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I          TEORETICKÁ ČASŤ 

  

1          ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

 

1.1       Čitateľská gramotnosť – pojmové vymedzenie 

 

              Pojem gramotnosť má vo svojej podstate veľa významov, ktoré je možné 

klasifikovať a definovať podľa toho, aké je ich zameranie, a to napríklad čitateľská 

gramotnosť, raná gramotnosť, E-gramotnosť, školská gramotnosť, dopravná gramotnosť, 

právna gramotnosť a mnohé iné. Gramotnosť má širokospektrálny význam a odráža sa 

v kompetenciách človeka, kde patria kľúčové kompetencie, ako sú komunikácia 

v materinskom jazyku, komunikácia v cudzom jazyku, matematická gramotnosť 

a kompetencia v oblasti prírodných vied a technológií, kompetencia v oblasti informačno-

komunikačných technológií, kompetencia učiť sa, ako sa učiť, interpersonálna sociálna 

a občianska kompetencia, podnikateľské zručnosti, kultúrny rozhľad (Gavora, 2006). 

V našom prípade má významné postavenie čitateľská gramotnosť, preto považujeme za 

dôležité jej definovanie.  

            V medzinárodnej hodnotiacej štúdii PIRLS je čitateľská gramotnosť definovaná ako 

,,schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť 

a/alebo ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. Mladí čitatelia môžu konštruovať význam 

z rozmanitých textov. Čítajú s cieľom vzdelávania sa, účasti v komunitách čitateľov v škole a 

každodennom živote a pre potešenie“ (Mullis a kol., podľa Ladániyová, 2007, s. 7).  

            Medzinárodná hodnotiaca štúdia PISA definuje čitateľskú gramotnosť ako 

,,porozumenie a používanie písaných textov a uvažovanie o nich pri dosahovaní cieľov 

jedinca, rozvíjaní vlastných vedomostí a schopností a pri podieľaní sa na živote spoločnosti“ 

(Koršňáková, Heldová a kol. 2006, s. 2).  

           Spoločným východiskom, nástrojom týchto štúdií je text, na základe ktorého je 

čitateľská gramotnosť žiakov skúmaná, hodnotená a porovnávaná. Žiaci riešia úlohy, ktoré si 

vyžadujú činnosti s textom na rôznej úrovni. Osobitne  štúdia PIRLS  poníma čitateľskú 

gramotnosť ako východisko vzdelávania sa, získavania informácii v rámci základnej školy so 

zameraním na prácu, pochopenie a analýzu textov, ktoré slúžia čitateľom na vzdelávanie sa 

v rámci inštitúcie. Takýto záber je predmetom záujmu aj štúdie PISA, ktorá k skúmaniu 

čitateľskej gramotnosti pripája okrem využitia čitateľskej gramotnosti v rámci základnej školy 
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aj využitie písomných komunikátov v bežnom živote, čo sa dá definovať ako funkčná 

(čitateľská) gramotnosť. 

           Asi v sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa o gramotnosti, ako probléme začalo 

hovoriť u dospelých ľudí, nie u žiakov, a to konkrétne V Austrálii, USA, Kanade a Veľkej 

Británii. Podnetom bolo zistenie, že isté percento ľudí má problémy s používaním písanej 

reči, a to konkrétne pri vyplňovaní formulárov a dotazníkov, problém rozumieť písomným 

inštrukciám na pracovisku, dezorientácia v cestovnom poriadku, taktiež neporozumenie 

poučeniu, ktoré je pribalené k lieku. Týmto sa dostala otázka neschopnosti efektívne používať 

písanú reč v každodenných situáciách do popredia a ide o pomenovanie tzv. funkčnej 

negramotnosti. Takíto ľudia si často nedokážu zvýšiť kvalifikáciu, pretože majú problém 

s recipovaním písomného textu, ktorý je základom každého odborného vzdelávania. Na 

druhej strane poniektorí ľudia môžu mať aj odborné vzdelanie, ale majú problém sa uplatniť 

v zamestnaní vzhľadom na to, že ich úroveň písania a čítania im neumožňuje porozumieť 

materiálom na pracovisku, prípadne takýto druh materiálov produkovať. Úroveň nízkej 

gramotnosti je taktiež prenášaná aj do rodinného prostredia, kde vzniká problém u rodičov 

s nízkou gramotnosť pomáhať svojim deťom s dôrazom na vzdelávanie. Funkčná 

negramotnosť má svoj opak, ktorý nazývame funkčnou gramotnosť (Gavora, 2006, s. 23 − 

24).  

           Problém funkčnej gramotnosti sa chápe ako celoživotný fenomén a okrem venovania 

pozornosti dospelej populácii sa obzor skúmania začal orientovať aj na skúmanie používania 

písanej reči deťmi v ranom veku. Z uvedeného vyplýva, že je možné hovoriť o ranej 

gramotnosti. Považujeme za dôležité tento pojem objasniť a poukázať na východiská, ktoré 

boli podnetom na výskum v danej oblasti:  

          ,,Výskum ranej gramotnosti sa konštituoval ako svojbytná výskumná i praktická oblasť, 

ktorá má vlastnú terminológiu, špecifické diagnostické nástroje a postupy a produkuje 

zaujímavé výsledky. V tejto súvislosti sa používa aj termín prevzatý z angličtiny – vynárajúca 

sa (emergentná) gramotnosť“ (Gavora, 2006, s. 26). 

           Bez ohľadu na výsledky výskumov a aj z bežného pozorovania je možné odhaliť, že 

mnohé deti majú z oblasti gramotnosti osvojené poznatky pred samotným začatím školskej 

dochádzky. Takéto deti vnímajú nápisy, tlačené slovo, plagáty, ovládajú koncept tlače – 

rozoznávajú začiatok a koniec knihy, vedia, kde sa začína čítať, ktorým smerom sa číta 

a podobne. Pôvod ranej gramotnosti odzrkadľuje priaznivé kultúrne prostredie domova, kde 

dieťa prichádza do styku s knižným materiálom, ktorý mu rodičia sprostredkúvajú čítaním, 

rozprávaním rozprávok, s využívaním slovných hier a inými ďalšími spôsobmi, ktoré sa na 
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rozvíjaní gramotnosti spolupodieľajú. Gramotnosť je považovaná taktiež aj za sociálno-

kultúrny fenomén, má svoju socio-kultúrnu koncepciu, ktorej objasnenie považujeme za 

dôležité vzhľadom na rešpektovanie národnostno-kultúrnych podmienok a rozdielov: 

         ,,Gramotnosť nie je len psycholingvistický a lingvodidaktický problém, ale je to aj 

sociálno-kultúrny fenomén. Spája sa s kultúrnym životom národa, regiónu, lokality. 

Gramotnosť Francúza je iná ako gramotnosť Inda a tá je iná ako gramotnosť Slováka. Títo 

ľudia čítajú iné obsahy, stretávajú sa s rozdielnymi žánrami, používajú písanú reč v iných 

situáciách a pravdepodobne majú aj odlišnú úroveň gramotnostných postojov a azda aj 

zručností. Nedostatočné rešpektovanie socio-kultúrnych špecifík kriticky vystúpilo pri 

medzinárodných štúdiách gramotnosti dospelých i detí (PIRLS, PISA), ktoré boli postavené 

na opačnom koncepte, na koncepte jednotného, globalizovaného sveta“ (Gavora, 2006, s. 26). 

         Môžeme uviesť príklad na úlohách v štúdii PIRLS, kde žiaci pracovali s úlohami, ktoré 

neboli zostavené s ohľadom na národnostný pôvod, ale poskytnuté im boli texty, ktoré 

obsahovali čo najširšie spektrum obsahov, situácií a autorov. To spôsobilo, že ,,žiaci pri 

riešení úloh museli prepínať z jednej kultúry do druhej a niektorej ani nemuseli úplne 

rozumieť. To mohlo znížiť výkon detí, ktoré neboli multikultúrne skúsené (boli to aj slovenské 

deti) a, naopak, favorizovať deti z krajín, kde existuje veľký multikultúrny kontakt detí. A to 

boli práve krajiny s vysokým celkovým skóre v čítaní (Švédsko, Holandsko, Anglicko)“ 

(Gavora, 2006, s. 27).  

Gramotnosť je vždy spätá s určitou kultúrou – národnou, regionálnou, lokálnou, 

skupinovou, individuálnou. Preto je potrebné venovať pozornosť aj domácim špecifikám 

gramotnosti, prejsť k hĺbkovým výskumom a hľadať aj regionálne či miestne špecifiká. Ako 

príklad možno uviesť výskum M. Harnúškovej, ktorá sa vo svojej dizertačnej práci venovala 

výskumu ranej gramotnosti v záhorskom regióne, kde hĺbkovo preskúmala fungovanie 

gramotnosti u malej skupiny žiakov (Gavora, 2006, s. 27). 

Existujú viaceré modely gramotnosti, ako raná gramotnosť, bázová (príp. bazálna) 

gramotnosť, ďalej funkčná gramotnosť, literárna, čitateľská, komplexná gramotnosť 

a podobne. 

Chápaním gramotnosti ako celoživotného fenoménu nemôže našej pozornosti uniknúť 

fakt, že gramotnosť si deti osvojujú už od útleho detstva. Zo začiatku deti vnímajú tlačenú 

podobu reči, plagáty, rôzne nápisy, neskôr deti ,,ovládajú koncept tlače – rozoznávajú 

začiatok a koniec knihy, vedia, kde sa začína čítať, ktorým smerom sa číta, vedia určiť 

začiatok riadku a pod.“ (Gavora, 2006, s. 26). Toto obdobie vývinu gramotnosti sa nazýva 

raná alebo vynárajúca sa (emergentná) gramotnosť. 
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Bázová gramotnosť sa stala predmetom záujmu rôznych odborníkov, ktorí sa 

zaoberajú procesmi dekódovania odohrávajúcimi sa v hlave čitateľa. Pri tejto forme 

gramotnosti sa ,,pri nácviku takéhoto čítania a písania kladie dôraz na automatizáciu 

dekódovania, na vybavenie si zapamätaných informácií z pamäti a ich reprodukciu. Malý 

dôraz sa kladie na analýzu obsahu textu a jeho hlbšiu interpretáciu. Nácvik bázovej 

gramotnosti je jedným zo základných cieľov školy od začiatku školskej dochádzky detí“ 

(Gavora, 2003, s. 12).  

Svoje miesto v modeloch gramotnosti má aj literárna gramotnosť. Ide v nej o ,,tú 

zložku kultúrnej gramotnosti, ktorá je úzko spojená s literou písaného slova, s osvojovaním 

a všestranným rozvíjaním písanej reči ako mimoriadne významného medzníka v procese 

akulturácie dieťaťa“ (Zápotočná, podľa Kolláriková, Pupala, 2001, s. 272).  

Funkčná gramotnosť sa vymedzuje ako ,,schopnosť používať čítanie a písanie nad 

rámec elementárnej gramotnosti s účelom dosahovať vlastné potreby, nadobúdať vedomosti, 

sebavzdelávanie a sebarozvoj, ako i v procese sociálnej interakcie a komunikácie 

a v mnohých ďalších zmysluplných kontextoch“ (Trubíniová a kol., 2007, s. 148). Ide o model 

gramotnosti, ktorý sa spája v súvislosti s dospelou populáciou a ide o ,,schopnosť efektívne 

používať písomný materiál v životných situáciách na splnenie širokých potrieb človeka, na 

rozširovanie vedomostí a rozvoj potenciálu človeka“ (Kirsch – Jungeblut 1986, podľa 

Gavora, 2006, s. 24). 

Komplexná gramotnosť alebo komplexný model gramotnosti (The Total Literacy 

Model; Sampson, Rasinski, Sampson, 2003) odráža širšie chápanie gramotnosti a 

,,predstavuje holistické chápanie gramotnosti založené na interaktívnom prístupe k rozvíjaniu 

recepčných a produkčných komunikačných zručností“ (ibid., s. 8).  

V modeli komplexnej gramotnosti sa k štyrom komunikačným zručnostiam 

(hovorenie, počúvanie, čítanie, písanie) priraďujú ďalšie dve, a to prezeranie a vizuálne 

stvárňovanie myšlienok. ,,Prvá z nich, tzv. prezeranie (viewing), súvisí s prijímaním 

informácií z rôznych zväčša nekontextových zdrojov (brožúry, reklamy, teletext, internet...), 

ktoré sú samozrejmou súčasťou tzv. moderného čitateľstva. Druhá zručnosť (visually 

representing) zase súvisí s vizuálnym stvárňovaním myšlienok a skúseností, ktoré je dnes 

spojené s multimediálnym využívaním moderných technológií“ (ibid., s. 8).  
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(Sampson, M. B., Rasinski, T. V., Sampson, M., 2003, s. 9) 

 

Obr. 1 Model komplexnej gramotnosti  

 

Autori komplexného modelu gramotnosť názorne predstavujú ako tri pevne spojené 

vlákna, ktoré vyjadrujú: 

1. Self-expresion – získavanie a rozvíjanie gramotnosti prostredníctvom prirodzených 

sebavyjadrovacích aktivít a skúseností; 

2. Impressions – získavanie a rozvíjanie gramotnosti prostredníctvom stimulácie prostredia 

(vplyv myšlienok a jazyka iných); 

3. Conventions – získavanie a rozvíjanie gramotnosti prostredníctvom poznávania jazykových 

konvencií (ibid.).  

Vychádzajúc z jednotlivých charakteristík modelov gramotnosti môžeme hovoriť 

o rôznych obdobiach postupnosti jej vývinu a rozvíjania základných komunikačných 

zručností. V pregramotnom období (vynárajúca sa gramotnosť) sa formujú prvotné čitateľské 

kompetencie okrem techniky čítania, ktorá nastupuje až v období školského veku. V prvom 

roku školskej dochádzky (bazálna, bázová, raná, elementárna gramotnosť) sa nacvičuje, alebo 

mala by sa nacvičovať, technika čítania a písania spolu s porozumením textu, v ďalších 

ročníkoch sa rozvíja hlbšie porozumenie textu. Rozvíjaním schopnosti použiť získané 

informácie v rôznych učebných a životných situáciách sa dieťa prepracúva k funkčnej 

gramotnosti, ktorá sa pojmovo prekrýva s komplexnou gramotnosťou, keďže sa do využitia 
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získaných informácií zapájajú všetky recepčné (počúvanie, čítanie) a produkčné (písanie, 

hovorenie) komunikačné zručnosti. Čitateľská gramotnosť sa pojmovo prekrýva s funkčnou 

resp. komplexnou gramotnosťou, pričom sa pri nej zdôrazňujú ako východisko spracovania 

a využitia informácií procesy porozumenia textu (viac v kapitole 2.2). Vývinovú postupnosť 

a vzťah jednotlivých modelov gramotnosti sa pokúsime znázorniť schémou: 

 

 

 

Schéma 1:  Vývinová postupnosť modelov gramotnosti 

 

V našom výskume vychádzame z operačnej definície čitateľskej gramotnosti ako 

schopnosti porozumieť rôznym druhom textu s rešpektovaním viacúrovňového charakteru 

procesov porozumenia a schopnosti využiť spracované informácie na učebné a komunikačné 

ciele. Za základné východisko rozvíjania tejto schopnosti považujeme stimulovanie 

kognitívnych funkcií, ktoré sú spojené s jednotlivými úrovňami porozumenia a ktoré sú 

nevyhnutné na to, aby k samotnému porozumeniu dochádzalo. Za súčasť rozvíjania 
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čitateľskej gramotnosti považujeme aj rozvíjanie metakognitívnych procesov, ktoré žiaka 

pripraví na transfer stratégií získavania, spracovania a využitia informácií. 

 

 

 

1.2    Prehľad doterajších výskumov v oblasti čitateľskej gramotnosti  

         

           Existujú tradičné prístupy diagnostikovania čítania, ku ktorým patrí napríklad staršia 

Skúška G  M. Milana zo 60-tych rokov, Matějčekov čítací text (1987), Diagnostika čítania 

Čižmaroviča a Kalnej (1991). Spomínané diagnostiky však hodnotia len formálne parametre 

čítania. Sústreďujú sa v prvom rade na parametre, ako správnosť, plynulosť, rýchlosť a 

chybovosť pri hlasnom čítaní. Následne tieto parametre je možné jednoducho skórovať, 

mechanicky vyhodnocovať, pričom ich výpovedná hodnota je minimálna. ,,Takéto hodnotenie 

poskytuje informáciu o tom, ako obstál výkon daného žiaka v porovnaní so skupinou jeho 

rovesníkov v danom čase“(Zápotočná, 2002, s. 5). Taktiež získané údaje formou tohto 

hodnotenia neodrážajú to, čo bolo predtým, ani neprinášajú informácie, ako postupovať ďalej.  

,,V klasifikácii chýb podľa Čižmaroviča a Kalnej sa uvádzajú dve kategórie, štyri 

podkategórie a v rámci nich celkove 24 typov chýb v čítaní. Bez bližšieho ujasnenia si 

pedagogického dôsledku sú takéto analýzy a výpočty chýb často len samoúčelné“ (Zápotočná, 

2002). Taktiež aj otázky na porozumenie čítanému textu majú v tradičnej diagnostike čítania 

svoje zastúpenie, ale len okrajové a smerujú viac k doslovnej reprodukcii textu ako k jeho 

porozumeniu. Tu chceme zdôrazniť, že v našej práci sa budeme venovať rozvíjaniu 

porozumenia prečítaného textu a nebudeme zisťovať a vyhodnocovať formálne parametre 

čítania. 

           Nový prístup predstavuje metodika hodnotenia gramotnosti od novozélandskej autorky 

M. M. Clayovej, ktorú v našich podmienkach predstavila a následne overovala O. Zápotočná.  

V tejto metodike pozorovania a hodnotenia raných prejavov gramotnosti ide o: 

- zhodnotenie východiskového stavu žiakových kompetencií; 

- ich zohľadňovanie v individuálne zvolenom vyučovacom pláne; 

- priebežné sledovanie úspešnosti a pokroku každého žiaka aj overovanie toho, či 

individuálne zvolený program bol vhodný alebo ho treba upraviť a pružne prispôsobiť 

žiakovým potrebám a možnostiam (Zápotočná, 2002). 
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          Táto metodika pozorovania a hodnotenia raných prejavov gramotnosti využíva 

autentické prístupy k hodnoteniu gramotnosti, čím upriamuje pozornosť na žiakove 

individuálne možnosti a potreby. V centre pozornosti sú reálne autentické ciele výchovno-

vzdelávacieho procesu. Využíva komplexnejšie hodnotenie úrovne gramotnosti s dôrazom na 

jej funkčnosť. 

 

Metodika M. M. Clayovej pozostáva z nasledujúcich subtestov: 

● Identifikácia (rozpoznávanie) písmen; 

● Písanie (hodnotenie písomnej produkcie a písomný slovník); 

● Koncept tlače (poňatie textu); 

● Slovný test (čítanie slov); 

● Identifikácia (rozpoznávanie) hlások (diktát); 

● Priebežný záznam o čítaní; 

● Identifikácia písmen (Zápotočná, 2002). 

          M. M. Clayová (1993) zastáva názor, že chyby pri čítaní vznikajú, ak niektoré 

z informačných zdrojov (,,kľúčov“) uniknú čitateľovej pozornosti vtedy, keď ich čitateľ 

použije nesprávnym spôsobom. Chyby sú výsledkom misaplikácie informačných kľúčov a ich 

analýza vypovedá o stratégiách zvládania tohto procesu. Čo sa týka klasifikácie chýb, 

rozlišuje tri informačné zdroje, a to významový  (V-kľúč), gramaticko-syntaktický (G-kľúč) 

a vizuálno-percepčný, prípadne zrakový (Z-kľúč). Na základe ich prítomnosti alebo 

neprítomnosti rozlišuje sedem typov chýb. Prítomnosť V-kľúča znamená, že žiak pri čítaní 

sleduje sémantickú rovinu textu. To značí, že to, čo žiak prečítal, dáva zmysel aj v prípade, že 

význam nie je úplne presný. Ak žiak pri čítaní využíva svoje jazykové schopnosti, čiže 

preukazuje znalosť syntaxe a gramatiky, ide o uplatňovanie G-kľúča. V prípade Z-kľúča sa 

žiak opiera o zrakové vnemy, analyzuje tvary jednotlivých slov a písmen (Zápotočná, 2005). 

O. Zápotočná realizovala overovanie metodiky M. M. Clayovej u detí prvého ročníka ZŠ. 

 V našom výskume sa nebudeme venovať diagnostike čitateľskej gramotnosti, ale 

stimulovaniu jazykových a kognitívnych procesov pri porozumení textu ako súčasti 

formovania čitateľskej gramotnosti žiaka primárnej školy. Diagnostické a stimulačné nástroje 

by mali byť, podľa nášho názoru, vytvorené na podobnej metodologickej báze. Pri 

zostavovaní i analyzovaní stimulačných jednotiek zameraných na porozumenie textu preto 

okrem iného využívame aj metodologický prístup M. M. Clayovej. 

           V našej krajine sa meraním a hodnotením čitateľskej gramotnosti zaoberá aj Štátny 

pedagogický ústav v Bratislave, ktorý sa stal Národným koordinačným centrom štúdie 
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PIRLS, a to od roku 1991. Štúdia PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

uskutočňuje merania gramotnosti na našich školách od roku 2001, a to v 5-ročných cykloch. 

           Doteraz sa pod záštitou tejto medzinárodnej hodnotiacej štúdie uskutočnili celkovo tri 

merania a hodnotenia gramotnosti u žiakov štvrtých ročníkov na základných školách (2001, 

2006, 2011).  Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ústavom informácii a prognóz školstva 

zastrešuje aj medzinárodný hodnotiaci program PISA, ktorý slúži na meranie a hodnotenie 

gramotnosti  žiakov, ktorí už dovŕšili 15. rok veku a blížia sa k hranici povinného vzdelávania 

a trhu práce. Meranie sa realizuje v trojročných cykloch, u nás po prvýkrát od roku 2003.  

Vychádzajúc z definície čitateľskej gramotnosti štúdie PIRLS sledujú sa v nej tri 

aspekty čitateľskej gramotnosti: procesy porozumenia, ciele čítania, čitateľské zvyklosti 

a postoje.  

Hodnotené úrovne porozumenia textu štúdiou PIRLS sú nasledovné: 

1. Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte; 

2. Schopnosť dedukovať z textu (vyvodzovanie informácií, ktoré nie sú v texte formulované 

explicitne); 

3. Schopnosť interpretovať a integrovať informácie z textu (konštruovanie významu nad 

rámec textu, využívanie predchádzajúcich poznatkov, vedomostí a skúseností); 

4. Schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text (čitateľ analyzuje a hodnotí text 

z obsahovej, kompozičnej a jazykovej stránky, z hľadiska realizovaného komunikačného 

zámeru; opiera sa pri tom o svoj vedomostný a skúsenostný komplex a o dosiahnutú úroveň 

komunikačnej kompetencie) (Liptáková, Sochovičová, 2008, s. 4). 

         Ciele čítania zahŕňajú čítanie pre literárny zážitok a čítanie pre získavanie a využívanie 

informácií. Pri čítaní pre literárny zážitok sa čitateľ stretáva s vymyslenými udalosťami, 

prostredím, kde sa príbeh odohráva, hrdinami, konaním postáv a dôsledkami ich konania, 

atmosférou, pocitmi a myšlienkami, jazykovými umeleckými prostriedkami.  

Pri čítaní pre získavanie informácií sa čitateľ stretáva s aspektmi reálneho sveta, dozvedá sa o 

podstate a príčinách fungovania javov, ktoré sú zväčša sprostredkované rôznymi druhmi 

vecných textov. Texty spadajúce do tejto kategórie môžu byť štruktúrované jednak lineárne 

(súvislý text) alebo nelineárne (relatívne samostatné obsahové bloky s obrázkami, grafmi, 

tabuľkami a pod.). Lineárne texty predstavujú ucelenú, súvislú štruktúru viet, ktoré na seba 

tematicky nadväzujú. V lineárnom texte sa uplatňuje ,,lineárna postupnosť jazykových prvkov 

(najmä viet) a postupnosť nadvetných stavebných prostriedkov, ako je odsek, priama reč atď. 

Ide o postupnosť základných stavebných jednotiek, ktoré sú usporiadané (pospájané) podľa 

istých pravidiel“ (Findra a kol., 1986, s. 278). Nelineárne texty sú akontextové, obyčajne 
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menné, jazykovo veľmi úsporné, stručné. Využívajú rozličné skratky, značky a grafické 

možnosti v maximálnej miere  (Mistrík, 1985, s. 458). Podľa J. Hoffmanovej (1997, s. 164) 

môžeme text nazývať lineárnym, ak v ňom prevládajú verbálne zložky (slová, vety, 

dialógy...), a nelineárnym, keď sa v texte nevylučuje prítomnosť verbálnych zložiek, no 

napriek tomu v ňom majú väčšie zastúpenie grafy, tabuľky, obrázky a pod. 

          Hoci uvedené ciele čítania zväčša súvisia s určitými druhmi textov, t. j. čítanie pre 

literárny zážitok s literárnymi textami a získavanie informácií s rôznymi druhmi vecných 

textov, niektoré môžu byť vhodné pre obidva ciele čítania. Príkladom je žáner literatúry faktu, 

v ktorom sa kombinuje informačná a zážitková funkcia textu, ktorý využívame aj v našom 

výskume. Podľa M. Jurča (dostupné na: http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/studium) 

literatúra faktu je žánrom, v ktorom autor popri beletristickej fiktívnosti kladie do popredia 

skutočnosť. Najpodstatnejším znakom literatúry faktu je, že neexistuje ako čistý literárny druh 

a ,,generuje sa jedine v synkréze metód a postupov vedeckých, publicistických a umelecko-

literárnych. To znamená, že metódy analýzy faktu sa krížia a vzájomne sa svojimi 

prednosťami obohacujú. Autor, ktorý nimi dokáže narábať, má šancu hlbšie preniknúť 

k podstate skúmaného problému“(Jurčo, dostupné na: http://www.unipo.sk/pedagogicka-

fakulta/studium). Literatúra faktu tvorí svojbytný žáner literatúry. Vzniká ako odpoveď na 

potreby doby, čím uspokojuje túžbu čitateľa po pravdivej, vecnej a presnej informácii o svete 

podobne ako odborná literatúra a literatúra populárno-náučná. Taktiež vyjadruje potrebu 

prijímania informácií vo forme prístupnej pre čitateľa a vo forme estetickej. Literatúra faktu 

plní okrem informačnej funkcie aj relaxačnú funkciu. Literatúra faktu je pomedzným žánrom 

aj vzhľadom na voľbu témy. Objektivitou prezentovania faktov, informačnou funkciou, 

snahou zaujať, ale aj formovať, sa približuje odborným textom (Krčmová, 1989, s. 289).   

         Štúdia PIRLS okrem samotného testovania úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov venuje 

značnú pozornosť aj čitateľským návykom a postojom, ako aj podmienkam domáceho 

a školského prostredia žiakov, čo sa z hľadiska rozvoja čitateľskej gramotnosti považuje za 

veľmi dôležité. 

        Z hľadiska výsledkov slovenských žiakov bolo v štúdii PIRLS z roku 2006 zaznamenané 

štatisticky významné zlepšenie v čítaní pre literárny zážitok, pričom v čítaní pre získavanie 

informácií sa výkon žiakov v porovnaní s rokom 2001 významne nezmenil. Z hľadiska 

procesov porozumenia významné zlepšenie nastalo na obidvoch subškálach. V porovnaní s 

rokom 2001 sa v roku 2006 v Slovenskej republike významne zvýšil podiel žiakov v troch 

najvyšších úrovniach porozumenia textu, pričom najvýraznejší nárast nastal v najvyššej 
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úrovni. V najrizikovejšej skupine, t. j. v tej, ktorá nedosiahla ani najnižšiu úroveň, sa podiel 

žiakov oproti roku 2001 nezmenil. 

        Významné pozitívne zistenia sú, že výkony našich žiakov sa oproti roku 2001 zlepšili, 

zvýšila sa dostupnosť počítačov v školách a ich využívanie na vyučovaní (percento žiakov 

navštevujúcich školy, ktoré nemajú žiadne počítače, klesol v roku 2006 na nulu, v roku 2001 

to bolo až 66 % žiakov) a taktiež 99% žiakov navštevuje školy, ktoré sú vybavené školskou 

knižnicou. 

        ,,Výsledky podľa procesov porozumenia – naši žiaci v porovnaní s ostatnými krajinami 

dosiahli relatívne lepšie výsledky na škále interpretovania a hodnotenia než na škále 

vyhľadávania informácií a vyvodzovania záverov. Napriek tomu, že rozdiel medzi oboma 

škálami predstavuje len dva body, je štatisticky významný“ (Ladányiová, 2007, s. 17).  

         V dňoch 24. – 25. mája 2011 sa uskutočnilo ďalšie meranie PIRLS vo vybraných 

slovenských školách. Výsledky budú zverejnené v decembri 2012. 

         Slovenské výsledky štúdie PIRLS sú jedným z dôvodov, prečo sme sa v dizertačnej 

práci rozhodli venovať stimulácii jednotlivých úrovní porozumenia textu u žiaka primárnej 

školy a zvolili sme kombináciu cieľov čítania, s prioritou informačného čítania 

a s prítomnosťou istej miery zážitkovosti, ako aj kombináciu porozumenia lineárnemu 

i nelineárnemu typu textu. 

 

 

 

1.3     Súčasný didaktický a edukačný rámec rozvíjania čitateľskej 

          gramotnosti 

 

            Štátny vzdelávací program ISCED 1 je platným kurikulárnym dokumentom pre 

primárne vzdelávanie. Vymedzuje ciele vzdelávania, stupeň školského vzdelávania, profil 

absolventa primárneho stupňa, vzdelávacie oblasti a ich prierezové témy, vzdelávacie 

štandardy, rámcové učebné plány a organizačné, personálne a iné podmienky potrebné pre 

výchovu a vzdelávanie na prvom stupni základnej školy. V rámci profilu absolventa 

primárneho stupňa vytyčuje kompetencie, ktoré absolvent preukazuje v oblasti čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Tieto oblasti sú ďalej 

rozpracované v kľúčových kompetenciách, kde patria: 

● sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti); 
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● kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia; 

● kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií; 

● kompetencia učiť sa, ako sa učiť; 

● kompetencia riešiť problémy; 

● osobné, sociálne a občianske kompetencie; 

● kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry (ISCED 1, 2008). 

          Vzhľadom na smerovanie našej práce chceme poukázať bližšie na komunikačnú 

kompetenciu a kompetenciu učiť sa, ako sa učiť, na ich lingvodidaktické východiská a na 

ich vzťah k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti: 

          V súvislosti s nástupom komunikačno-poznávacej koncepcie vyučovania materinského 

jazyka v 90. rokoch minulého storočia sa začal v lingvodidaktických súvislostiach aplikovať 

lingvistický pojem komunikačná kompetencia. Vo vzťahu k dieťaťu mladšieho školského 

veku sa vymedzoval ako ,,schopnosť funkčne používať jazyk v rozličných komunikačných 

situáciách s oporou o elementárne poznanie jazykového systému“ (Valeková, 1993, s. 57). 

V súčasnom kontexte kľúčových kompetencií sa komunikačná kompetencia definuje ako 

,,súbor vedomostí, zručností, postojov a hodnôt žiaka, ktoré sa týkajú princípov, noriem, 

pravidiel a prostriedkov diferencovaného komunikačného procesu“ (Liptáková, podľa 

Liptáková, Vužňáková, 2009, s. 153).  

             V  integračnej koncepcii vyučovania slovenského jazyka a literatúry v primárnom 

vzdelávaní (pozri webovú stránku projektu Integrovaná didaktika slovenského jazyka 

a literatúry pre primárne vzdelávanie (Liptáková a kol., 2011) sa komunikačná kompetencia 

dáva do vzťahu s literárnou kompetenciou a obe kompetencie zase do vzťahu s kognitívnou 

kompetenciou. Komunikačná a literárna kompetencia sú súčasťou kľúčových kompetencií. 

Komunikačná kompetencia je komplexným pojmom zahŕňajúcim vedomosti, zručnosti, 

postoje a hodnoty žiaka, ktoré sa týkajú princípov, noriem, pravidiel a prostriedkov 

diferencovaného komunikačného procesu. Literárna kompetencia je schopnosť chápať 

a vytvárať poetické štruktúry. Vychádza z percepcie a porozumenia čítaného textu, ide o 

schopnosť porozumieť, zažiť, interpretovať a hodnotiť umelecký text a využiť skúsenosti 

s umeleckým textom vo vlastnej komunikačnej aktivite (Pršová, 2010, s. 121).  

Rozvíjanie komunikačnej a literárnej kompetencie žiaka primárnej školy je prirodzene 

spojené s rozvíjaním jeho kognitívnej kompetencie. Kognitívnu kompetenciu chápeme ako 

schopnosť využívať funkcie konštruovania poznatkov v procese mentálneho spracúvania 

informácií, vytvárania poznatkových schém a rozvíjania metakognitívnych stratégií 

(Liptáková, 2011, v tlači).  
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Keďže komunikačná kompetencia v sebe zahŕňa aj recepčnú textovú kompetenciu, 

teda  súbor vedomostí, zručností, postojov a hodnôt žiaka, ktoré sa týkajú procesu recepcie 

textu v najširšom zmysle slova, úzko súvisí a prelína sa s vyššie definovaným pojmom 

čitateľská gramotnosť. Teda, ak rozvíjame čitateľskú gramotnosť žiaka, zároveň rozvíjame aj 

istú oblasť jeho komunikačnej kompetencie a, naopak, pri projektovaní a realizovaní 

rozvíjania komunikačnej kompetencie, nemôžeme obísť proces a úrovne porozumenia textu. 

Literárna kompetencia zase úzko súvisí s čitateľskou gramotnosťou v oblasti recepcie 

umeleckých textov. A tak, ako je schopnosť porozumieť textu podmienená prítomnosťou 

a stimulovaním kognitívnych procesov, je najširším kontextom rozvíjania jednotlivých 

obsahových oblastí komunikačnej kompetencie práve kognitívna kompetencia. 

          Vo vzťahu k čitateľskej gramotnosti  bližšie vymedzíme aj kľúčovú kompetenciu učiť 

sa, ako sa učiť. Podľa ISCED 1 (s. 9) si v rámci rozvíjania tejto kompetencie má absolvent 

primárneho vzdelávania osvojiť: 

● základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov; 

● základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov; 

● zručnosť vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a využívať vo svojom 

učení a v iných činnostiach. 

          Z vyššie uvedeného vyplýva, že je veľmi dôležité, aké stratégie, postupy alebo techniky 

učenia si žiak v tomto období osvojí, prípadne vybuduje. Tie potom využíva pri ďalšom 

vzdelávaní, získavaní nových poznatkov, ich spracovaní a využití. Informácie, ktoré žiak 

získava, mu ponúkajú učebnice, mapy, encyklopédie, internet a rôzne iné materiály, ktoré je 

možné vo výchovno-vzdelávacom procese využiť. Ide predovšetkým o vecné texty súvislého 

charakteru, ale aj nelineárne texty, literárne texty a mnohé iné, s ktorými sa žiaci stretávajú vo 

všetkých vyučovacích predmetoch.  

          Na to, aby žiaci sa žiaci tieto texty neučili len naspamäť, ale aby im aj porozumeli, je 

nevyhnutné žiakov viesť k rôznym stratégiám, technikám učenia sa, ktoré vedú k trvalejšiemu 

osvojovaniu si informácií. Porozumenie textu zahŕňa vyhľadávanie kľúčových informácií, ich 

spracovávanie, zapamätanie si, integrovanie, hodnotenie a následné využívanie v reálnych 

životných situáciách. Porozumenie textu je proces, ktorý si vyžaduje nielen žiakove 

schopnosti, ako vie čítať plynule, rýchlo, bez chybovosti, ale vyžaduje si aj zapájanie 

myšlienkových postupov, kognitívnych funkcií, ktoré je nutné rozvíjať a stimulovať. V našej 

práci chceme predložiť nový prístup, ako porozumenie textu možno skvalitňovať pomocou 

stimulovania kognitívnych funkcií, ktoré sú pri procese porozumenia textu jeho nevyhnutnou 

súčasťou a odrážajú sa v jednotlivých úrovniach porozumenia textu.     
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         Vzťah kompetencií a čitateľskej gramotnosti môžeme vyjadriť schematicky nasledovne:  

 

 

                            

Schéma 2:  Vzťah kompetencií a čitateľskej gramotnosti 

 

           Ako sme pripomenuli v predchádzajúcej kapitole, problémovým miestom schopnosti 

porozumenia textu u slovenských žiakov sú vyššie úrovne porozumenia textu. Je známe, že 

práve tento problém sa stal príčinou umiestnenia našich žiakov v medzinárodných 

hodnotiacich programoch čitateľskej gramotnosti PIRLS v roku 2001 i 2006 tesne nad 

medzinárodným priemerom, i keď v roku 2006 nastalo potešiteľné zlepšenie oproti roku 

2001. Štatistické výsledky sú odrazom nedostatkov v systémovom prístupe k rozvíjaniu 

čitateľskej gramotnosti v našich školách. Príčiny vidíme na úrovni primárneho vzdelávania 

najmä:  

1. V potrebe hlbšieho a komplexnejšieho spracovania konceptuálnych a didaktických 

východísk rozvíjania porozumenia textu z hľadiska didaktiky slovenského jazyka a literatúry. 

2. V neadekvátnosti minulého i súčasného obsahového a výkonového štandardu materinského 

jazyka vo vzťahu k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti: nevymedzuje sa pevné miesto 

rozvíjania porozumenia textu v obsahu jednotlivých zložiek predmetu, nereflektuje sa 

procesový charakter recepcie, viacúrovňové chápanie porozumenia textu, práca s rôznymi 

typmi textov atď. 
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3. V rezervách v ďalšom vzdelávaní učiteľov v danej oblasti – učitelia často                             

nie sú na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti dostatočne pripravení. 

4. V absencii integrovaného prístupu k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti: nemôže byť cieľom  

iba jedného vyučovacieho predmetu, ale musí byť komplexom stratégií a metód idúcich 

naprieč všetkými vyučovacími  predmetmi (najmä v oblasti vecných textov, kde dosahujú 

naši  žiaci horšie výsledky ako pri literárnych textoch). 

5. V nedoceňovaní významu čitateľskej gramotnosti pri úspešnosti metakognitívnych                              

stratégií žiakov, teda pri vypracúvaní a využívaní efektívnych stratégií učenia sa (Liptáková, 

Sochovičová, 2008, s. 4) 

           V minulosti sa v našom školskom systéme nekládol dôraz na rozvíjanie 

a diagnostikovanie čitateľskej gramotnosti: ,,Učitelia pracujú podľa učebníc a hodnotia na 

základe vlastnej intuície, erudície a skúsenosti. Najčastejšie sa však držia toho, čo sa hodnotiť 

dá a ,,má“, to znamená, čo sa z generácie na generáciu tvorcov učebných  osnov traduje 

a opakovane a stereotypne prenáša. To znamená, že dôraz sa stále kladie na formálne kritériá 

a výkonové parametre hlasného čítania, ktoré sa dosahujú nácvikom techniky, neskôr 

plynulého a výrazného čítania“ (Zápotočná, 2008, s. 68). 

           Pri vzdelávaní učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti má významné postavenie na 

Slovensku Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Združenia Orava je nezisková, 

mimovládna a profesijná organizácia, zastupujúca záujmy detí, pedagógov, rodičov a 

sympatizantov školy (pozri na www.zdruzenieorava.sk). Zámerom Združenia Orava je 

predstaviť širokej pedagogickej verejnosti postupy vyučovania, učenia a riadenia podporujúce 

princípy demokracie, tolerancie a spolupráce a prispievať k zmenám vo vyučovacom 

prostredí novým definovaním vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, učiteľmi 

navzájom, učiteľmi a riadiacimi pracovníkmi i navzájom medzi žiakmi, podporovať 

komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými stupňami škôl, ako aj medzi jednotlivými 

členmi školskej komunity, podnietiť trvalé zmeny vo vyučovacích metódach a organizácii 

škôl tak, aby boli žiaci lepšie pripravení na život v demokratickej spoločnosti.  

         V kontinuálnom vzdelávaní učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti organizovaným 

Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní mal významné miesto predovšetkým 

program Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Publikácie Združenia Orava, časopis 

Notes, zborníky z konferencií Inovácie v škole, ako aj stovky vyškolených učiteľov majú 

pozitívny dosah na vyučovaciu prax, ba dokonca aj na proces  tvorby učebníc (napr. slohová 

časť učebníc Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník ZŠ, autorka J. Kesselová). V tejto súvislosti sa 

možno domnievať, že aj spomínané iniciatívy prispeli k štatisticky významnému zlepšeniu 
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slovenských štvrtákov práve v troch najvyšších úrovniach porozumenia textu v rámci 

testovania  PIRLS 2006“ (Liptáková – Sochovičová, 2008, s. 4).  

          K najnovším iniciatívam Združenia Orava vo vzdelávaní učiteľov aj v oblasti rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti patrí projekt Škola, ktorej to myslí, v ktorom sa účastníci oboznamujú 

s teoretickými a praktickými súvislosťami danej problematiky. 

          Miesto rozvíjania čitateľskej gramotnosti v kurikule slovenského jazyka a literatúry 

podmieňuje potreba praktickej prípravy žiakov na každodenné dorozumievanie sa s okolitým 

svetom vzhľadom na rôznorodosť komunikačných situácií. Táto príprava vychádza 

z rozvíjania komunikačnej, literárnej kompetencie v danom predmete.  

Jazyková zložka vyučovacieho predmetu sa v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti 

venuje rozširovaniu recepčnej a produkčnej lexiky,  poznávaniu pravidiel gramatickej 

a sémantickej spájateľnosti slov, komunikovaniu (písomne, ústne) podľa komunikačného 

zámeru.  

           V slohovej zložke predmetu sa dôraz kladie na rozvíjanie komunikačných zručností, 

a to recepčných (počúvanie, čítanie) a produkčných (hovorenie, písanie). Slohová zložka je 

integrujúcim elementom všetkých zložiek vyučovania materinského jazyka a nosným 

predmetom, ktorý podporuje rozvoj funkčnej gramotnosti. Vytvára priestor najmä na získanie 

praktických zručností, ktoré sú využiteľné v reálnych životných situáciách. Slohová zložka 

umožňuje prácu s vecným textom, konkrétne v oblasti rozvíjania porozumenia textu, 

s rešpektovaním jeho viacúrovňového charakteru (schopnosť identifikovať informácie 

explicitne formulované v texte, schopnosť dedukovať z textu, schopnosť interpretovať 

a integrovať  informácie z textu, schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text). Práca 

s vecným textom sa obsahovo premieta v činnostiach, ako stručné a podrobné reprodukovanie 

textu, beseda o prečítanom, dialogizácia, vyhľadávanie kľúčových informácií z textu, tvorenie 

otázok (podporujúcich kritické myslenie),  využívanie interaktívnych metód pri porozumení 

textu (cinquain, cloze test, V-D-CH, INSERT...), aktivity na stimulovanie kognitívnych 

funkcií nevyhnutných pri procese porozumenia,  rozvíjanie metakognitívnych stratégií a iné. 

Efektívny prístup k rozvíjaniu porozumenia vecného textu v rámci slohovej zložky je pre 

žiakov východiskom na porozumenie vecných textov, s ktorými sa žiaci stretávajú 

v ostatných vyučovacích predmetoch.  

          V zložke čítanie a literárna výchova sa rozvíja literárna kompetencia, recepcia čítaného 

textu s dôrazom na schopnosť porozumieť, zažiť, interpretovať a hodnotiť umelecký text. 

Vyučovanie materinského jazyka a integrovanie jeho jednotlivých zložiek, rozvíjanie 

všetkých komunikačných zručností má veľký význam pre ďalšie vyučovacie predmety, 
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pretože vytvára predpoklady na ich úspešné zvládnutie. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

v ostatných vyučovacích predmetoch predstavuje využívanie nadobudnutých komunikačných 

zručností pri spracovávaní a porozumení rôznych typov textov (podľa vyučovacieho predmetu 

a komunikačného zámeru) na to, aby sa dosiahli cieľové požiadavky predmetov. Dôležitý je 

pritom proces a  spôsob získavania informácií z textov, spôsob ich spracovania, integrovania, 

hodnotenia a tvorenie vlastných textov. 

          Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti sa v kognitívno-komunikačnej koncepcii vyučovania 

materinského jazyka a literatúry (Liptáková, 2010) realizuje na základe nasledujúcich 

špecifických didaktických princípov:  

● Princíp komplexnosti: znamená rozvíjanie čitateľskej gramotnosti s uplatňovaním 

edukačnej integrácie na štyroch úrovniach: 

1. kompetenčná úroveň – v súvislosti s čitateľskou gramotnosťou cieľom je snaha rozvíjať 

komunikačnú kompetenciu v materinskom jazyku v integrácii s rozvíjaním ďalších 

kompetencií, ako kognitívna kompetencia, kultúrna kompetencia,  kompetencia učiť sa, ako 

sa učiť, kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia atď. 

2. medzipredmetová a prierezová úroveň – zahŕňa tematicko-poznatkovú kurikulovú 

integráciu, ktorej cieľom je rešpektovať prirodzené komplexné vnímanie reality. Vo vzťahu 

k čitateľskej gramotnosti, konkrétne vo vzťahu ,,žiak a porozumenie vecného textu“ ide 

o využívanie modelov, stratégií, postupov, ktoré pri práci s vecným textom usmerňujú žiaka 

ako textu porozumieť, a to vo všetkých vyučovacích predmetoch. Súčasťou je aj rozvíjanie 

metakognitívnych procesov, ktoré pripravia žiaka na využívanie stratégií pri získavaní, 

spracovaní a využití informácií. 

3. medzizložková úroveň – predstavuje tematicko-poznatkovú integráciu jednotlivých 

zložiek, a to integrovanie jazykového vyučovania, slohovej výchovy, čítania a literárnej 

výchovy, čo smeruje k efektívnejšiemu a komplexnejšiemu rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti. 

4. vnútrozložková úroveň – tematicko-poznatková integrácia vyučovacích tém v rámci 

jazykovej, slohovej a literárnej zložky predmetu, ktorou sa odráža komplexnosť jazykovej 

a literárnej komunikácie. Predstavuje paralelné rozvíjanie čitateľskej (porozumenie textu), 

funkčnej (používanie čítania a písania v rôznych učebných a životných situáciách) 

a komplexnej gramotnosti (efektívne využívanie recepčných a produkčných komunikačných 

zručností). 

● Princíp komunikačno-kognitívneho prístupu: zdôrazňuje zameranosť vyučovania na 

rozvíjanie komunikačnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti žiaka a zároveň na rozvíjanie 

univerzálnych kognitívnych funkcií. Univerzálne kognitívne funkcie sú predpokladom 



24 
 

úspešnosti učenia sa žiaka a umožňujú mu aj postupné osvojovanie si učebných stratégií. 

Kognitívne funkcie sú nevyhnutnou súčasťou pri procese porozumenia textu. Stimuláciou 

kognitívnych funkcií smerujeme k efektívnejšiemu porozumeniu textu ako súčasti rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti. 

● Princíp orientácie na žiaka: je špecifikovaním zásady vekuprimeranosti a predstavuje 

reflektovanie kognitívnych, nonkognitívnych a rečových predpokladov, ako aj potrieb dieťaťa 

mladšieho školského veku pri koncipovaní cieľov, obsahu, procesu a výstupov vyučovania. 

Vychádzajúc z viaczložkovosti predmetu je potrebné pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti: 

   -  rešpektovať vývinové zákonitosti reči dieťaťa a potreby stimulácie rečového vývinu; 

   - rešpektovať úroveň čitateľskej gramotnosti žiaka a potreby jej stimulácie. 

● Princíp aktuálnosti vedných poznatkov: učivo má odrážať najnovšie poznatky z oblasti 

výskumu čitateľskej gramotnosti ako efektívnejšie rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov 

primárnej školy a implementovať nové stratégie, stimulačné programy, metódy do výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

● Princíp rozvíjania jazykovo-komunikačnej a literárnej kultúry žiaka: Vychádza 

z rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ktoré sa podieľajú na formovaní 

čitateľskej gramotnosti ako kultúrno-sociálneho fenoménu. Zdôrazňuje význam vyučovacieho 

predmetu slovenský jazyk a literatúra pri rozvíjaní kultúrnej kompetencie žiaka, ktorá je 

zároveň jednou z kľúčových kompetencií získavaných vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Rozvíjanie jazykovo-komunikačnej kultúry spolu s formovaním kultúrneho recipienta 

umeleckého diela súvisí s celkovým kultivovaním osobnosti.  

          Pri didaktických východiskách rozvíjania čitateľskej gramotnosti je dôležité vymedziť 

tak edukačný obsah, ako aj edukačný proces. V rámci procesu sa mnohé z efektívnych metód 

rozvíjania čitateľskej gramotnosti do vyučovacej praxe na Slovensku dostali práve 

prostredníctvom Združenia Orava. Pripomenieme niektoré z týchto metód a stratégií: 

 

● metóda INSERT (Interactive Notating System for Effective Reading and Thinking)  

V preklade – Interaktívny záznamový systém pre efektívne čítanie a myslenie. Ide o metódu, 

ktorá slúži na sledovanie porozumenia textu. Tento systém pozostáva z využívania štyroch 

znakov, s ktorými čitateľ počas procesu čítania pracuje nasledovne: 

√    Znak potvrdzuje, čo vieme, informácia je v súlade s naším poznaním.  

-     Znak naznačuje, čo vieme nesprávne, informácia nie je v súlade s naším poznaním. 

+    Znak naznačuje, že sme sa dozvedeli novú informáciu. 
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?     Znak naznačuje, že informácia je nejasná, nezrozumiteľná alebo zaujímavá a chceme   

o nej vedieť viac. 

Tieto znaky si čitateľ zaznamenáva priamo do textu (Petrasová, 2003, s. 71 – 72). 

 

● metóda K-W-L 

Viem-Chcem vedieť-Naučil som sa (angl. Know-Want-Learned) 

1. etapa: K-V  tejto etape učiteľ podporuje žiakov v tom, aby si uvedomili, čo o téme vedia. Je 

založená na uplatňovaní dvoch postupov zisťovania predchádzajúcich vedomostí žiakov, a to 

brainstormingu a kategorizácii pojmov. 

2. etapa: W – Žiaci si zapisujú otázky, na ktoré chcú pri čítaní textu hľadať odpovede. 

3. etapa: L – Je zameraná na reflexiu prečítaného. Žiaci si do pracovných hárkov 

zaznamenávajú, čo sa z textu naučili. Ak zistia, že text neodpovedal na všetky ich otázky, 

ktoré si zaznamenali v druhom stĺpci, učiteľ ich odkáže na iné zdroje (Petrasová, 2003, s. 73 – 

74). 

1. ČO UŽ VIEM  

2. ČO CHCEM VEDIEŤ  

3. ČO SOM SA NAUČIL  

 

Tabuľka 1:   Metóda K-W-L  

 

● výzvovo-otázkové podnety (termín J. Svobodovej, 2000, s. 114): 

Ide o vytváranie úloh  vo forme výziev a otázok pre žiakov, ktoré majú byť zamerané na 

jednotlivé úrovne porozumenia textu: schopnosť identifikovať informácie explicitne 

formulované v texte, schopnosť dedukovať z textu, schopnosť interpretovať a integrovať  

informácie z textu, schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text (porov. Liptáková a kol., 

2011, s. 224). 

  

● cloze-test 

Cloze-test je text, ktorý pozostáva orientačne z 250 slov, pričom do prvej a poslednej vety sa 

nezasahuje. Obsahová stránka textu sa neupravuje, ale upravuje sa jeho formálna stránka, kde 

sa vynechávajú slová, ktoré je potrebné do textu doplniť. Od druhej vety je vynechané každé 

n-té slovo. V texte je možné vynechať napríklad každé piate, ôsme slovo alebo sa 

systematicky vynechá každé sloveso alebo podstatné meno.  ,, Pri zhotovovaní cloze-testu sa 

možno rozhodnúť pre jeden z dvoch spôsobov. Buď sa vynechá pravidelne každé n-té slovo, to 
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znamená, že prázdne miesto je vždy za fixným počtom slov alebo sa vynechajú slová podľa 

istých zámerov (napr. kľúčové pojmy učiva, podstatné mená, slovesá a pod.)“ (Gavora, 

Šrajerová, 2009, s. 201). Na prázdne miesto musia žiaci zmysluplne doplniť jedno slovo. 

Rozpätie medzier v texte musí byť fixné, pretože rôzna dĺžka by naznačovala žiakom, ktoré 

slová je potrebné do textu doplniť. Pri hodnotení sa za správne považujú aj synonymické 

ekvivalenty slov. V texte sa nevynechávajú vlastné mená a menej známe slová. Pri rozvíjaní 

porozumenia textu je využiteľnosť cloze-testu ako metódy široká a možno ju modifikovať 

podľa konkrétneho cieľa, obsahu a podľa veku detí. Vyhodnotenie cloze-testu spočíva v počte 

slov, ktoré sú doplnené správne vzhľadom na celkový počet chýbajúcich slov v texte. Slová, 

ktoré žiak doplní musia mať zmysel, pričom pravopisné chyby a odchýlky sa nehodnotia 

(Gavora – Šrajerová, 2009). 

,,Ak má žiak doplniť chýbajúce slovo, musí nevyhnutne pochopiť kontext, musí poznať 

významy okolitých slov, pochopiť význam danej vety a chápať tému textu. Čím vie toto robiť 

lepšie, tým viac správnych slov dokáže  doplniť do medzier. Pri cloze-teste teda nejde 

o mechanické čítanie, ale o vyvodzovanie významov z kontextu“(Gavora – Šrajerová, 2009, s. 

202). Pri vyhodnocovaní cloze-testov ako diagnostického nástroja pri zisťovaní úrovne 

porozumenia textu môžeme opierať o nasledovné úrovne A. Petrasovej (2003, s. 43), ktorá 

uvádza tieto úrovne: 

1. vysoká úroveň čítania (58% a viac správne doplnených slov): žiak, ktorý číta na tejto 

úrovni, je schopný čítať samostatne, s porozumením, môže pri čítaní pomáhať iným žiakom; 

2. stredná úroveň čítania (44% – 57% správne doplnených slov): aby bol žiak schopný čítať 

text samostatne a s porozumením, potrebuje usmernenie zo strany učiteľa; 

3. nízka úroveň čítania (43% a menej správne doplnených slov): žiak nie je schopný čítať text 

samostatne a s porozumením, nevyhnutne potrebuje pomoc učiteľa.  

           K vyhodnoteniu cloze-testov môžeme pristupovať aj spôsobom vopred stanovených 

kritérií podľa miery toho, čo daným cloze-testom chceme zistiť. Tak, ako postup pri 

zhotovovaní cloze-testov môže byť rôzny, tak aj postup, pri ich vyhodnocovaní môže byť 

odlišný. V našom výskume využívame cloze-testy, ktoré sme zhotovovali druhým spôsobom, 

a to zamerali sme sa na vynechávanie kľúčových pojmov z textu, aby sme si overili, ako 

žiaci porozumeli textom, s ktorými pracovali vo výskumných jednotkách. K  ich 

vyhodnocovaniu pristupujeme kvalitatívnym spôsobom, kde prostredníctvom analýzy 

a interpretácie sa zameriavame na doplnenie kľúčových informácií z textov, čiže aké  trvácne 

sú pamäťové stopy u žiakov vzhľadom na časový odstup. 
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● cinquain  

Podstatou cinquainu je naučiť žiakov zručnosti zhrnúť informácie, zachytiť myšlienky, pocity 

a presvedčenia do niekoľkých slov. Výslednou formou je ,,báseň“, ktorá opisuje alebo 

reflektuje tému. Slovo cinquain pochádza z francúzskeho slova a znamená päť. Je to 

päťveršová báseň, ktorá môže slúžiť tiež ako prostriedok na hodnotenie žiakovho 

porozumenia a prostriedok tvorivého vyjadrenia (Petrasová, 2003, s. 60 – 61). 

Postup: 

1. Vysvetliť žiakom pravidlá a uviesť niekoľko príkladov. 

2. Vypracovať prvý cinquain spoločne. 

3. Vypracovať cinquain jednotlivcami. 

4. Spojiť dva cinquainy do jedeného (práca v dvojiciach). 

5. Prezentovať cinquain pred skupinou alebo triedou.  

Pravidlá: 

1. riadok: jednoslovné pomenovanie témy (zvyčajne podstatné meno) 

2. riadok: dvojslovný opis témy (dve prídavné mená) 

3. riadok: trojslovné vyjadrenie deja, činnosti (tri slovesá) 

4. riadok (štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme) 

5. riadok: jednoslovné synonymum vyjadrujúce podstatu. 

  

● T-schéma 

T-schéma je grafická schéma so širokým použitím. Slúži na zaznamenávanie reakcií na 

diskutované otázky, ktoré sú binárne (áno – nie, za – proti, súhlasím – nesúhlasím) alebo pri 

ktorých sa porovnáva kontrastuje. T-schéma je nástroj porovnávania dvoch stránok pojmu 

(Petrasová, 2003, s. 64). 

Postup: 

1. Prečítať konfrontačný text, ktorý je vhodný na diskusiu. 

2. Individuálne zaznamenať čo najviac dôvodov, argumentov za a proti. 

3. Porovnať záznamy vo dvojiciach, prípadne aj v menších skupinách. 

4. Vytvoriť a porovnať T-schému celej triedy. 

  

● pojmové mapovanie (concept mapping) 

,,Pojmová mapa je jedným zo spôsobov, ako vizuálne znázorniť a vyjadriť svoje chápanie 

a vzájomné vzťahy pojmov a myšlienok“ (Fisher, 1997). Pojmová mapa je grafickým 

znázornením odrážajúcim vedomostnú štruktúru žiaka z príslušného učiva. Ide o vizuálne 
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zobrazenie učiva (Novak, Gowin, 1984, podľa Gavora 1999, s. 57). Pojmová mapa zachytáva 

pojmy/informácie (uzly grafu) a spojenia –  čiary (spojnice), ktorými je možné vyjadriť vzťah 

medzi informáciami, pojmami, prípadne následnosť dejov, procesov. Pri pojmovom mapovaní 

vzniká schéma alebo diagram, v ktorom sú pojmy usporiadané podľa vzťahov tak, aby pre 

žiakov mali zmysel. Súvisiace pojmy sú spojené čiarami a predstavujú nejaké tvrdenie 

(propozíciu). Vzťah medzi pojmami sa vyjadruje nad spojnicou, a to stručným opisom 

(Urbanová, Prokša, 2001, podľa Petrasová, 2003). 

 

● Stratégia PRAISE  

Ide o akronym, ktorého začiatočné písmená predstavujú nasledujúce činnosti (Sampson a kol., 

2003, s. 175): 

PREDICT Predpovedajte slová, s ktorými by ste sa mohli 

stretnúť v knihe o _________. 

READ Prečítajte žiakom príbeh. 

ANALYZE Porovnajte predpovedané slová so slovami, ktoré 

sa v texte skutočne vyskytujú. 

INVOLVE Zapojenie žiakov do inovovania, zlepšovania 

príbehu. 

SHARE Ústne alebo písomne sa podeľte s triedou o svoju 

inováciu, zlepšenie. 

EXPLAIN Vysvetlite, ako rozumiete príbehu vy. 

 

Tabuľka 2:  Stratégia PRAISE 

 

Táto technika prevádza žiakov všetkými krokmi v procese čítania (pred čítaním – prereading, 

čítanie – reading, po čítaní – postreading) a taktiež umožňuje prechádzať od aktivizácie 

k počúvaniu cez písanie až k samotnému zdieľaniu. 

 

● Stratégia RISE 

Využitie tejto stratégie vedie k rozvíjaniu vizuálneho myslenia u žiakov a k vytvoreniu kresby 

na základe toho, ako žiaci príbeh pochopili (Sampson a kol., 2003, s. 178). RISE sa zakladá 

na tvrdení, že slabý čitateľ je často výborným maliarom, a práve takýto spôsob vyjadrenia je 

pre neho bližší a žiak sa nemusí báť, že bude v triede neúspešný. Stratégia RISE pozostáva 

z nasledujúcich krokov: 
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READ Čítanie príbehu. Na prvom stupni základnej školy sa učiteľovi 

odporúča hlasné čítanie náročnejších textov, menej náročné texty 

žiaci čítajú samostatne. 

ILLUSTRATE 

the story 

Kreslenie príbehu. Žiaci ilustrujú svoje najsilnejšie predstavy, 

v ktoré v nich príbeh vyvolal. Netreba sa trápiť, keď obrazce nie 

sú ako od umelca, dôležité je, aby zodpovedali príbehu. 

SEQUENCE 

the sketches 

Sled kresieb. Žiaci sa podelia o svoje kresby s triedou. Následne 

sú podelení do skupín po šesť. Úlohou každej skupiny je zoradiť 

svojich šesť kresieb podľa obsahu príbehu. Po ukončení sa každá 

skupina postaví pred tabuľu a predstaví svoje poradie kresieb. 

ENACT  

the story 

Zdramatizovanie príbehu. Každá skupina si vyberie jeden 

obrázok a vypracuje spôsob, ako danú scénu parodizovať alebo 

zahrať. Keď žiaci odohrajú scénku, ostatné skupiny môžu hádať, 

o ktorú časť príbehu šlo. 

 

Tabuľka 3:  Stratégia RISE 

 

● Stratégia REAP 

Využitie tejto stratégie je vhodné pre žiakov vo vyšších ročníkoch a jej využitie je oveľa viac 

efektívnejšie, keď sa pri nej využíva text stimulujúci rozličné názory. Táto stratégia sa skladá 

z nasledujúcich štyroch fáz (podľa Sampson a kol., 2003, s. 207): 

 

READ Čítaním odhaľte myšlienky autora. 

ENCODE Zakódujte autorove myšlienky do vlastného 

študentského jazyka. 

ANNOTATE Komentujte myšlienky písomnou formou. 

PONDER Skúmajte význam anotácie. 

 

Tabuľka 4:  Stratégia REAP 

 

Keď si žiaci budú písať poznámky z textu, vzniká ,,komunikácia“ s myšlienkami autora textu, 

prebieha syntéza týchto myšlienok do ich vlastného jazyka a táto syntéza sa premieta v ich 

poznámkach. Na základe písania a pretransformovania myšlienok textu do vlastného jazyka, 

ich komentovania, skúmanie, prehlbuje proces porozumenia. 

 

Viaceré z uvedených metód využívame aj vo výskumnom nástroji stimulovania 

jazykových a kognitívnych procesov pri porozumení textu. 


