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PREDHOVOR 
              

 

          Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.  
Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom. 

                                        J. A. Komenský 
 
 

Knihy. Sprevádzajú nás od útleho detstva. Najskôr obrázkové, neskôr 
rozprávkové, potom učebnice, beletria, encyklopédie... Je ich celá záplava a ľudský 
život je príliš krátky na to, aby sme stihli prečítať aspoň mizivú časť z nich. Sú také, 
ktoré prežívajú celé stáročia a aj dnes majú čo povedať. Sú i také, ktoré zažiaria, na 
chvíľu zatienia tie ostatné a upadnú do zabudnutia. A napokon aj také, ktoré 
nezaujali masovo, nestali sa z nich bestsellery, ale individuálne v nás zanechali 
neopísateľný pocit, skutočný čitateľský zážitok. Snáď každý z nás má svoje obľúbené 
dielo, ktorého mierou hodnoty a estetického vyžarovania sme my sami.  

Osobitnú kategóriu kníh tvoria učebnice. Učebnica, cvičebnica či skriptum 
reprezentujú základný didaktický prostriedok, ktorý poskytuje študijný materiál pre 
príslušnú vekovú kategóriu s primeranou informačnou saturovanosťou. Plnia 
niekoľko funkcií. Základné, ako vzdelávacia, motivačná, regulačná a kontrolná 
funkcia, sú samozrejmými atribútmi, bez ktorých by nespĺňali normy požadovanej 
kvality. Integračná a inovačná funkcia otvárajú priestor pre dialóg, interdisciplinárne 
vzťahy a interakciu. Vďaka posledným dvom funkciám sa vzhľad, forma a spôsob 
podania informácie menia, vyvíjajú. Polemiky a diskusie o funkčnosti novátorských 
trendov však v sebe určite nesú pozitívny náboj a majú spoločného menovateľa: 
maximálna využiteľnosť a osoh pre finálneho recipienta 

Snáď najväčšiu pozornosť si vyslúžili jazykové učebnice. Stupeň 
experimentovania v oblasti výučby cudzích jazykov sa zdá byť nevyčerpateľný 
a autori cudzojazyčných učebníc prejavujú vysokú mieru invencie. Boom a záplava 
cudzojazyčných manuálov neutícha. Knižný trh ponúka „staré dobré a osvedčené“ 
metódy založené na memorovaní a drile, a naproti tomu novátorské techniky 
zacielené na kreativitu, asociatívnosť, prirodzenú formu komunikácie. A tak to má 
byť. Na konci každého úsilia totiž stojí recipient, ktorý sa chce naučiť čo najviac, 
získať potrebné jazykové kompetencie a overiť ich v praxi. Tá napokon najlepšie 
ukáže, v čom máme rezervy. Dnes je samozrejmosťou, že jazyková učebnica nie je 
len jednoduchá kniha, ale komplex učebnice, cvičebnice a dátových nosičov 
s autentickými nahrávkami textov, ktoré nahovorili rodení hovoriaci. Ale hranice 
učebníc (nielen pre výučbu cudzích jazykov) sa posúvajú ešte ďalej. Virtuálny 
priestor, zdá sa, nepozná obmedzenia a spôsoby podávania informácie sa menia 
skutočne rýchlo. Informačno-komunikačné technológie umožňujú pedagógovi 
sprostredkovať informáciu zaujímavo, pestro, pútavo. Pedagóg má možnosť využiť 
kvantum technických vymožeností, ktoré okrem toho, že zvyšujú atraktivitu 
vyučovacieho procesu, umožňujú zachovávať aktuálnosť a byť takpovediac na pulze 
diania v oblasti všetkých vedných odborov.  

Aby bola táto informačno-komunikačná explózia skutočne prínosnou, je 
dôležité informovať sa navzájom o novinkách a eventualitách. Práve to bol dôvod 
zorganizovať vedeckú konferenciu, na ktorej dostali vysokoškolskí pedagógovia 
priestor pre vedecký dialóg. Prostredníctvom vzájomnej konfrontácie najnovších 
poznatkov získaných vlastným štúdiom, riešením vedecko-výskumných projektov, 
vďaka praktickým skúsenostiam, ale aj veľmi dôležitej spätnej väzbe dokázali 
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prehodnotiť doterajšie pedagogické metódy a postupy. Prínosná bola aj inšpirácia a 
povzbudenie hľadať nové či lepšie cesty, na konci ktorých je vysokoškolský študent, 
ktorého želaním a cieľom je ovládať cudzí jazyk.  
 

      

Adriána Koželová 
  


