota na úspešné zvládnutie 

cudzieho jazyka. Autor zdôraznil, že menej úzkostní žiaci majú väčšiu šancu 

uspieť v učení sa cudzieho jazyka. Od tohto obdobia sa výskumom 

cudzojazyčnej úzkosti začalo zaoberať čoraz viac autorov a téma úzkosti 

v cudzojazyčnom vzdelávaní zaznamenala nebývalý záujem. 

V súvislosti s diskutovanými názormi o vplyve úzkosti na učenie sa 

viedli mnohé debaty a doteraz neexistujú jednotné stanoviská o jednoznačných 

dôsledkoch úzkosti. Ako uvádza Z. Kráľová (2016), nemožno jednoznačne 

tvrdiť, či vlastné uvedomovanie si nedostatočnej jazykovej kompetencie vedie 

k pocitom úzkosti, alebo FLA priamo ovplyvňuje učenie sa daného jazyka. Zdá 

sa, že obe záležitosti sú „spojenými nádobami“, ktoré sa kauzálne ovplyvňujú.  

Aby bola téma pochopená komplexne, je nevyhnutné zadefinovať 

základný pojem problému – úzkosť. C. D. Spielberger (1983) definuje úzkosť 

ako subjektívny pocit napätia, obáv, nervozity či strachu, ktorý je spojený 

s nárastom nervového napätia. T. Scovel (1991) prezentuje úzkosť ako 

psychologický koncept, často definovaný psychológmi ako stav spôsobujúci 

obavy či neurčitý strach, ktorý je len nepriamo spájaný s určitým objektom. P. 

Doubek a M. Anders (2013) definujú úzkosť ako mentálny a fyzický stav 

charakterizovaný špecifickými emočnými, fyzickými, kognitívnymi 
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a behaviorálnymi symptómami. Ide o adaptívnu reakciu, ktorá mobilizuje 

organizmus a pomáha mu brániť sa alebo vyhýbať sa podnetom vyvolávajúcim 

úzkosť. Takýmto podnetom môže byť predošlý externý alebo interný spúšťací 

mechanizmus. Stanoviť jednoznačné príčiny úzkosti je však veľmi 

komplikované a ovplyvnené mnohými ďalšími faktormi – biologickými, 

psychologickými, sociálnymi alebo inými. Pociťovaná úzkosť môže súvisieť 

s rôznymi aspektami cudzojazyčného vzdelávania a môžu ju vyvolať rôzne 

subjektívne príčiny, ktoré sa môžu u jednotlivcov individuálne kombinovať.  

            V procese výučby cudzích jazykov je za oblasť najčastejšie spájanú 

s úzkosťou označovaná zručnosť hovorenie. Príčiny úzkosti z hovorenia môžu 

byť vyvolané rôznymi psychologickými konštruktmi, napríklad vyhýbavým 

správaním, zníženým sebavedomím alebo sociálnou úzkosťou a môžu priamo 

ovplyvňovať komunikáciu jednotlivca (Young, 1990). Príčinou môžu byť aj 

lingválne faktory, napríklad nedostatočné ovládanie jazykových systémov 

a zručností, ktoré môžu iniciovať pocity úzkosti u používateľa jazyka. Kvôli 

rozmanitosti príčin samotného konceptu úzkosti sa táto téma stala často 

diskutovanou v kruhoch expertov z oblasti edukácie, preto by sme aj my chceli 

prispieť k skúmaniu tohto javu, ktorý negatívne ovplyvňuje výchovno-

vzdelávací proces. 

            Aby sme pochopili dôležitosť problému úzkosti z hovorenia v cudzom 

jazyku, je nevyhnutné si uvedomiť súčasné trendy vo vyučovaní cudzích 

jazykov, ktoré viac ako vedomosti o jazyku zdôrazňujú jeho aktívne 

používanie. Spontánny rečový prejav je však veľmi komplexnou zručnosťou, 

pri ktorej sa prejavia mnohé nedostatky či neznalosti hovoriaceho. Pri plynulom 

prejave musí byť hovoriaci schopný uvedomovať si a aplikovať viaceré 

podsystémy cudzieho jazyka súčasne – gramatickú správnosť, správnu 

výslovnosť, vhodný výber slov, súvislosť kontextu, vhodnosť názorov v danej 

situácii či okamžitú reakciu.  

            Všetky uvedené podsystémy sú rovnako dôležité a až ich zvládnutie a 

implementácia umožňuje učiacemu sa stať sa plnohodnotným používateľom 

cudzieho jazyka. Práve z tohto dôvodu je zručnosť hovorenie považovaná za 

jednu z najťažších, ak nie za najťažšiu zručnosť, a to nielen v prípade žiakov, 

ale aj samotných vyučujúcich. Považovanie zručnosti „hovorenie“ v cudzom 

jazyku za najťažší aspekt cudzojazyčnej výučby je potvrdené aj viacerými 

štúdiami v danej oblasti (Horwitz, 1986; Young, 1990; Mousavi, 2007; Baran-

Lucarz, 2014; Han. A kol., 2016; a ďalší), z ktorých vyplýva, že učitelia sú 

skupinou rovnako zasiahnutou pocitmi úzkosti z hovorenia v cudzom jazyku 

ako ich žiaci napriek tomu, že výskumná pozornosť je zameraná predovšetkým 

na zisťovanie príčin a dôsledkov úzkosti u žiakov a študentov. 
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           K zhoršeniu situácie úzkostných učiteľov prispieva aj technologicky 

vyspelá doba, kedy majú žiaci priamy prístup k autentickým prejavom 

rodených anglických hovoriacich a môžu jednoducho porovnať a posúdiť 

rozdiely ich rečového prejavu s jazykovými schopnosťami svojho vyučujúceho. 

Učitelia angličtiny sa tak dostávajú ešte pod väčší tlak, pretože súčasná mládež 

neváha na ich nedostatky priamo poukazovať. 

            Výskum dizertačnej práce sa zameriava predovšetkým na slovenských 

učiteľov anglického jazyka , v prípade ktorých je značný predpoklad, že úzkosť 

z hovorenia v anglickom jazyku je podmienená zložitými podmienkami často 

sa meniacich politických a edukačných presvedčení a názorov, ktoré priamo 

ovplyvňovali ich vzdelávanie a prácu. 

             Výučba cudzích jazykov v Slovenskej republike (predtým 

v Československu) prešla mnohými zmenami spôsobenými najmä politickými 

režimami a edukačnými tendenciami daného obdobia. Počas štyridsiatych 

rokov 20. storočia bola Slovenská republika satelitom Nemecka a ovplyvnená 

edukačným procesom danej krajiny, v dôsledku čoho bola preferovaná výučba 

nemeckého jazyka. V období šesťdesiatych  a sedemdesiatych rokov 20. 

storočia, teda v povojnovom období, sa dominantným stal ruský jazyk a výučba 

tzv. západných jazykov bola v útlme.  

            Dôležitým medzníkom v edukácii sa stáva rok 1989, ktorý bol 

ovplyvnený tzv. Nežnou revolúciou a tiež následný vznik samostatnej 

Slovenskej republiky v januári 1993. Pozícia ruského jazyka sa oslabila 

a dochádza k výraznej preferencii predtým zaznávaných západných jazykov. V 

dôsledku vzniknutej situácie, nastala potreba zlepšiť a modifikovať edukačný 

systém. Ako uvádzajú Z. Gadušová a J. Harťanská (2002), urgentná potreba 

kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov viedla k zavedeniu tzv. 

rekvalifikačných kurzov pre už kvalifikovaných učiteľov iných predmetov, 

ktorí ovládali určitý cudzí jazyk, ale neboli kvalifikovaní ho vyučovať. Tieto 

kurzy boli preferované v rozmedzí 5-7 rokov a neskôr nahradené ďalším typom 

vzdelávania učiteľov - komplexným vzdelávaním učiteľov moderných 

európskych jazykov pre študentov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie. 

            Problémom daného obdobia bolo nielen vzdelávanie učiteľov, ale aj 

učebné plány a školské osnovy. V období osemdesiatych a deväťdesiatych 

rokov 20. storočia bol obsah učebných plánov prísne predpísaný, pričom dôraz 

sa kládol na teoretické vedomosti a faktické informácie o jazyku a literatúre 

a komunikačná úroveň či výučba praktických zručností bola prehliadaná. 

Vyučovacie ciele boli v úplnom protiklade k cieľom a metódam preferovaným 

v súčasnosti, ktoré pre Slovenskú republiku podrobne stanovuje Spoločný 

európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (CEFR). 
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          Všetky meniace sa preferencie spôsobu výučby cudzích jazykov na 

Slovensku však hlboko ovplyvnili participantov týchto systémov, a preto nie sú 

len časťou nášho historického vývoja, ale v niektorých prípadoch, aj súčasťou 

súčasnej edukácie. Existuje predpoklad, že pociťovaná úzkosť z hovorenia 

v cudzom jazyku môže prameniť aj zo zažitých edukačných systémov. 

Napríklad, učitelia ktorí majú v súčasnosti štyridsať rokov, ukončili strednú 

školu a začali akékoľvek (v danom období preferované) jazykové vzdelávanie 

niekedy v období okolo roku 1995, a päťdesiatroční učitelia okolo roku 1985. 

V prípade učiteľov starších ako päťdesiat rokov to bolo ešte skôr. Keď 

zoberieme do úvahy edukačné trendy v daných obdobiach, je očividné, že 

edukačné ciele sa významne zmenili.  

            Ako konštatuje G. Lojová (2016), do úvahy treba vziať aj fakt, že 

učitelia majú tendenciu kopírovať učebné stratégie či štýly vlastných učiteľov, 

ktorí však boli vzdelávaní ešte skôr, tzv. tradičným spôsobom. V týchto 

prípadoch často dochádza k stretu zažitých, tradičných a súčasných, 

komunikatívnych preferencií vo výučbe cudzích jazykov, ktorá je naviac 

ovplyvnená preferenciou využívania informačno-komunikačných technológii, 

čo pre starších učiteľov predstavuje ďalšiu výzvu. Na tieto skutočnosti 

upozorňujú aj autorky Z. Kráľová a E. Malá (2018), ktoré uvádzajú termín 

„paradox postkomunistických krajín“,  ktorý približuje vplyv minulých 

edukačných tendencií na súčasných učiteľov cudzích jazykov, pričom ich vek 

je signifikantným faktorom. 

            Prehľadom teoretických východísk problematiky úzkosti 

v cudzojazyčnom vzdelávaní sme sa snažili upriamiť pozornosť na často 

opomínanú skupinu učiacich sa cudzí jazyk – učiteľov, a zároveň priblížiť 

dôvody, ktoré nás viedli k vykonaniu vlastného výskumu, kde sme si za cieľ 

stanovili zistiť úroveň úzkosti z hovorenia v angličtine u slovenských učiteľov 

anglického jazyka. Našou prácou by sme chceli prispieť k zefektívneniu práce 

učiteľov, prispieť k redukcii pocitov úzkosti u učiteľov cudzích jazykov, a tým 

skvalitniť vyučovanie a vzdelávanie nielen žiakom a študentom, ale 

predovšetkým samotným vyučujúcim. 
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3 Metodológia výskumu   

 
3.1 Výskumné ciele a výskumné otázky 

Výskumné ciele 

 V dôsledku zistení, že hovorenie v cudzom jazyku je subjektívne 

o objektívne považované za najproblémovejší aspekt cudzojazyčnej jazykovej 

kompetencie, čo môže byť spôsobené jazykovými (jazykové vedomosti) alebo 

mimojazykovými (psychologickými alebo sociologickými) faktormi, sme si 

stanovili viaceré výskumné ciele: 

(1) Zistiť úroveň úzkosti z hovorenia v angličtine (ESA) na vzorke 

slovenských učiteľov anglického jazyka. 

(2) Zistiť úroveň ich ústneho prejavu v anglickom jazyku (ESC). 

(3) Zistiť informácie týkajúce sa veku, typu štúdia angličtiny, praxe vo 

vyučovaní angličtiny, pobytoch v anglicky hovoriacich krajinách 

a frekvencie komunikácie s anglickými rodenými hovoriacimi 

u participantov výskumu. 

(4) Zistiť vzťah medzi ESA a ESC/vekom/štúdiom angličtiny/praxou 

vo vyučovaní angličtiny/pobytoch v anglicky hovoriacich 

krajinách/frekvenciou komunikácie s rodenými hovoriacimi 

anglického jazyka. 

(5) Zistiť príčiny, dôsledky a faktory ESA. 

(6) Zistiť ich potreby a požiadavky na vyrovnanie sa s ESA. 

 

Výskumné otázky a výskumné hypotézy 

            Nakoľko náš výskum má kombinovaný kvantitatívno-kvalitatívny 

charakter, stanovili sme si nasledujúce výskumné otázky a výskumné hypotézy: 

RQ1: Aká je úroveň ESA slovenských učiteľov anglického jazyka? 

RQ2: Aká je úroveň ESC slovenských učiteľov anglického jazyka? 

RQ3: Aké sú príčiny úzkosti z hovorenia v angličtine u daných učiteľov? 

RQ4: Aké sú dôsledky úzkosti z hovorenia v angličtine u daných učiteľov? 

RQ5: Aké faktory, ktoré učiteľom doteraz najviac pomohli redukovať ich 

úzkosť z hovorenia v angličtine? 

RQ6: Aké sú požiadavky učiteľov na vyrovnávanie sa s úzkosťou hovorenia 

v angličtine? 

 

RH1: Úzkosť z hovorenia v angličtine u slovenských učiteľov negatívne 

koreluje s úrovňou ich ústneho prejavu v anglickom jazyku. 

RH2: Úzkosť z hovorenia v angličtine u slovenských učiteľov negatívne 

koreluje s ich vekom. 



  11  

RH3: Úzkosť z hovorenia v angličtine u slovenských učiteľov negatívne 

koreluje s ich štúdiom anglického jazyka. 

RH4: Úzkosť z hovorenia v angličtine u slovenských učiteľov negatívne 

koreluje s ich praxou vo výučbe anglického jazyka. 

RH5: Úzkosť z hovorenia v angličtine u slovenských učiteľov negatívne 

koreluje s ich pobytom v anglicky hovoriacich krajinách. 

RH6: Úzkosť z hovorenia v angličtine u slovenských učiteľov negatívne 

koreluje s frekvenciou ich komunikácie s anglickými rodenými hovoriacimi. 

 

3.2 Výskumná vzorka 

            Výskumnú vzorku tvorilo 175 slovenských učiteľov anglického jazyka, 

ktorí vykonávali svoju prax na rôznych základných a stredných školách 

v Slovenskej republike. Do výskumu sme sa snažili zapojiť učiteľov rôzneho 

veku, pretože kritérium „vek“ je považovaná za jednu z dôležitých premenných 

vo vzťahu k úzkosti z hovorenia v angličtine. 

            Na základe tohto presvedčenia sme sa snažili osloviť učiteľov čo 

najširšieho vekového rozpätia – od začínajúcich učiteľov až po učiteľov 

v dôchodkovom veku (viac ako 60 ročných). Následne sme pre účel výskumu 

vytvorili päť vekových kategórií: 

I. menej ako 30 roční 

II. 30-40 roční 

III. 40-50 roční 

IV. 50-60 roční 

V. viac ako 60 roční 

            Konečná výskumná vzorka je tak tvorená slovenskými učiteľmi 

anglického jazyka, ktorí sa zúčastnili rôznych konferencií zameraných na 

výučbu anglického jazyka uskutočňovaných v mestách Nitra a Žilina v rokoch 

2017-2018.  

Počty participantov v jednotlivých vekových skupinách 

Veková kategória Vek participantov Počet participantov % 

I menej ako 30 50 28,6 

II 30-40 45 25,7 

III 40-50 37 21,1 

IV 50-60 33 18,9 

V viac ako 60 10 5,7 

Spolu 175 100 
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3.3 Výskumné nástroje 

Škála 

            Prvým použitým nástrojom vo výskume bola Likertova škála, ktorej 

dôležitosť spočívala v zistení aktuálneho výskytu úzkosti z hovorenia 

v angličtine na reprezentatívnej vzorke učiteľov. Škála bola inšpirovaná tzv. 

Foreign Language Classroom Anxiety Scale vytvorenou autormi E. K. Horwitz, 

M. B. Horwitz a J. Cope (1986), a profesionálnymi skúsenosťami autorky 

a školiteľky. 

            Škála bola vytvorená v materinskom jazyku participantov, obsahovala 

20 výrokov zameraných na zistenie úrovne úzkosti participantov. Participanti 

odpovedali v 5-bodovej zostupnej škále: úplne súhlasím, súhlasím, nemám 

vyhranený názor, nesúhlasím, úplne nesúhlasím. Výsledné skóre bolo sumárom 

jednotlivých položiek, pričom položky 2, 5, 12 a 16 boli reverzne kódované.  

Test  

            Ďalšou výskumnou metódou bol test zručnosti hovorenie. Pomocou 

priamych úloh, vysvetlenia uvedeného výroku a riadeného rozhovoru, sme 

ohodnotili ústny prejav v anglickom jazyku u participujúcich učiteľov. Obe 

úlohy boli dôkladne zvolené a umožňujúce participantom komentovať témy 

v rámci všeobecných vedomostí a ich profesionálnej oblasti. Cieľom testovania 

bolo overiť úroveň ústneho prejavu v anglickom jazyku, schopnosť vyjadrovať 

názory a viesť plynulý rozhovor v danom jazyku. 

Dotazník 

            Poslednou metódou zberu dát v poradí bol dotazník. Cieľom dotazníka 

bolo získanie relevantných demografických dát u vybraných učiteľov, zistenie 

individuálnych príčin a dôsledkov úzkosti z hovorenia v angličtine 

a, v neposlednom rade, faktorov a požiadaviek na zmiernenie danej úzkosti. 

            Dotazník bol vytvorený v materinskom jazyku učiteľov a tvorili ho 

otvorené otázky, čo respondentom umožnilo vyjadrovať ich názory voľne, 

v rozsahu, aký sami uznali za vhodný, bez akýchkoľvek obsahových či 

jazykových obmedzení. Dáta získané pomocou dotazníka nám umožnili získať 

hlbší pohľad do prežívania a názorov jednotlivých učiteľov, ako aj získať 

osobné informácie o ich veku, štúdiu, praxi, pobytoch v anglicky hovoriacich 

krajinách či komunikácii s rodenými hovoriacimi anglického jazyka. 
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4 Výsledky výskumu  

            Na vyhodnotenie dát získaných pomoc vyššie uvedených výskumných 

metód sme využili deskriptívnu štatistiku a korelačnú analýzu. Pomocou 

numerického vyhodnotenia škály sme získali rôzne úrovne pociťovanej úzkosti 

z hovorenia v angličtine u jednotlivých participantov. Po otestovaní 

jednotlivých učiteľov sme získali aj jednotlivé hodnotenia úrovne ústneho 

prejavu v anglickom jazyku. Premenné veku, štúdia, praxe, pobytu v anglicky 

hovoriacich krajinách a komunikácii s rodenými hovoriacimi pre jednotlivých 

participantov boli vyjadrené pomocou vytvorenia kódovacieho rámca. 

Deskriptívna štatistická metóda nám následne umožnila porovnávať priemery 

jednotlivých premenných v rámci vytvorených vekových kategórii, čo nám 

umožnilo získané údaje porovnať. 

            Numerické skóre úzkosti z hovorenia pre každého participanta bolo 

následne korelované s numerickými vyhodnoteniami ostatných premenných, 

teda  ústneho prejavu v anglickom jazyku, vekom participantov, typom štúdia, 

dĺžkou praxe, pobytom v anglicky hovoriacich krajinách a frekvenciou 

komunikácie v anglickom jazyku.  

            Korelačná analýza, uskutočnená pomocou počítačového softvéru 

Microsoft Excel detegovala vzájomný lineárny vzťah dvoch premenných, čo 

nám následne umožnilo zistiť, ktoré z uvedených premenných súvisia/nesúvisia 

s pociťovanou úzkosťou v rámci jednotlivých vekových kategórii. 

            Metóda dotazníka nám umožnila zistiť najfrekventovanejšie 

(individuálne) príčiny a dôsledky úzkosti pociťovanej učiteľmi. Rovnakým 

spôsobom sme detegovali faktory, ktoré participantom doteraz najviac pomohli 

zvládať úzkosť a tiež aj požiadavky učiteľov na lepšie zvládanie pociťovanej 

úzkosti.  

            Výskumné zistenia nám umožnili nájsť odpovede na stanovené 

výskumné otázky: 

RQ1: Aká je úroveň ESA slovenských učiteľov anglického jazyka? 

          Výskumnými zisteniami sme detegovali miernu úroveň úzkosti 

z hovorenia v anglickom jazyku u všetkých vekových kategórií okrem 

participantov vekovej kategórie V, ktorí dosahovali vysokú úzkosť. 

    

RQ2: Aká je úroveň ESC slovenských učiteľov anglického jazyka 

            Najlepšie výsledky dosiahli participanti vekovej kategórie I a najhoršie 

obstála veková kategória V, pričom úroveň ESC jednotlivých participantov sa 

zhoršovala priamoúmerne s narastajúcim vekom. V celkovom meradle obstáli 
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učitelia veľmi dobre a obhájili svoju pozíciu komunikatívne kompetentných 

pedagógov.  

RQ3: Aké sú príčiny úzkosti z hovorenia v angličtine u daných učiteľov? 

            Najfrekventovanejšou subjektívne vnímanou príčinou pociťovanej 

úzkosti u učiteľov bola nedostatočná slovná zásoba. Mnohí respondenti uviedli 

tiež ďalšie príčiny zahŕňajúce nedostatočné ovládanie anglickej výslovnosti, 

nedostatočná plynulosť hovoreného prejavu, slabá znalosť idiomatických 

výrazov, slangu a správneho prízvuku. 

  

RQ4: Aké sú dôsledky úzkosti z hovorenia v angličtine u daných učiteľov? 

            Ako dôsledky pociťovanej úzkosti z hovorenia v anglickom jazyku boli 

uvedené predovšetkým nervozita, váhavé reakcie, neschopnosť vyjadriť 

názor/myšlienku či dlhé opisy danej myšlienky s použitím najjednoduchších 

slov a gramatických štruktúr. 

 

RQ5: Aké sú faktory, ktoré učiteľom doteraz najviac pomohli redukovať ich 

úzkosť z hovorenia v angličtine? 

            Za najefektívnejšie faktory v redukcii úzkosti z hovorenia participanti 

považovali pozeranie rôznych filmov, seriálov, rozhovorov a pod. v anglickom 

jazyku, častú komunikáciu s rodenými hovoriacimi, pobyt v anglicky 

hovoriacich krajinách (viac ako jeden mesiac), čítanie kníh a článkov 

v anglickom jazyku, každodenné používanie angličtiny, počúvanie v angličtine 

(hudba, rádio) a vysokoškolské štúdium. 

            V prípade výskumných hypotéz môžeme konštatovať, že boli potvrdené 

všetky okrem hypotézy 2 („Úzkosť z hovorenia v angličtine u slovenských 

učiteľov negatívne koreluje s ich vekom.“). V prípade rôznych vekových 

kategórií sa zistilo, že čím starší boli učitelia v rámci svojej vekovej kategórie, 

tým nižšia úzkosť bola v ich prípade zaznamenaná. Tieto zistenia však neplatili 

v prípade vekových kategórií II a V, ktoré vykazovali pozitívny korelačný 

vzťah. 
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5   Odporúčania pre prax 

 

            Na základe výsledkov dotazníkov bolo zistené, že faktory, ktoré 

učiteľom najviac pomohli zlepšiť ich anglickú jazykovú kompetenciu zahŕňali 

predovšetkým precvičovanie receptívnych (čítanie, počúvanie, pozeranie 

v anglickom jazyku) a produktívnych (samotné rozprávanie) zručností. 

Naopak, faktor, ktorý viacerým participujúcim učiteľom spôsoboval najväčšie 

ťažkosti bola slabá/nedostatočná slovná zásoba. Na základe týchto zistení sme 

vypracovali/zosumarizovali prehľad stratégii, ktoré považujeme za efektívne 

a zároveň veríme, že ich aplikovanie môže učiteľom anglického (či iného 

cudzieho) jazyka priniesť radosť zo sebavzdelávania a profesionálneho 

i osobnostného napredovania. 

            Vytvorené odporúčania obsahovali stratégie a metódy na posilnenie 

receptívnych a produktívnych zručností v anglickom jazyku a rozvoj slovnej 

zásoby. Nakoľko zvyšovanie jazykovej kompetencie predstavuje len jednu 

stránku celkového rozvoja učiteľov, zosumarizovali sme tiež a stratégie pre 

profesionálny a osobnostný rast učiteľov. Tie majú pomôcť učiteľom získať iný 

pohľad na seba samých a taktiež na svoju pozíciu v rámci výchovno-

vzdelávacieho systému. Predovšetkým by sme však chceli učiteľov uvedenými 

aktivitami inšpirovať a povzbudiť k tomu, aby vzdelávanie (vlastné i svojich 

študentov) brali s väčšou ľahkosťou a túžbou naučiť sa niečo nové z každej 

prežitej situácie.  

            Okrem ponúknutých metód a stratégii by sme chceli zdôrazniť, že je 

potrebné vytvoriť kurzy či predmety v rámci vysokoškolskej prípravy budúcich 

pedagógov, ktoré by ich adekvátne pripravovali na záťaž, ktorá ich v reálnom 

živote čaká a ako sa ju naučiť efektívne zvládať. Takáto podpora vo forme 

kurzov či školení je veľmi dôležitá aj pre učiteľov v praxi a mohla by im 

výrazne pomôcť pri pociťovanej úzkosti.  
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Záver  

 

            Význam učenia sa anglického jazyka v dnešnej dobe nezadržateľne 

narastá v dôsledku čoho sa veľká časť zodpovednosti presúva na vzdelávací 

systém, a teda na vyučujúcich cudzích jazykov. Avšak, nie vždy prebieha 

cudzojazyčné vzdelávanie na tej najvyššej možnej úrovni. Odhliadnuc od 

individuálnych predispozícií jednotlivých študentov na osvojenie si cudzieho 

jazyka, ich snahy či motivácie, osobou, ktorá ma najväčšiu moc „vytvoriť“ 

kompetentných používateľov cudzieho jazyka je učiteľ/ka.  

            Problémy a ťažkosti učiteľov cudzieho jazyka by nemali byť za 

žiadnych okolností prehliadané, či dokonca podceňované, nakoľko miesto 

učiteľa v procese výučby je nenahraditeľné. Ako bolo preukázané, aj sami 

učitelia sú stále učiacimi sa a preto by im mala byť poskytnutá náležitá podpora. 

Pre výučbu cudzích jazykov to platí obzvlášť pretože prístup k autentickej 

forme jazyka môže byť v jednotlivých prípadoch značne obmedzený. 

            Aby učitelia získali adekvátnu pomoc, či už v profesionálne, jazykovej 

alebo osobnostnej rovine, ďalšie výskumy v tejto oblasti sú veľmi žiadané. 

Našim výskumom sme sa snažili prispieť k tejto opomínanej situácii učiteľov 

cudzích jazykov a ponúknuť aspoň malý náhľad do prežívania a skúseností 

slovenských učiteľov anglického jazyka. Veríme, že táto téma sa stane čoraz 

zvučnejšou a pomoc poskytnutá jednotlivým učiteľom bude čo najefektívnejšia. 

Je to v záujme celej spoločnosti. 
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Summary  

 

            The importance of learning/teaching English language nowadays is 

indisputable because EL has become an everyday part of our lives. Non-native 

English language teachers have to rise to the challenge if they are to keep up 

with present-day learners who constantly soak up English from very early age. 

Teachers have to communicate in English all the time during lessons, they give 

instructions, discuss various topics with learners or explain grammatical rules 

despite the fact that the speaking skill is considered to be the most troublesome 

aspect of English language learning. 

Due to above mentioned conditions that frequently take place at many 

schools, the major objective of our research was to investigate the occurrence 

of English speaking anxiety on a sample of 175 Slovak in-service teacher 

participants of English teaching at different types of primary, lower secondary 

and higher secondary educational levels throughout the Slovak Republic. They 

were asked to participate in our research by filling in a scale (detecting the level 

of English speaking anxiety); a questionnaire (detecting variables of age, study, 

practice, stay/s in English speaking countries, communication with native 

speakers, causes and consequences of their English speaking anxiety as well as 

factors and needs of its reduction) and by being involved in the testing of EL 

speaking competence.  

The variable “age” was very important because our objective was to 

categorise teachers into five age categories (category I: less than 30 years old; 

category II: 30-40 years old; category III: 40-50 years old; category IV: 50-60 

years old and category V: more than 60 years old). The reason for the creation 

of age categories was that wanted to detect the similarities/differences in 

participants’ viewpoints in relation to their age. 

To support the research objectives, we formulated partial research 

questions concerning the ESA and ESC level, causes, consequence, factors and 

needs of ESA; and research hypotheses in case of which our task was to 

confirm/disprove the correlative relationship between ESA and variables of 

ESC, AGE, STUDY, PRACTICE, STAY and COMMUNICATION. 

Subsequently, we developed the coding frames for each variable to make the 

findings representative and processable. The research findings detected a 

moderate to high anxiety experience in all age categories which confirmed the 

assumption that anxiety is a companion of many teachers. The most vulnerable 

group to be affected by ESA were teachers over 60 and the least affected were 

teachers who were in their early, mid or late 40s. 

For the detection of the mutual relationship of ESA and given variables, 

we implemented the correlation analysis. On the basis of correlation results of 



  18  

ESA and given variables a strong correlation was detected only in case of the 

ESC variable. ESC of teachers, therefore, has a significant influence on anxiety 

experience. In other words, the higher ESC, the lower anxiety. On a large scale, 

all the other variables negatively correlated with the ESA variable and all of 

detected relations were weak. The general correlation results of all participating 

teachers were more or less comparable with partial results of created age 

categories, however, in cases of variables AGE and PRACTICE were detected 

particular differences.  

             The use of an open-ended questionnaire enabled us to take a closer look 

at participants’ own experience with English speaking mastering. Processing of 

individual answers and experience to questions concerning causes, 

consequences, factors and needs of English speaking anxiety enabled us to 

better understand the issues under question from the point of view of the most 

authorised – teachers. 

Generally, when taking responses of all participants into consideration, 

we can state that, more or less, participants’ areas of interest did not differ 

significantly. To summarise them, “vocabulary” was considered to be the most 

troublesome aspect of EL competence. Difficulties to recall an appropriate word 

and poor knowledge of vocabulary were responded by the greatest number of 

participants.  

Stay/s in English speaking countries and communication with native 

speakers were considered to be the two most significant needs for diminishing 

the anxiety. However, despite its undeniably convenient effect on EL 

acquisition, teachers equally emphasized rather tough feasibility of those needs. 

Teachers explained that stays abroad or attendance of language courses during 

the school year are often refused due to the education process of learners and 

during the summer, they are too exhausted to travel and continue in own self-

education. Lack of finance and free time are another inconveniences of the 

issue. Teachers are not lacking an inner drive to work on themselves (the same 

emerged from ESA scale when majority of participants voiced their effort to 

improve their EL competence), however, the obstacles on their track are often 

too difficult to overcome. 

Possibly due to the above mentioned difficulties, many of teachers 

stated that watching films, news, discussions, etc. had helped them the most to 

improve their EL speaking. They strongly favoured this language factor which 

definitely can support the vocabulary enrichment, too. 

Findings that emerged from teachers’ responses represent only the 

sample of participants being included in the study, but at the same time, we 

think that many non-native English language teachers would identify with them.  
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