
30 
 

2       POROZUMENIE TEXTU 

 

2.1    Porozumenie textu z hľadiska kognitívnej lingvistiky 

 

          Kognícia je predmetom skúmania kognitívnej psychológie, ktorá v súčasnosti výrazne 

ovplyvňuje kognitívnu orientáciu ďalších vedných disciplín, vrátane lingvistiky 

a lingvodidaktiky. Kognitívna psychológia sa zaoberá predovšetkým tým, ako ľudia prijímajú, 

spracúvajú a využívajú informácie. Kognícia sa definuje ako súhrn všetkých štruktúr 

a procesov ľudskej mysle. Za kognitívne sa považujú nielen tzv. vyššie ľudské schopnosti ako 

myslenie a reč, ale tiež procesy vnímania (podľa Sternberg, 2002, s. 20; Schwarzová, 2009, s. 

9 – 10).  

Ak uvažujeme o jazyku z hľadiska kognitívnej lingvistiky, tak je to ,,uvažovaním 

o jazykovej kompetencii nositeľa jazyka, ktorá je integrovaná do jeho kognitívnej 

kompetencie, t. j. do rámca jeho schopnosti prijímať a spracovať údaje, ukladať ich do pamäti 

a vyberať ich z nej pri mentálnych aktivitách založených na operáciách s nimi“(Dolník, 2005, 

s. 41). Jazyková kompetencia je špeciálnym znalostným systémom, ktorý je založený na 

jazykových znalostiach, ktoré sú uložené v deklaratívnej (typ VEDIEŤ ŽE) a procedurálnej 

pamäti (typ VEDIEŤ AKO). 

          V kognitívnej lingvistike sa ľudská jazyková kapacita definuje štrukturálne (ako 

mentálny systém vedomostí) a aj procedurálne (ako systém spracovania informácií).  

Jazykový procesor umožňuje recepciu a produkciu jazykových jednotiek a štruktúr. 

Spracovanie jazykových štruktúr je komplexný proces spracovania informácií, ktorý zahŕňa 

všetky komponenty systému jazykových vedomostí. Výsledkom tohto procesu je mentálna 

reprezentácia, ktorej obsah je bohatší ako vstupná rečová informácia. Spracovanie jazyka nie 

je proces, ktorý by bol riadený iba vstupnými dátami, ale je tiež vedený vedomosťami 

recipienta, ktoré má uložené v dlhodobej pamäti. Pretože k recepcii jazykových jednotiek 

vždy dochádza v určitom kontexte, vytvára sa tiež mentálna reprezentácia situácie, ktorá 

proces spracovania jazyka taktiež ovplyvňuje (Schwarzová, 2009, s. 117). 

           Počas procesu spracovania jazyka sa vytvárajú fonologické, syntaktické a sémantické 

reprezentácie, a to prostredníctvom aktivovania rôznych súčastí jazykových vedomostí. 

Veľký vplyv na interpretáciu jazykových výrazov má taktiež situačný kontext a všeobecné 

vedomosti recipienta. Vychádzajúc zo súčasných výskumov recepcie reči je možné od seba 

odlíšiť dve stanoviská, a to autonómne modely a interaktívne modely spracovania informácií. 
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Autonómne modely spracovania informácií opisujú recepciu ako proces, ktorého priebeh je zo 

začiatku nezávislý od vedomostí o svete. Vedomosti o svete môžu už vytvorené reprezentácie 

ovplyvňovať najskôr po ukončení procesu interpretácie, čiže v procese spracovania informácií  

tu ide o dodatočný krok. Na druhej strane, interaktívne modely predpokladajú, že recipientove 

všeobecné znalosti ovplyvňujú proces spracovania informácií od samého začiatku 

(Schwarzová, 2009, s. 119). 

         V interaktívnom modeli sa proces spracovania reči opiera o vzájomnú interakciu ,,zdola 

hore“ (bottom-up) a ,,zhora dole“ (top-down) procesov. Procesy ,,zdola hore“ sú založené na 

senzomotorických informáciách (t. j. podnetoch, stimuloch). Procesy ,,zhora dole“ sa 

sústreďujú na kognitívne procesy vysokej úrovne, na existujúce vedomosti, druhy očakávania, 

ktoré dopredu ovplyvňujú vnímanie. Až potom sa posúvajú dole, k senzorickým informáciám 

ako sú percepčné podnety. Gibsonova (podľa Sternberg, 2009, s. 151) teória priamej 

percepcie je čistým vymedzením prístupu ,,zdola hore“. Podľa teórie priamej recepcie je 

všetko, čo potrebujeme na to, aby sme mohli čokoľvek vnímať, súbor informácií v našich 

senzorických receptoroch, vrátane senzorického kontextu týchto informácií. Na druhej strane, 

teórie týkajúce sa procesu ,,zhora dole“ sa pozerajú na proces recepcie konštruktivisticky. 

Zastávajú názor, že v priebehu konštruktívneho vnímania tvorí (konštruuje) jedinec 

kognitívne pochopenie (vnem, percepcia) podnetu. Ako základ konštruovania pri procese 

recepcie využívajú senzomotorické informácie, ale zapájajú aj iné informačné zdroje 

(Sternberg, 2009, s. 162).  

          S formovaním teoretického pohľadu na procesy ,,zdola hore“ a ,,zhora dole“, 

pristupujeme k týmto procesom ako k modelom, medzi ktorými je vzájomná interakcia, a tak 

ako proces percepcie prebieha vzostupne, tak prebieha aj zostupne. Interaktívny pohľad na 

proces spracovania informácií vedie k tomu, že identifikácii slov pomáhajú nielen senzoricky 

rozlíšiteľné znaky písmen, ale aj predchádzajúce vedomosti a skúsenosti recipienta. 

Prostredníctvom interakcie dochádza k výmene informácií, a to ovplyvňuje samotné 

vytváranie mentálnej reprezentácie na určitej úrovni. Oba načrtnuté procesy sú 

komplementárne, pretože senzorické informácie môžu obsahovať väčšie množstvo informácií 

a byť pri interpretácii skúsenosti menej dvojznačné. Na druhej strane, môžu obsahovať aj 

menší počet informácií a byť viacznačnejšie. Percepčné procesy môžu byť taktiež zložitejšie, 

to zvlášť za takých podmienok, keď sa senzorické podnety objavujú len krátko alebo sú 

degradované. Degradované podnety môžu byť čiastočne prekryté, oslabené zlým osvetlením, 

neúplné alebo iluzórne skreslené iným druhom zrakového šumu (t. j. rozptyľujúca zraková 

stimulácia podobná akustickému šumu). Pri vytváraní zmyslu toho, čo vnímame, 
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pravdepodobne používame kombináciu informácií zo zmyslových receptorov a svoje 

predchádzajúce vedomosti (Sternberg, 2009, s. 165).         

          Porozumenie je v propozičných modeloch charakterizované ako ,,proces, v ktorom 

recipient priraďuje slovám vo vete pojmy a tie dáva do vzťahu k predikátu podľa ich funkcie. 

Tak dochádza k rozpoznaniu propozície, ktorá je základom vety“(Engelkamp 1974; Kintsch, 

1974, podľa Schwarzová, 2009, s. 129).V procese porozumenia si recipient vytvára vzťahy 

medzi entitami a udalosťami spomínanými vo vete, pričom využíva vedomosti uložené 

v dlhodobej pamäti. V prípade, ak niektoré informácie nie sú vo vete vyjadrené explicitne, 

recipient ich musí vyvodiť úsudkom, inferenciou. Inferencie umožňujú vytvárať súvislosti na 

základe všeobecných vedomostí.  

         Kintsch a Van Dijk (1983) považujú spracovanie textu za proces prebiehajúci na 

viacerých úrovniach a silne ovplyvňovaný všeobecnými vedomosťami, motívmi a zámermi 

recipienta. Ich model spracovania textu berie do úvahy procedurálne, ale aj funkčné aspekty 

porozumenia textu. Základným predpokladom je, že porozumenie textu je riadené stratégiami. 

         Teória stratégií je založená na týchto predpokladoch: 

● recipient konštruuje mentálnu reprezentáciu obsahov, o ktorých sa hovorí; 

● recipient vždy interpretuje obsahy ako obsahy určitého typu – interpretácia sa orientuje 

    podľa existujúcej znalosti štandardných situácií; 

● - recipient pri interpretácií textu nečaká až na koniec textu, ale začína interpretovať už pri 

      prvom slove;  

   - mentálna reprezentácia sa tak v priebehu spracovania textu postupne modifikuje;  

   - účelom tohto predpokladu je vysvetliť, že spracovanie textu prebieha v reálnom čase, 

     online; 

   - vytváranie mentálnej reprezentácie textu je rozhodujúcim spôsobom ovplyvňované 

     postojmi a názormi konkrétneho recipienta; 

● recipient používa všetky informácie na to, aby dosiahol cieľ, ktorým je porozumenie textu; 

● - recipient pristupuje k funkcii textu vo svojom sociálnom kontexte a pokúša sa 

      rekonštruovať  perspektívu hovoriaceho; 

   - pritom recipient používa všetky vedomosti o sociálnych súvislostiach interakcie, jej 

     motívoch a cieľoch (Schwarzová, 2009, s. 140 −141).  

          Schwarzová (2009, s. 144) sa pokúsila ukázať, že konštituovanie významu sa dá 

najlepšie opísať a vysvetliť v rámci procedurálneho pamäťového modelu. Pamäť je pritom 

charakterizovaná ako systém, ktorý sa zapája do spracovania všetkých modalitne 

spracovaných informácií. Konštituovanie významu je skôr konštruktívny proces, kde 
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reprezentované významy sa odvodzujú radom kognitívnych operácií, ktoré majú sčasti 

lexikálnu a sčasti postlexikálnu povahu. Spracovanie sémantickej informácie je pritom 

rozhodujúcim spôsobom determinované princípmi fungovania pamäti (ako kapacitné 

obmedzenie a výberom založeným na stratégiách).  

          Kognitívne orientovaný výskum a s ním spojený dôraz na kognitívnu aktivitu 

recipienta pri porozumení jazyka má vplyv aj na textovú lingvistiku. V tomto prístupe je 

koherencia ako jedna z vlastností textu chápaná aj ako výsledok radu kognitívnych operácií. 

Aktivita recipienta pri spracovaní textu sa experimentálne zisťuje okrem iného  

v reprodukčných experimentoch, kde ide o porovnanie originálneho textu a výsledného textu. 

Výsledným textom sa rozumie reprezentácia, ktorú si recipient vytvorí sám. Zmeny, ktoré sú 

špecifické vo výslednom reprodukovanom texte (ako vsuvky, parafrázy a iné) sa chápu ako 

dôsledok kognitívnej konštrukčnej aktivity recipienta (Perring, Kintsch, 1985, podľa 

Schwarzová, 2009, s. 141 − 142).  

          Súčasťou porozumenia textu je aj schopnosť vedieť text interpretovať. V súvislosti 

s interpretáciou, podľa J. Dolníka a E. Bajzíkovej (1998), rozlišujeme prirodzenú a reflexívnu 

interpretáciu. Porozumenie textu má dve základné zložky, a to spoznávaciu a kognitívnu. 

So spoznávacou stránkou  porozumenia textu súvisí prirodzená interpretácia, ktorá je založená 

na identifikovaní informácií obsiahnutých v texte. Na druhej strane, pre kognitívnu stránku 

porozumenia textu je typická reflexívna interpretácia.  

         ,,Prirodzená interpretácia sa nemá chápať ako aktivita, zámerná činnosť, lež ako 

neuvedomovaný, nezámerný, automatizovaný proces. Reflexívna je už zámernou, 

uvedomovanou jazykovou činnosťou, ktorou sa produkuje nový text, text nad pôvodným 

textom. Celkove sa dá povedať, že kým prirodzená interpretácia je súčasťou jazykového 

správania, reflexívna interpretácia je prejavom jazykovej činnosti“ (Dolník, Bajzíková, 1998, 

s. 101). 

          Ako sme už spomínali, súčasťou procesu porozumenia textu je aj schopnosť vedieť text 

interpretovať, čo vypovedá o  interpretačnej kompetencii recipienta.  

        „Interpretačná kompetencia je schopnosť používateľa jazyka usúvzťažniť štruktúru 

jazykových výrazov tvoriacich text so štruktúrou jeho znalostí relevantných pre porozumenie 

textu. Vzhľadom na to, že interpretácia textu sa dotýka jeho obsahovej a zmyslovej stránky, 

interpretačná kompetencia zahŕňa obsahový a zmyslový (pragmatický) komponent“ (Dolník, 

Bajzíková, 1998, s. 107). V súvislosti s pojmom interpretácie rozlišujeme prirodzenú 

a reflexívnu interpretačnú kompetenciu. Prirodzená interpretačná kompetencia predstavuje 

schopnosť nezámerného (nevedomého) navodenia asociačného spojenia medzi jazykovými 
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štruktúrami. Na druhej strane, reflexívna interpretačná kompetencia je charakteristická 

zámernosťou vyhľadávania znalostných elementov a ich následného priraďovaní 

k elementom, ktoré už text obsahuje (Dolník, Bajzíková, 1998).  

           ,,Ktorý z možných prístupov sa preferuje (vedome, či nevedome), závisí od záujmov 

recipientov určovaných faktormi, ktoré rozhodujú o tom, čo sa recipientovi javí ako užitočné, 

dôležité, uspokojujúce jeho potreby. Ide o mechanizmus, ktorý funguje pri prirodzenej aj  

reflexívnej interpretácii textu a prostredníctvom neho sa presadzuje orientovanosť recepcie 

textu, teda dominantnosť istého zamerania recipienta“ (Dolník, Bajzíková, 1998, s. 107).           

  Podľa J. Dolníka (1998, s. 99) sa výraz interpretácia používa ako jazykovedný termín 

s atribútmi, napr. sémantická interpretácia, syntaktická interpretácia, fonologická interpretácia 

a podobne. Ide o atribúty, ktorými sa zachytávajú reálne procesy pri recepcii jazykových 

štruktúr. V procese recepcie je detský procesor zo začiatku viac ovplyvňovaný sémantickými 

a pragmatickými stratégiami, než stratégiami syntaktickými.  

Pri interpretácii sa deti spoliehajú na recepciu a všeobecné vedomosti, z čoho vyplýva, že 

syntaktické stratégie nie sú charakteristické pre začiatočnú fázu  spracovávania jazykových 

štruktúr. Pri interpretovaní syntakticky zložitejších viet sa deti spoliehajú na encyklopedické 

vedomosti. Sémantické reprezentácie vytvárané u detí sú typické pre proces ,,zdola hore“ 

(bottom up). Ide o rozpoznanie obsahu vety na základe vzťahov medzi pojmami, ktoré sú 

vyjadrené slovami vo vete (Schwarzová, 2009, s. 128 −129). 

 

 

 

2.2     Proces porozumenia textu a jeho viacúrovňový charakter 

 

           Vychádzajúc z poznatkov textovej lingvistiky text môžeme definovať ako ,,relatívne 

uzavretý komunikačný celok, ktorý na základe obsahovej a ilokučnej štruktúry plní propozičnú 

a pragmatickú funkciu“(Dolník, Bajzíková, 1998, s. 10). V tomto zmysle chápeme text ako 

štruktúrovaný objekt, v ktorom ide o koherentný sled viet. Atribút “komunikačný“ vyjadruje, 

že text je celok, ktorý je výsledkom, ale aj prostriedkom komunikačnej aktivity. Každý text 

umožňuje ďalšie rozvíjanie svojho informačného potenciálu, čiže je potenciálne otvorený, 

preto hovoríme o relatívnej uzavretosti textu. Propozičná funkcia odráža predurčenosť textu 

na to, aby si príjemca skonštruoval propozičný komplex v zmysle odosielateľovej intencie. Na 

túto funkciu nadväzuje obsahová štruktúra textu. Ilokučná štruktúra textu je motivovaná 
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pragmatickou funkciou, a to predurčenosťou textu na isté rečové konanie (Dolník, Bajzíková, 

1998, s. 10). 

           Z hľadiska textovej lingvistiky musí jazykový útvar spĺňať určité kritériá, aby mohol 

fungovať ako text.  R. de Beaugrande (podľa Klimovič, 2009, s. 12) stanovil sedem kritérií 

alebo vlastností textu na základe: 

● jazykového charakteru: koherencia, kohézia; 

● psychologického charakteru: intencionálnosť, prijateľnosť;                                  

● sociálneho charakteru: situačnosť, intertextovosť; 

● komunikačného charakteru: informatívnosť. 

Tieto vlastnosti textu stručne charakterizujeme aj v súvislosti s vlastnosťami učebného 

textu. ,,Koherencia sa vzťahuje na referenčný aspekt obsahovej štruktúry textu, vyjadruje, že 

súdržnosť textových jednotiek je podmienená tým, že sa v texte o niečom postupne vypovedá“ 

(Dolník, Bajzíková, 1998, s. 15). Koherencia predstavuje tematickú spojitosť textu 

a umožňuje žiakovi, aby bez problémov identifikoval, ktoré témy a ako súvisia s ďalšími. 

Vlastnosť textu kohézia značí vnútornú súdržnosť textu. Súdržnosť textu pomáha žiakovi 

lepšie sa v ňom orientovať a porozumieť mu. ,,Kohéziu textu môžeme identifikovať tak, že 

sledujeme nadväznosť medzi jednotlivými vetami daného textu“ (Mareš, podľa Čáp, Mareš, 

2001, s. 486). Intencionálnosť textu sa týka realizácie autorského cieľa, podlieha autorovmu 

zámeru a účelu. Intencionalita učebného textu sa prejavuje v starostlivo vybraných 

a výskumne overených informáciách pre žiakov určitého veku, vzdelania a určitých 

recepčných zručností.  Zámerom je naučiť žiakov stanovený rozsah nových poznatkov, 

vzťahov, postupov z konkrétneho vyučovacieho predmetu, prípadne integrovať poznatky 

z viacerých predmetov, ďalej viesť žiakov k osvojovaniu si istých hodnôt, postojov, 

presvedčení a napokon naučiť ich pracovať s textami a schopnosti učiť sa, ako sa učiť. 

Napokon tým všetkým prispieť k ich osobnostnému rozvoju (Mareš, podľa Čáp, Mareš, 2001, 

s. 484). Informatívnosť textu zodpovedá tematickej a funkčnej jednote. Ďalšími 

vlastnosťami textu sú prijateľnosť textu pre adresáta a zapojenie textu do situácie – 

situačnosť (jeho kontextová relevantnosť). Informatívnosť textu znamená schopnosť textu 

prinášať pre príjemcu isté informácie, prípadne nové informácie. Môžeme povedať, že po 

percepcii textu sa zmení hladina informačnej nasýtenosti u čitateľa (príjemcu). Požiadavka 

prijateľnosti textu znamená, že by mal byť štylizovaný tak, aby ho poslucháči mohli vnímať 

a porozumieť mu s čo najmenšou námahou. Táto požiadavka uplatňuje princíp postupnosti, 

princíp prehľadnosti a princíp ekonómie. Princíp postupnosti reflektuje rozsegmentovanie 

obsahu textu na jednotlivé výpovede, ich hierarchizáciu a usporiadanie. Princíp prehľadnosti 
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predpokladá dosiahnutie čo najvyššieho súladu medzi obsahom a formou prejavu. Princíp 

ekonómie textu všeobecne hovorí o potrebe odovzdania informácií rýchlo a zrozumiteľne. 

Situačnosť  textu vyjadruje priamo súvislosť textu so situáciou, v ktorej sa text realizuje.  

Intertextovosťou sa rozumie vzťah textu k iným textom (Hoffmannová, 1997, s. 154; 

Slančová, 2001, s. 99 – 115). ,,Intertextovosť predstavuje vytvorenie premyslených väzieb 

medzi doterajšími žiakovými vedomosťami a novými informáciami, ktoré text predkladá“ 

(Mareš, podľa Čáp, Mareš, 2001, s. 486). Ide o vzťahy medzi odlišnými druhmi textov, ktoré 

sa používajú v rámci jedného vyučovacieho predmetu (učebnica, čítanka, zbierka úloh 

z matematiky, študijný návod...), a vzťahy medzi rôznymi textami z rôznych vyučovacích 

predmetov. 

       Pri výbere vecných textov, ktoré využívame vo výskumnej časti práce, rešpektujeme 

vyššie spomínané kritériá textovosti. 

 

            Porozumenie textu má vzťahový charakter a zďaleka sa nemôže chápať ako 

jednoduchá reprodukcia prečítaného alebo počutého textu. Dôležitým atribútom procesu 

porozumenia textu je jeho viacúrovňový charakter.  

            Porozumenie textu je totiž hierarchizovaným kognitívnym procesom od jednoduchého 

pamäťového spracovávania informácii explicitne uvedených v texte, cez dedukovanie 

textových súvislostí, až k integrácií a kritickému hodnoteniu získaných informácií (Gavora, 

1992; materiály z medzinárodných hodnotiacich programov čitateľskej gramotnosti PISA, 

2003, 2006; PIRLS, 2001, 2006). 

           Štúdia PIRLS (Obrancová a kol.; 2004) vymedzuje jednotlivé úrovne porozumenia 

takto: 

1. Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

2. Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, ktoré v ňom 

nie sú formulované explicitne). 

3. Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje význam nad 

rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti a skúsenosti). 

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 

jazykovej kompetencie).    
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            Porozumenie textu sa chápe ako skupina intelektových schopností a zručností 

a rozčleňuje sa do štyroch podskupín, ktoré sú tiež hierarchicky usporiadané (Gavora, 1992, s. 

21 − 22 ):                                                                                                                

a) Porozumenie sa vzťahuje na ten typ pochopenia, pri ktorom žiak vie, čo sa komunikuje, 

a využíva učivo bez toho, že by ho vedel dať do vzťahu s iným učivom alebo poznal jeho 

úplné implikácie.                                                                                

b) Prevod znamená pretváranie (parafrázovanie, usporiadanie) učiva, pričom sa zachová jeho 

vernosť a presnosť. Sem patrí napríklad porozumenie výrokov s preneseným významom 

(metafora, symboly, irónia, hyperbola) alebo prevod slovných úloh v matematike do 

symbolického jazyka a naopak zo symbolického do prirodzeného jazyka.                                                                                                              

c) Interpretácia znamená vysvetlenie učiva. Kým pri predchádzajúcej podskupine cieľov 

zostalo pôvodné učivo zachované, interpretácia zahrňuje pretvorenie učiva alebo zaujatie 

nového pohľadu naň. Sem patrí napríklad pochopenie diela ako celku na požadovanej 

všeobecnej úrovni, schopnosť interpretovať rozličné  typy údajov o spoločnosti a podobne. 

 d) Extrapolácia znamená rozšírenie pôvodných informácií na základe implikácií, zistenia 

dôsledkov, účinkov a podobne, pričom tieto musia byť v súlade s podmienkami vyjadrenými 

v pôvodnom učive. Sem patrí napríklad vyslovenie záverov o nejakom diele na základe 

vyvodzovania alebo zručnosť predpovedať budúci priebeh udalostí.  

          Svojou podstatou je porozumenie textu psycholingvistická činnosť, pri ktorej dochádza 

k trom druhom spojení: 

● k spojeniu medzi javmi objektívnej reality a prvkami textu, ktoré tieto javy označujú,  

● k spojeniu medzi jednotlivými prvkami textu (slovami, vetami, nadvetnými útvarmi),  

● k spojeniu medzi prvkami textu a prvkami vedomostnej štruktúry recipienta (Gavora, 1992, 

s. 23). 

          Porozumenie textu je zložitá činnosť využívajúca analýzu a syntézu rozličných rovín 

textu. Detailný priebeh porozumenia textu je veľmi ťažké vysvetliť. Preto v tejto oblasti 

existujú len všeobecné modely porozumenia textu. Najvplyvnejší je model, ktorý zahrňuje 

mikroprocesy a makroprocesy. Mikroprocesy zahrňujú lokálne porozumenie textu, ktoré 

postupuje od slova k slovu, od vety k vete. Pozornosť sa venuje skôr detailom ako väčším 

úsekom textu. Makroprocesy sa týkajú globálneho porozumenia, a to, ako si recipient vytvára 

v mozgu informačné jadro textu.  

          K dialógu pri recepcii textu dochádza vtedy, keď recipient nielen preberá informácie 

obsiahnuté v texte, ale zaujíma k nim istý postoj. Hodnotí ich, zvažuje ich význam, 

pravdivosť, užitočnosť, súhlasí – nesúhlasí s autorom a podobne, čiže recipient vedie 
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s autorom vnútorný dialóg. Proces porozumenia textu nemá mechanický charakter, vyžaduje 

si myšlienkovú aktivitu. Žiak pri porozumení textu prechádza radom krokov, ktoré postupne 

rieši myšlienkovými operáciami (Gavora, 1992, s. 25 ).                                                                                                      

          Problém porozumenia textu nie je v pedagogike a v pedagogickej  psychológii novým. 

Porozumenie vystupuje jednak v cieľoch, jednak v  procese výchovy a vzdelávania. 

Postavenie porozumenia v cieľoch výchovy a vzdelávania vidno veľmi dobre vtedy, keď sú 

tieto ciele hierarchicky usporiadané. Takto je to napríklad v jednej z najznámejších taxonómií 

vzdelávacích cieľov, ktorej autormi sú B. S. Bloom a kol. Revidovaná Bloomova  taxonómia 

(Švec, 2003)  má nasledujúcu štruktúru:  

1. Zapamätať – uloženie a vybavenie vedomostí z dlhodobej pamäti:  

- poznávanie a rozpoznávanie (identifikovanie), 

- vybavovanie (znovuvybavovanie); 

2. Porozumieť – konštruovanie významu na základe získaných poznatkov vrátane ústneho, 

písomného alebo grafického vyjadrenia: 

● interpretácia (vysvetľovanie, parafrázovanie, reprezentovanie), 

● doloženie príkladov (predkladanie, ilustrovanie, inštalovanie),  

● klasifikovanie (kategorizovanie, podraďovanie),  

● sumarizovanie (abstrahovanie, generalizovanie),  

● usudzovanie (vyvodzovanie záverov, extrapolovanie, interpolovanie, predpovedanie),  

● porovnávanie (rozlišovanie, pripojovanie),  

● vysvetľovanie (konštruovanie modelov); 

3. Aplikovať – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách: 

● vykonávanie (predvádzanie), 

● zavádzanie – implementácia (použitie); 

4. Analyzovať – rozloženie materiálu na časti a určenie, aký je vzájomný vzťah častí 

a v akom sú vzťahu k celkovej štruktúre alebo účelu:  

● rozlišovanie (rozlišovanie, zameriavanie sa), 

● usporiadanie (vyčleňovanie, hľadanie súladu, integrovanie), 

● prisudzovanie (vytváranie schém, štruktúrovanie, odhaľovanie); 

5. Hodnotiť – posudzovanie podľa určitých kritérií, štandardov: 

● kontrolovanie (koordinovanie, zisťovanie, monitorovanie, testovanie), 

● kritizovanie (posudzovanie); 
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6.Tvoriť – vytváranie nových, vnútorne súdržných celkov z jednotlivých prvkov, 

reorganizovanie prvkov do nového znaku alebo štruktúry: 

● vytváranie (vytváranie hypotéz, navrhovanie), 

● plánovanie, 

● tvorenie (konštruovanie).          

      ,,Hierarchické usporiadanie znamená, že nižší cieľ je základom (predpokladom) pre  

dosiahnutie vyššieho cieľa. Porozumenie je založené na vedomostiach žiaka a zároveň 

vytvára základ pre ciele, ktoré sú v tejto hierarchii postavené vyššie: aplikácia vedomostí, 

analýza, syntéza a  hodnotenie. Podobne je to i s ďalšími kategóriami vzdelávacích cieľov“ 

(Gavora, 1992, s. 21).   

          ,,Taxonómie v rámci kognitivizácie pomáhajú pedagógovi uvedomiť si, vidieť do 

problematiky a budovať úlohy a cvičenia na výstavbu všeobecných kognitívnych funkcií 

žiaka“ (Zelina, 1996, s. 40). V tradičnej škole sú kognitívne funkcie rozvíjané nerovnomerne 

a zaťažuje sa najmä pamäť. M. Zelina (1996, s. 40) vymedzuje nasledujúce axiómy rozvoja 

kognitívnych funkcií: 

● rozvíjanie všetkých kognitívnych funkcií a hlavne tých najvyšších – tvorivosť, hodnotenie, 

syntéza; 

● úlohy – tvoria základ rozvíjania kognitívnych funkcií; 

● rozvíjanie kognitívnych funkcií v každej ľudskej činnosti (vyučovacie predmety, výchovné 

činnosti); 

● všetky kognitívne funkcie je možné rozvíjať v akomkoľvek veku – predškolskom, mladšom 

školskom veku, v dospelosti. 

          V praktickej časti našej práce sa zameriame na využitie úloh, ktoré stimulujú 

kognitívne funkcie žiaka.             

            Š. Švec (2005) predložil adaptáciu anglického originálu revidovanej taxonómie B. S. 

Blooma, ktorá je s pridanou hodnotou a modifikovaným podaním predstavujú dva rozmery: I. 

Rozmer –  Poznatok a II. Rozmer – Kognitívny proces (Švec, 2003, s. 453 – 476): 

  

I. Rozmer POZNATOK 

(zahŕňa tieto hlavné typy, podtypy, príklady): 
II. Rozmer KOGNITÍVNY PROCES 

FAKTUÁLNY POZNATOK  

● znalosť termínov a iných konvencií v dorozumievaní sa 

a porozumení si; 

● znalosť faktov a noriem; 

● znalosť konkrétnych pragmatických dát a informácií. 

schopnosť NADOBÚDAŤ a UCHOVÁVAŤ 

● pamäťové reprodukovanie znalostí → spoznávanie 

(znovupoznávanie), znovuvyvolávanie znalosti 

● vyhľadávanie a uchovávanie cudzieho poznatku z dlhodobej 

pamäti ľudstva → vyhľadávanie a uchovávanie informácií, 

KONCEPTUÁLNY POZNATOK  

● znalosť triedení a kategórií; 

● znalosť princípov a iných generalizácií; 

 schopnosť POROZUMIEVAŤ 

● vykladanie  (interpretovanie) poznatku → písomné predkladanie, 

ústne tlmočenie a iné. 
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● znalosť teórií, pojmových modelov a koncepčných štruktúr. ● spríkladňovanie (exemplifikovanie) poznatku → znázorňovanie, 

uvádzanie príkladov a iné. 

● triedenie (klasifikovanie) poznatkov; súhrnovanie, 

zovšeobecňovanie (generalizovanie) poznatku. 

PROCEDURÁLNY POZNATOK 

● znalosť predmetovo (odborovo) špecifických postupností 

a operácií; 

● znalosť predmetovo špecifických metód a ich techník; 

● znalosť predmetovo špecifických kritérií na určovanie podmienok 

a okolností použitia vhodných procedúr. 

schopnosť UPLATŇOVAŤ 

● vykonávanie (exekúcia) 

● využívanie (implementovanie) 

 

schopnosť ROZOBERAŤ (ANALYZOVAŤ) 

● rozlišovanie (rozoznávanie, diskriminovanie, vyberanie 

(selektovanie), sústreďovanie(smerovanie k ohnisku)) 

● štruktúrovanie (resp. organizovanie) 

● prisudzovanie (atribuovanie) 

METAKOGNITÍVNY POZNATOK 

● znalosť stratégií poznávania; 

● vedomosť o kognitívnych úlohách, vrátane znalosti kontextov 

a podmienok riešenia zadanej alebo zvolanej úlohy; 

● poznanie seba ako homo cogitans – človeka poznávacieho. 

schopnosť VYHODNOCOVAŤ (EVALVOVAŤ) 

● overovanie poznatku (monitorovanie, detekovanie, testovanie, 

kontrola) 

● posudzovanie poznatku 

 

 schopnosť VYTVÁRAŤ (KREOVAŤ) 

● generovanie poznatku 

● plánovanie poznatku 

● produkovanie poznatku 

  

Tabuľka 5:   Pridaná hodnota k taxonómii B. Blooma 

 

          V súvislosti so stimuláciou schopností žiaka v procese porozumenia textu je dôležitý 

psychologický koncept L. S. Vygotského – zóna vývinu dieťaťa. Prvou zónou je zóna 

aktuálneho vývinu, ktorá odzrkadľuje aktuálny stav kognitívnej disponovanosti dieťaťa, ako 

sa dieťa stavia k riešeniu úloh, ako sa samo obracia k svetu. Dieťa je schopné do určitej miery 

riešiť samostatne rôzne úlohy za predpokladu, že kognitívne funkcie, ktoré má už utvorené, 

mu na zvládnutie týchto úloh postačujú. Taktiež deti sa púšťajú do riešenia náročnejších úloh, 

úloh nad ich sily, ktoré potom nezvládajú alebo sú pre nich neriešiteľné. 

 Ak sa dieťa púšťa do riešenia úloh, ktoré sú nad rámec jeho možností, vtedy je potrebné mu 

ponúknuť pomoc v podobe rôznych impulzov, rád, námetov, otázok, ktoré dieťa ,,navádzajú 

na isté cesty a stratégie riešenia, a tým na výkony, ktorých by dieťa nebolo samostatne 

schopné. V každom prípade je cenná práve tá informácia, ktorá vypovedá o tom, ako dieťa 

ponúkané impulzy využíva, k akým postupom, stratégiám a výkonom ho tieto impulzy vedú. Na 

základe toho si vytvárame obraz o tom, aké sú vývinové potencie dieťaťa a kam sa v najbližšej 

budúcnosti vo svojom kognitívnom vývine môže dostať“ (Pupala, 2001, s. 200). Ide o druhú 

zónu, ktorú Vygotskij nazýva zónou najbližšieho vývinu. Vygotskij túto zónu doslovne 

charakterizuje ako ,,diferenciu medzi úrovňou riešenia úloh s pomocou a pod vedením 

dospelých a úrovňou riešenia úloh dostupných samostatne“ (Vygotskij, podľa Kolláriková, 

Pupala, 2001, s. 200). 
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2.3     Jazykové a kognitívne procesy pri porozumení textu 

 

Kognícia je neoddeliteľne prepojená s prirodzeným jazykom a  jazyk je súčasťou 

kognície. Ak kognícia predstavuje komplex štruktúr a procesov ľudského poznávania, 

jazyková kapacita človeka je špecifickou časťou kognície, pretože predstavuje špecificky 

ľudskú mentálnu schopnosť, ktorá má zásadný význam pre všeobecné kognitívne schopnosti 

(Schwarzová, 2009, s. 31). 

            „Vzťah jazyka a kognície vo vyučovaní  jazyka prirodzene vyplýva z neodlučiteľnosti 

jazyka a kognície v ľudskom vedomí a poznávaní vôbec. Teda aj pri uvažovaní o zmysle 

vyučovania materinského jazyka v primárnom vzdelávaní nemôžeme tento bytostný vzťah 

opomenúť“ (Liptáková, 2011).   

        S rozvojom kognitívnej psychológie a pedagogiky sa vzhľadom na gramotnosť začal 

klásť dôraz na spracovanie textových informácií pri procese učenia. Najdôležitejším 

procesom pri učení sa z textu je porozumenie textu. Schnotz, Ballstaed (podľa Čáp, Mareš, 

2001, s. 480) konštatujú , že porozumenie má päť zložiek: 

● úsilie významu a zmyslu: žiak sa učí zorientovať v reálnom svete, aj vo svete symbolov, 

pochopiť súvislosti a celkový zmysel javov; 

● mentálne konštruovanie: porozumenie je dnes chápané ako aktívny dej, ktorého cieľom je 

skonštruovať takú mentálnu reprezentáciu vedomostí, ktorá by bola vnútorne súdržná, 

nerozporná a pre daného jedinca použiteľná; 

● interakcia medzi vnútornými a vonkajšími vplyvmi: porozumenie nie je jednorazovým 

aktom, ale je výsledkom zložitej interakcie medzi rôznymi úrovňami spracovania informácií; 

taktiež porozumenie je ovplyvnené vonkajšími a vnútornými podmienkami; 

● otvorenosť procesov: porozumenie je otvorený a cyklický proces, nové informácie sú 

konfrontované s doterajšími, dochádza k premene a tá spätne ovplyvňuje vnímanie ďalších 

informácií (uľahčuje aj komplikuje); 

● závislosť od kontextu: informácie sú vždy zhrnuté do istého kontextu a ten ovplyvňuje tak 

ich vnímanie, ako aj prisudzovanie významu a zmyslu. 

     Pri recipovaní textu sú dôležité procesy súhrne označované ako zapamätávanie. 

V súvislosti so zapamätávaním rozlišujeme dva typy pamäti, a to epizodickú a sémantickú 

pamäť. ,,Epizodická pamäť sa sústreďuje na epizódy, udalosti a ukladá ich podľa priestorovo-

časových hľadísk. Sémantická pamäť sa týka verbálnych symbolov, pojmov, vzťahov medzi 

pojmami, významov slov a ukladá ich v podobe hierarchicky usporiadanej siete“(Mareš, 
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podľa: Čáp, Mareš, 2001, s. 481). Na učenie sa z textu je pre čitateľa výhodnejšia sémantická 

pamäť a zapamätávanie prebieha tým lepšie, čím má text prehľadnejšiu štruktúru. Na učenie 

sa z textu je dôležitá pamäť zámerná a nevyhnutné sú aj stratégie zapamätania si učiva. 

Pressley ponúka nasledujúce stratégie: 

● stratégia organizovania a reorganizovania textu tak, aby sa dal lepšie zapamätať; 

● stratégia aktivovania doterajších vedomostí;  

● elaboračné stratégie, pri ktorých sa cielene vyhľadávajú väzby k doterajším poznatkom; 

● stratégia predstavivosti – jedinec si zámerne vyvoláva obrazné predstavy toho, čo si má 

zapamätať; 

● stratégia sumarizovania informácie vedie k redukovaniu učiva nutného na zapamätanie, 

ďalej k vystihnutiu hlavných myšlienok, ktoré sa lepšie pamätajú; 

● transformačná a mnemotechnická stratégia, kde si žiak uľahčuje zapamätávanie zvukovo, 

vizuálne alebo transformovaním učiva do skratiek, riekaniek, príbehov a podobne (Mareš, 

podľa Čáp, Mareš, 2001, s. 482). 

          Vybavovanie si z pamäti môže prebiehať dvoma spôsobmi, a to znovupoznaním 

a znovuvybavením. Znovupoznanie umožňuje žiakovi vedome si vyvolať z pamäti vedomosť, 

ak sa s ňou opäť stretne, spozná ju. ,,Žiak si spomenie, že sa túto záležitosť už niekedy učil 

a dokáže rekonštruovať potrebné súvislosti. Impulz pritom vychádza zvonku, mimo žiaka. 

Žiaci týmto spôsobom riešia napríklad didaktické testy, kde dominujú úlohy s výberom 

odpovedí“ (Mareš, podľa Čáp, Mareš, 2001, s. 482).  

Pri znovuvybavení je žiak schopný vedome vyvolať zo svojej pamäti vedomosti aj s ich 

kontextom. ,,Impulz prichádza od žiaka samotného a dokáže riešiť úlohy, ktoré vyžadujú 

tvorbu odpovedí, aplikáciu vedomostí, nepotrebuje k tomu pomôcky“ (Mareš, podľa Čáp, 

Mareš, 2001, s. 482). Vybavovanie z pamäti je niekedy ovplyvnené negatívnymi pocitmi, ako 

je žiakov strach, tréma, časový nátlak a mnohé iné. 

       Pri spracovaní informácií z textu sú nevyhnutné ako jazykové, tak aj kognitívne procesy. 

Ako sme uviedli vyššie, k jazykovým procesom, ktoré prebiehajú na jednotlivých úrovniach 

porozumenia textu, patria procesy identifikovať, dedukovať, interpretovať a integrovať, 

kriticky analyzovať a hodnotiť informácie z textu. V nasledujúcej tabuľke ich dávame do 

vzťahu s kognitívnymi procesmi hierarchizovanými podľa kognitívnej taxonómie. Pripájame 

aj príklady z nášho výskumného nástroja. V zhode so zameraním nášho výskumu sa 

sústreďujeme na prvé tri úrovne porozumenia textu: 
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ÚROVNE POROZUMENIA TEXTU KOGNITÍVNE FUNKCIE 

1. Schopnosť identifikovať informácie 

explicitne formulované v texte. 

● O akých kolieskach sa hovorí v texte? 

● Na akom dopravnom prostriedku sa tieto 

kolieska nachádzajú? 

● Koľko ozubených koliesok má bicykel? 

● Čím sú ozubené kolieska spojené? 

 

 

        Zapamätať; 

        Porozumieť; 

    

      

 
 ● pamäťové reprodukovanie znalostí → spoznávanie 

(znovupoznávanie), znovuvyvolávanie znalosti, vyhľadávanie 
a uchovávanie informácií. 

2. Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ 

vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované 

explicitne), inferenčné myslenie. 

● Prečo sa tieto kolieska volajú ozubené? 

● Vysvetli, prečo si ,,ozubené kolieska musia 

čistiť zuby“? 

● Povedz, prečo ide rýchlejšie cyklista ako 

chodec? 

● Kto ide rýchlejšie, pán alebo jeho psík? 

 

 

 

 

 

           Aplikovať; 

           Analyzovať; 

      
 

● využívanie (implementovanie) informácií, rozlišovanie 

(rozoznávanie, vyberanie/selektovanie, sústreďovanie, 
štruktúrovanie, prisudzovanie (atribuovanie) 

3. Schopnosť interpretovať a integrovať  

informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva 

svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

● Vieš, v akých veciach ešte môžeme nájsť 

také ozubené kolieska ako na bicykli? 

    (v autách, kombajnoch, hodinách,...) 

● Prečo musíme pri bicyklovaní nosiť 

prilbu? 

● Kde sa môžeme bezpečne bicyklovať? 

● Nakresli svoj bicykel. keď nemáš, nakresli 

taký, aký by si chcel mať. 

● Spomeň si, o čom sme čítali v texte. 

Povedz, akým spôsobom sa bicykel dáva do 

pohybu. 

● Vyber z kartičiek tie informácie, ktoré si sa 

dnes dozvedel/a. 

 

 

               

 

              Hodnotiť; 

              Tvoriť 

 

● vykladanie  (interpretovanie) poznatku, integrovanie poznatku, 

overovanie poznatku (monitorovanie, posudzovanie poznatku, 

vybavovanie si z pamäti, usporiadanie informácií, využívanie 
informácií 

 

  

 

  

Tabuľka 6:  Časť ukážky z praktickej časti 
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          V našej práci chceme poukázať na odraz kognitívnych procesov v jednotlivých 

úrovniach porozumenia textu a využiť stimulovanie týchto kognitívnych funkcií ako 

predpokladu na vytváranie efektívnejšieho porozumenia textu. Jazykové a kognitívne procesy 

pri porozumení textu vidíme v takejto súvislosti: 

 

ÚROVNE POROZUMENIA TEXTU                     

schop. kriticky  ●
analyzovať                                                                       JAZYKOVÉ A KOGNITÍVNE PROCESY

a hodnotiť                                                                           PRI POROZUMENÍ TEXTU

interpretácia      ●
a integrácia                 

dedukcia            ●

identifikácia       ●

● ● ● ● ● ●
zapamätať    porozumieť    aplikovať     analyzovať    hodnotiť      tvoriť

KOGNITÍVNE FUNKCIE                   
 

 

Graf 1:   Jazykové a kognitívne procesy pri porozumení textu 

 

 

           Pri objasnení kognitívnych procesov pri porozumení textu sa opierame o revidovanú 

Bloomovu taxonómiu, kde v rámci kognitívnej dimenzie  vychádzame z kognitívnych 

procesov – zapamätať, porozumieť, aplikovať, analyzovať, hodnotiť, tvoriť. Opierajúc sa 

o jednotlivé úrovne porozumenia textu a kognitívne procesy nevyhnutné pri procese 

porozumenia podľa J. Dolníka (podľa Dolník, Bajzíková, 1998) porozumenie textu má 

identifikačnú (spoznávaciu) stránku a kognitívny aspekt (aspekt chápania).  

           Na predloženom grafe (Graf 1) vertikálnu rovinu znázorňuje identifikačná 

(spoznávacia) stránka procesu porozumenia, ktorá predstavuje jednotlivé úrovne porozumenia 

textu. Tieto úrovne predstavujú jazykové procesy, prostredníctvom ktorých sa realizuje 

poznávanie v postupnosti jednotlivých úrovní, od nižších úrovní porozumenia, až po 

dosiahnutie vyšších úrovní. Horizontálna rovina znázorňuje hierarchiu kognitívnych funkcií. 
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Spojenie vertikálnej aj horizontálnej roviny (Graf.1) nám znázorňuje vzťah týchto úrovní 

v zmysle vzájomného odrážania sa ich jednotlivých procesov. Ide o procesy jazykové 

(vertikálna rovina) a o procesy kognitívne (horizontálna rovina). Myslíme si, že ak chceme 

proces porozumenia textu zefektívniť, tak jednou z možností je práve spojitosť úrovní 

porozumenia textu a kognitívnych procesov, ktoré sú ich nevyhnutnou súčasťou. Na základe 

toho v našej práci svoju pozornosť zameriavame práve na stimulovanie kognitívnych funkcií, 

a tým sa usilujeme ponúknuť nový prístup k rozvíjaniu porozumenia textu ako súčasti 

čitateľskej gramotnosti. Predpokladáme, že takýmto spôsobom možno dosiahnuť 

efektívnejšie rozvíjanie porozumenia textu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


