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Uplatnenie kontrastívneho výskumu gramatiky pri vyučovaní cudzieho 

jazyka 

 

Jana HLOPKOVÁ 

 

Dopyt po výučbe cudzích jazykov má v súčasnosti rastúci trend. Európskou 

integráciou sa vytvára jazykovo rôznorodý priestor pre komunikáciu a upevňovanie vzťahov 

medzi príslušníkmi rôznych jazykových spoločenstiev. Zároveň vzniká aj zvýšená potreba 

rozvoja jazykových kompetencií. Vyučovanie cudzích jazykov má zabezpečiť kontakt medzi 

predstaviteľmi rozmanitých kultúr a prispieť k lepšiemu využívaniu možností, ktoré ponúka 

spoločenstvo. Cestovanie, uplatnenie na trhu práce, kariérny rast, štúdium v zahraničí, či 

dostupnosť cudzojazyčnej literatúry, to sú niektoré z podnetov pre štúdium jazyka. 

V príspevku sme sa rozhodli zaoberať možnosťou využiť vo vyššej miere znalosť 

materinského jazyka ako platformu pri vyučovaní cudzieho jazyka. S cieľom poukázať na 

potenciál slovensky hovoriaceho učiteľa zefektívniť proces vyučovania španielčiny ako 

cudzieho jazyka, sa budeme venovať kontrastívnemu porovnávaniu gramatiky slovenského 

a španielskeho jazyka. Vychádzame z predpokladu, že v procese učenia zohrávajú 

predchádzajúce skúsenosti významnú úlohu. Učiteľ, ktorý ovláda slovenský jazyk, môže 

odhadnúť aké chyby sa budú najčastejšie vyskytovať a implementáciou poznatkov 

porovnávania jazykov môže výrazne ovplyvniť priebeh získavania gramatických zručností. 

Vyučovanie kontrastívnym spôsobom je zahrnuté aj v rámcovom vzdelávacom programe pre 

základné vzdelávanie ako podmienka pre vytváranie bilingvizmu u žiakov na školách 

s vyučovacím jazykom iným ako slovenčina (napr. maďarský jazyk), čo potvrdzuje 

uplatňovanie kontrastívnych metód aj pri štúdiu nepríbuzných jazykov. 

Výskum sa zakladá na hľadaní spoločných a odlišných čŕt so zreteľom na uplatnenie 

takto získaných poznatkov v praxi. Cieľom štúdie je definovať oporné body, s ktorými môže 

slovenský učiteľ pracovať, aby uľahčil študentom porozumenie a zároveň využil prirodzené 

prenikanie naučených jazykových schém materinského jazyka do cudzieho jazyka. 

Vo všeobecnosti prevláda názor, že španielčina je ľahký jazyk. Toto označenie je 

samozrejme relatívne, a svoj význam nadobúda až v spojení s konkrétnymi individuálnymi 

črtami študenta v podobe nadania na štúdium jazykov alebo dobrej slovenskej, prípadne inej 

jazykovej základne. 
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V praxi sa stretávame s dvoma krajnými prístupmi k štúdiu, ktoré sa môžu navzájom 

prelínať: v prvom sa študent striktne pridržiava gramatiky slovenského jazyka, čo vedie k 

vzniku doslovných, zle znejúcich až nezmyselných prekladov; v druhom prípade podlieha 

predstave, že je konfrontovaný s jazykom, ktorý je úplne iný ako jeho jazyková skúsenosť, čo 

z jeho strany komplikuje pochopenie vykladaných gramatických javov. Preto by mal, podľa 

nášho názoru, v začiatkoch vyučovania učiteľ sprostredkovať študentom základnú informáciu 

o  charaktere jazyka a jeho typologickom zaradení, a tak študentom vytvoriť predstavu 

o novom jazyku. V prípade španielčiny sa jedná o flektívny jazyk. Tento typ jazyka vyčlenil 

zakladateľ morfologickej typológie Friedrich Schlegel, ktorý rozlišoval dva základné typy 

jazykov: organické (flektívne) a afixálne (aglutinujúce). Flektívny typ jazyka sa vyznačuje 

gramatickou polysémiou, čo znamená, že gramatické morfémy sú nositeľmi  niekoľkých 

gramatických významov. (Ondruš, Š. – Sabol, J., 1981) Napríklad sufix určitého slovesného 

tvaru bail-amos- tancujeme indikuje, že sa jedná o 1.osobu množného čísla a prítomný čas. 

V nasledujúcej časti sa budeme venovať charakteristike španielskeho jazyka, najmä 

zásadným rozdielom, ktoré sme počas porovnávania gramatických štruktúr slovenského 

a španielskeho jazyka odhalili. Týmto spôsobom sme vyčlenili 11 bodov, ktoré sú častým 

zdrojom omylov. 

1. Predmetom nášho záujmu bolo v prvom rade skloňovanie. Španielčina nemá 

deklinačný systém ako ho poznáme v slovanských jazykoch, pretože miesto pádových 

koncoviek využíva na vyjadrovanie pádov predložky, prítomnosť/neprítomnosť členu pri 

substantíve alebo slovosled (Trup, L., 1997). Podstatné mená teda nemajú koncové variácie 

v pádoch: 

Nominatív el hombre   chlap-0 

Genitív  de el hombre   chlap-a 

Datív  a el hombre   (k) chlap-ovi 

Akuzatív a el hombre1   (pre) chlap-a  

Lokál  sobre el hombre  o chlap-ovi 

Inštrumentál de/con/por el hombre  s chlap-om 

Napriek spomínanej skutočnosti, nemožno tvrdiť, že španielske deklinovanie 

nevykazuje so slovenským žiadnu zhodu. V tvaroch niektorých zámen sa skloňovanie zmenou 

koncoviek v španielčine zachovalo. Napríklad osobné zámená yo-ja, tú-ty majú pri ohýbaní 

zvláštne tvary me/mí/conmigo- mne/mňa/so mnou a te/ti/contigo- teba/ťa/s tebou. 

                                                 
1 Pri neživotných podstatných menách sa v 4.páde predložka a vynecháva. 
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Nominatív yo  ja   Nominatív tú  ty 

Genitív  de mí  mňa, ma  Genitív  de ti  mňa, ma 

Datív  a/para mí, me mne, mi   Datív  a/para ti, te mne, mi 

Akuzatív a mí, me mňa, ma  Akuzatív a ti, te  mňa, ma 

Lokál  de/en/por mí (o)mne   Lokál  de/en/por ti (o) mne 

Inštrumentál conmigo (so) mnou  Inštrumentál contigo  (so) mnou 

2. Druhým bodom komparácie je temporálna sústava. Španielčina má oproti slovenčine 

vyvinutejší časový systém, čo spôsobuje u študentov ťažkosti so súslednosťou časov, najmä 

minulých. Pre porovnanie, slovenčina využíva na vyjadrenie slovesného deja tri časy - 

prítomný, minulý a budúci), kým španielčina disponuje prítomným časom, piatimi minulými 

(antepretéritum, pluskvamperfektum, imperfektum, jednoduché perfektum, zložené 

perfektum) a dvoma budúcimi časmi (jednoduché a zložené futúrum). Bohatší časový systém 

španielčiny teda prináša problém, ako previesť tri slovenské časy do šiestich španielskych. Je 

vhodné vyučovať minulé časy v súvislosti s časovými markermi, ku ktorým sa viažu, 

a ktorými slovenčina nahrádza neexistenciu viacerých časov. Napríklad výrazy dnes, tento 

týždeň/mesiac/rok, pred chvíľou majú súvis s prítomnosťou a v španielčine vyžadujú použitie 

zloženého perfekta (Hoy he desayunado yogur. Dnes som raňajkoval jogurt.). Príslovkové 

určenia času včera, minulý týždeň/mesiac/rok sprevádzajú jednoduché perfektum (Llegué 

ayer. Prišiel som včera.).  

Zo skúsenosti vieme, že pri štúdiu jazyka s vyvinutejším časovým systémom býva 

častým problémom práve konfúzia dvoch minulých časov: jednoduchého perfekta 

s imperfektom. Je potrebné si uvedomiť, či sa dej jednorázovo odohral v minulosti a bol v nej 

ukončený alebo trval, či sa opakoval. Vzhľadom na to, že náš materinský jazyk rozdiel medzi 

príznakom duratívnosti a terminatívnosti poníma v kategórii verbálneho aspektu, spomínaný 

problém vyznieva paradoxne. 

Slovesný vid alebo verbálny aspekt patrí v slovenskom jazyku medzi gramatické 

kategórie slovesa. Určuje, či sa nám slovesný dej prezentuje ako fotografia alebo ako film. 

(Sokolová, M., 2009) Rozlišujeme teda perfektívny a imperfektívny verbálny aspekt podľa 

toho, či sa slovesný dej jednorázovo odohral v minulosti a bol v nej ukončený alebo trval. 

V španielčine prebieha diskusia o tom, či verbálny aspekt je alebo nie je gramatickou 

kategóriou slovesa. L. Trup (1997) a L. Gómez Torrego (2007) nezaraďujú vid medzi 

gramatické kategórie slovesa. Naopak, autori monolingválneho výkladového slovníka 

španielskeho jazyka VOX (2006) považujú koncovky slovies za nositeľov informácie 
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o slovesnom vide. Z nášho výskumu vyplýva, že v slovenčine je verbálny aspekt 

sémantickým a gramatickým pojmom. Sémantickým preto, že umožňuje stvárniť dej z dvoch 

perspektív (fotografie a filmu). Gramatický pojem z neho robí fakt, že sa od neho odvíja 

možnosť tvoriť niektoré slovesné tvary ako je prechodník alebo tvary analytického futúra. 

V španielčine verbálnemu aspektu tento gramatický rozmer chýba. Jeho určovanie nemá 

vplyv na tvorbu slovesných časov, ani iných gramatických tvarov. 

V rámci časového systému môžeme vyčleniť zložené časy a jednoduché perfektum 

ako perfektívne, a jednoduché časy prézent, futúrum a imperfektum ako imperfektívne. 

Navyše, španielsky jazyk, v porovnaní so slovenčinou, disponuje viacerými prostriedkami, 

ktoré vyjadrujú slovesný vid. Patria tu perifrastické a verbonominálne konštrukcie, slovesá 

s prefixom re- a slovesá so sufixáciou –ear. (Trup, L., 1997) 

3. Zaujímavým bodom výskumu je postavenie prídavných mien. L. Trup (1997) trefne 

označil túto tému „úskalím pri štúdiu španielskeho jazyka“. Vyplýva to zo skutočnosti, že 

španielske adjektíva môžu stáť pred aj za podstatným menom, ktoré určujú. Nakoľko 

v slovenčine stoja prídavné mená výlučne pred podstatným menom, venujeme pozornosť tým 

adjektívam, ktoré sú situované za substantívami, iba poznamenáme, že anteponovanie 

prídavných mien v španielčine má zväčša štylistické dôvody. Postponovanie sa týka 

prídavných mien, ktoré sú dlhšie ako substantívum, sú nositeľmi väčšieho významového 

obsahu alebo vyjadrujú takú vlastnosť podstatného mena, ktorá ho diferencuje od iných toho 

istého druhu. Pokiaľ sa vyskytnú dve alebo viac adjektív spojených navzájom 

prostredníctvom spojky y/o a/alebo, kladú sa do postavenia za podstatným menom. Ak spojka 

medzi nimi absentuje, môže sa jedno prídavné meno anteponovať a druhé 

postponovať(Buena vida nocturna- dobrý nočný život). 

Napríklad:  

Buena vida- dobrý život  Vida nocturna- nočný život 

↓významový obsah  ↑ významový obsah, prídavné meno dlhšie ako podstatné 

4. Pri porovnávaní sme sa dotkli aj gramatického rodu, pretože španielčina nemá 

stredný rod substantív a adjektív. Rozoznáva len mužský a ženský rod. Gramatický rod sa 

v slovenčine a španielčine nemusí zhodovať. Nesúlad môžeme pozorovať napríklad 

v substantívach kniha – el libro, dom – la casa alebo pivo – la cerveza. Tvrdiť, že stredný rod 

v španielčine úplne neexistuje, by bolo nesprávne, pretože ho môžeme pozorovať 

v odkazovacej funkcii zámen v jednotnom čísle v tvaroch ello, esto, eso, aquello, le a lo 

a v určitom člene stredného rodu lo, ktorého primárnou funkciou je substantivácia slovných 
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druhov, ktorým poskytuje všeobecný až abstraktný význam. V preklade do slovenčiny člen 

stredného rodu nenadobúda podobu to, ale sa vynecháva: 

Napr. Lo contrario del amor es el odio. Opakom lásky je nenávisť. 

 Lo importante es tener buenos amigos. Dôležité je mať dobrých priateľov. 

5. Napriek tomu, že slovenčina rozoznáva desať slovných druhov a španielčina deväť, 

má španielčina na rozdiel od slovenčiny členy, ktoré predchádzajú podstatným menám 

a zhodujú sa s nimi v rode a čísle. Rozlišujeme určitý (el/la/los/las) a neurčitý člen (un/una) a 

ich používanie sa ďalej riadi konkrétnymi pravidlami. Môžu plniť aj substantivačnú funkciu 

iných slovných druhov a odkazovaciu/ukazovaciu funkciu: 

Napr. Los adolescentes y el fumar. Adolescentii a fajčenie. 

El de la derecha es Javier. Ten vpravo je Javier. 

6. Rozdiely môžeme pozorovať aj v prípade slovesa byť, ktoré má v španielčine dva 

ekvivalenty ser a estar, ktoré sa navzájom líšia pravidlami používania. V prípade slovesa ser 

sa jedná o plnovýznamové existenčné sloveso, ktoré je synonymom slovies existovať, 

jestvovať, ale aj stať sa, udiať sa. Vo funkcii spony sloveso ser pripája mennú časť 

neslovesného prísudku a vyjadruje pôvod, vlastníctvo, trvalé a nemenné vlastnosti ako 

povolanie, národnosť, fyzické vlastnosti vecí a osôb. V spojení s číslovkami vyjadruje počet 

a tiež sa používa na určovanie času v súvislosti s hodinami a dátumami. (Hlopková, J., 2010) 

Sloveso estar ako neplnovýznamové sloveso vo funkcii spony vyjadruje prechodné 

momentálne vlastnosti a stavy (napr. Está resfriado. Je prechladený.). Ako plnovýznamové 

sloveso určuje miesto a znamená nachádzať sa, stáť. V spojení s príčastím minulým vyjadruje 

výsledok predchádzajúceho deja, napr. La cena está preparada. Večera je pripravená. (Trup, 

L., 1997). Hlavný rozdiel medzi uvedenými slovesami teda tkvie v kontraste medzi 

permanentnými a prechodnými vlastnosťami a stavmi, čo ilustrujeme v nasledujúcich 

príkladoch:  

Julia es nerviosa. Julia je nervózna. Vyjadruje trvalú charakterovú vlastnosť: je to nervózny 

človek. 

Julia está nerviosa. Vyjadruje prechodný stav: teraz alebo dnes je nervózna. 

Pri slovese byť uvedieme do pozornosti aj existenciálnu väzbu hay. Jedná sa o tvar 

3.osoby singuláru slovesa haber, ktoré má status pomocného slovesa pri tvorení zložených 

časov. Neosobný tvar hay, ako jediný tvar slovesa haber, vystupuje vo význame byť, 

existovať. Jeho neosobný charakter spôsobuje komplikácie pri preklade do slovenčiny ako 

cieľového jazyka. V závislosti od kontextu prekladáme tvar hay určitými slovesnými tvarmi 
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slovies byť, prípadne mať, v niektorých prípadoch sa uplatní aj príslovka miesta tam ako 

môžeme pozorovať v nasledujúcich príkladoch: 

¿Hay mucha gente?- Je tam veľa ľudí? 

En la pared hay un cuadro.- Na stene je obraz. 

¿Hay vino tinto?- Máte červené víno? 

7. Zvratné slovesá a zvratné zámeno se. Reflexívne slovesá existujú v oboch 

skúmaných jazykoch, to však neznamená, že sa musia nevyhnutne zhodovať. Práve naopak, 

niektoré slovesá, ktoré sú v slovenčine reflexívne, v španielčine nie sú alebo naopak. Na 

ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov: preguntar- pýtať sa; nacer- narodiť; parecer- zdať 

sa sú reflexívne v slovenskom jazyku a fiarse- dôverovať, arrepentirse-ľutovať  sú naopak 

zvratné v španielčine a v slovenčine nie. Zvláštnym prípadom sú španielske slovesá, ktoré 

môžu byť reflexívne aj nie, napr. poner/ ponerse- dať, položiť/ obliecť si, ir/ irse- ísť/ odísť, 

dormir/dormirse- spať/ zaspať. 

Pri problematike reflexívnych slovies je vhodné upriamiť pozornosť aj na samotné zvratné 

zámená sa, si, ktorých španielskym ekvivalentom je zámeno se. Zatiaľ čo v slovenčine si 

zvratné zámená ponechávajú svoj základný tvar v každej gramatickej osobe, v španielčine je 

situácia odlišná. Reflexívne zámeno nadobúda v každej gramatickej osobe príslušný tvar, 

pričom spomínaný základný tvar se korešponduje s 3. osobou jednotného a množného čísla. 

V singulári je v prvej osobe tvar me a v druhej osobe te, ktoré môžeme analogicky porovnať 

so slovenskými osobnými zámenami v ich vyskloňovanej podobe. Ukážeme si to na príklade 

slovesa umývať sa-lavarse, ktoré je v oboch porovnávaných jazykoch reflexívne: 

Yo me lavo.  Ja sa umývam. mňa 

Tu te lavas.  Ty sa umývaš. teba 

Él/ ella se lava.  On/ona sa umýva. sa/seba 

Nosotros nos lavamos. My sa umývame. nás 

Vosotros os laváis. Vy sa umývate. vás 

Ellos/ellas se lavan. Oni/ony sa umývajú. sa/seba 

V španielčine teda hovoríme ja umývam mňa, ty umývaš teba, zatiaľ čo v slovenčine 

uvedené zámená nachádzajú svoje uplatnenie až v prítomnosti dvoch odlišných gramatických 

osôb, napríklad Ja umývam teba. 

Zámená v príslušnej osobe sa v španielčine používajú aj v spojení s neurčitkom slovesa: 

Tengo que lavarme. Musím sa (mňa) umyť. 

8. Komparáciou sme zistili aj to, že medzi skúmanými jazykmi je markantný rozdiel vo 

vykaní. V slovenčine sa na vykanie používa 2.osoba plurálu, a to aj v prípade jedného 
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adresáta. V španielčine je v prvom rade potrebné rozlíšiť počet adresátov, ktorým vykáme. Ak 

je adresát jeden, obraciame sa na neho s formou usted-Vy. V prípade viacerých adresátov sa 

používa forma ustedes-Vy. Ďalším rozdielom medzi slovenským a španielskym vykaním je 

gramatická osoba slovesa a číslo, ktorá sa užíva na vykanie. Oproti 2. osobe množného čísla 

v slovenčine, španielčina používa určité slovesné tvary 3.osoby v príslušnom čísle podľa 

počtu osôb, ktorým vykáme. Vzniká tak situácia, keď by mal učiteľ študentov upozorniť na 

fakt, že v španielčine sa korektne vyká spôsobom, aký v slovenčine považujeme za 

nesprávny. Napríklad: Usted ha dicho- Vy ste povedal 

9. Ďalšou témou, ktorej sa v rámci príspevku venujeme je kondenzácia textu pomocou 

neurčitých slovesných tvarov. Syntaktická odlišnosť skúmaných jazykov nastoľuje otázku 

funkčnej ekvivalencie originálu a prekladu. Neurčitok (infinitív), prechodník (gerundium) 

a príčastie (particípium) sa v skladbe španielskej vety vyskytujú s vysokou frekvenciou, čo 

možno odhaliť už pri letmom pohľade na španielsky text. Odlišná syntax slovenčiny však 

predpokladá aplikovanie opisných väzieb pri preklade ako pozorujeme v príklade: 

Al entrar en su habitación vi muchos libros. 

Keď som vošiel/ vošla do jeho/jej izby, videl/a som veľa kníh. 

Túto situáciu môže slovenský učiteľ riešiť konštantným uvádzaním konkrétnych 

deskriptívnych konštrukcií, ktoré sa používajú v prekladoch do slovenčiny. Pochopenie zo 

strany študentov, môže značne ovplyvniť aj znalosť iného cudzieho jazyka, napr. angličtiny, 

ktorá text zhusťuje podobne ako španielčina. 

10. Aj rozkazovací spôsob v španielčine má svoje osobitosti. Má tvary iba pre 2.osobu 

singuláru a plurálu a tie sú iba kladné. Záporné tvary 2.osoby a kladný a záporný rozkazovací 

spôsob v ostatných osobách (nosotros-my, usted, ustedes- Vy/vykanie/) užívajú tvary 

spojovacieho spôsobu.  

11. Tým sa dostávame k azda najväčšiemu rozdielu medzi porovnávanými jazykmi, a tým 

je spomínaný spojovací spôsob. Španielčina totiž popri oznamovacom, rozkazovacom 

a podmieňovacom slovesnom spôsobe rozoznáva aj spôsob spojovací alebo konjunktív, ktorý 

sa vyznačuje napríklad častým výskytom spojky aby. Spadajú do neho neisté, pravdepodobné 

a emocionálne podfarbené slovesné deje, napríklad želania. V spojovacom spôsobe, podobne 

ako v oznamovacom rozlišujeme prítomný a tri minulé časy (konjunktív perfekta, konjunktív 

imperfekta a konjunktív pluskvamperfekta). V súčasnej španielčine sa budúci čas 

v konjunktíve nepoužíva (Trup, L., 1997). Tento slovesný spôsob nemá v slovenčine svoj 

ekvivalent, a preto je potrebné pozorne sa venovať pravidlám jeho používania. Nasledujúce 

vety sú príkladmi, ktoré vyžadujú, aby sloveso figurovalo v spojovacom spôsobe: 
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¡Ojalá haga sol mañana! Kiežby zajtra svietilo slnko! 

Quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños. Chcem, aby si prišiel na moju narodeninovú 

oslavu. 

Z výskumu vyplýva, že slovenčina ako materinský jazyk môže byť nápomocná pri štúdiu 

španielskeho jazyka. V dnešnej dobe existuje na trhu množstvo moderných metód, ktoré majú 

uľahčiť osvojenie jazykov. Väčšinou sa jedná o uplatnenie nových prístupov a technológií 

ako je využívanie interaktívnych tabúľ, učenie v alfa stave, uplatňovanie relaxačných techník, 

atď. Všetky však vyžadujú kombináciu s nejakým vyučovacím spôsobom. Vo výklade 

gramatických javov navrhujeme vychádzať z prirodzenej jazykovej skúsenosti študentov, 

ktorá zabezpečí transfer znalostí z ovládaného do cudzieho jazyka. Definovaním 

interlingválnych rozdielov môže učiteľ zabrániť nežiaducim prienikom naučených 

jazykových schém, automatizovať používanie zhodných gramatických štruktúr a prispieť tak 

k vytvoreniu dobrého základu, na ktorom sa dajú budovať ďalšie jazykové kompetencie. 
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