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3      KOGNITÍVNE A REČOVÉ PREDPOKLADY ŽIAKA PRIMÁRNEJ 

        ŠKOLY NA POROZUMENIE TEXTU  

 

3.1   Kognitívne štruktúry v mladšom školskom veku  

 

          Psychológovia, ktorí sa snažia pochopiť zmeny v myslení v priebehu životného cyklu, 

študujú kognitívny vývin, teda skúmajú, ako sa mentálne schopnosti budujú a menia sa 

vzrastajúcou fyziologickou zrelosťou (proces zrenia) a so získavaním skúseností (učenie). 

Študovaním kognitívneho vývinu sa skúmajú rozdiely a podobnosti medzi ľuďmi v rôznych 

vekových etapách z hľadiska ako a prečo ľudia myslia a správajú sa odlišne v rôznych 

obdobiach svojho života (Sternberg, 2002, s. 467 – 468). 

         Kognitívny vývin zahŕňa kvalitatívne zmeny v spôsobe myslenia, ale aj kvantitatívne 

zmeny, ktoré predstavujú nárast vedomostí a schopností. Väčšina psychológov sa zhoduje, že 

k vývinovým zmenám dochádza prostredníctvom interakcie procesov zrenia (nature – 

vrodené, biologické vplyvy) a učenia (nurture – prostredie, sociálne vplyvy, výchova). Tá 

skupina, ktorá kladie dôraz na proces zrenia,  zastáva názor, že ku každej stálej zmene 

v myslení alebo v správaní dochádza vplyvom dozrievania, bez ohľadu na konkrétne 

skúsenosti človeka. Na druhej strane, sú zástancovia, ktorí prikladajú dôležitosť učeniu, 

v ktorom ide o relatívne stálu zmenu myslenia dôsledkom skúseností (Sternberg, 2002, s. 

468). 

 Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú kognitívny vývin dieťaťa,  patria vnútorné (interné) 

a vonkajšie (externé) faktory. Podľa J. Čápa (podľa Čáp, Mareš, 2001, s. 188) k vnútorným 

faktorom patria nasledujúce predpoklady: 

● dedičná  výbava  − prijíma sa od rodičov prostredníctvom génov; 

● génová výbava – zahŕňa zmeny v génoch, ktoré vznikli mutáciou; 

● vrodená výbava – zahŕňa naviac zmeny vyvolané v počas vývinu plodu; 

● konštitučná výbava – zahŕňa naviac vplyvy prostredia na organizmu počas vývinu jedinca 

po narodení. 

K vonkajším podmienkam ovplyvňujúcim kognitívny vývin patrí: 

● rodina;  

● vrstovníci, jednotlivci a skupiny; 

● škola a školská trieda; 

● lokalita, národnostné a iné skupiny ovplyvňujúce rodinu a dieťa; 
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● životné prostredie; 

● sprostredkovanie vplyvov širšieho prostredia najbližším prostredím dieťaťa (ibid.). 

          Existuje viacero prístupov ku kognitívnemu vývinu a vzhľadom na smerovanie našej 

práce sa opierame o teóriu kognitívneho vývinu Jeana Piageta, teóriu L. S. Vygotského 

(kapitola 2.2), o zástancov teórie spracovania informácií (metakognitívne procesy a vývin 

pamäti kapitola 3.2) a teóriu mediovaného konštruktivizmu (bližšie kapitola 3.5). 

           Teóriu J. Piageta považujeme za najkomplexnejšie východisko pri charakterizovaní 

kognitívneho vývinu dieťaťa. Spomínaná teória interpretuje kognitívny vývin dieťaťa ako 

výsledok interakcie biologického dozrievania a prostredia. Podľa J. Piageta kognitívny vývin 

prebieha v štádiách, ktoré sa dosahujú ekvilibráciou (vyvažovaním), pri ktorej deti hľadajú 

rovnováhu (ekvilibrum) medzi tým, s čím sa stretávajú vo svojom prostredí v súvislosti s ich 

kognitívnymi schopnosťami (Sternberg, 2002, s. 471). Štádium ekvilibrácie zahŕňa 

nesledujúce procesy: 

● rovnováha – dieťa je v stave rovnováhy, ak jeho spôsob myslenia (schémy, mentálne 

    rámce) je adekvátny pri konfrontácii s podnetmi prostredia; 

● asimilácia – dieťa zapracúva nové informácie z prostredia do svojich existujúcich schém; 

● akomodácia – dieťa je schopné svoje existujúce schémy zmeniť tak, aby vyhovoval 

   dôležitým informáciám z prostredia; 

    − ak však nová udalosť alebo nový objekt nezapadajú do osvedčenej schémy, tak dieťa 

pôvodnú schému modifikuje, reviduje, prispôsobuje novej situácii. Procesy asimilácie 

a akomodácie spoločne vytvárajú dokonalejšiu úroveň myslenia, ako bola predchádzajúca 

(Čáp, 2001; Sternberg, 2009, s. 471). 

             Piaget dospel k záveru, že kognitívny vývin dieťaťa prechádza určitými relatívne 

samostatnými štádiami a vo svojej práci definuje štyri štádiá. Faktory, ktoré najviac 

ovplyvňujú prechod z jedného štádia do druhého, J. Piaget (podľa Čáp, Mareš, 2001, s. 392) 

vymedzuje nasledovne: 

● Zrenie (biologicky podložené);   

● Učenie; 

● Odovzdávanie sociálnej skúsenosti; 

● Ekvilibrácia (vyrovnanie) medzi organizmom a vonkajším prostredím. 

          Štádiá sú vymedzené vekovým ohraničením, ktoré je však len orientačné, pretože 

u niektorých detí môže určité štádium nastúpiť skôr, prípadne neskôr. Dôležitá je skôr 

postupnosť týchto štádií, než ich vekové ohraničenie. Piagetove štádiá kognitívneho vývinu sú 

nasledovné: 
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1. Senzomotorické štádium (0 – 2 roky): dôležitými procesmi v tomto štádiu sú motorická 

aktivita, vnímanie a ,,experimentovanie“. Dieťa začína odlišovať seba od okolitých objektov. 

Buduje sa u neho pojem stálosti objektu, čo svedčí o mentálnej reprezentácii neprítomného 

objektu. Hlavným prínosom v tomto štádiu je stálosť objektov. 

2. Predoperačné štádium ( 2 – 8 rokov): dôležitými procesmi v tomto štádiu sú reč, tvorenie 

predstáv a jednoduchšie myslenie. Deti sa učia používať jazyk; mentálna reprezentácia 

objektov sa tvorí pomocou predstáv a slov. Myslenie dieťaťa je zatiaľ egocentrické (v 

kognitívnom slova zmysle), vidí všetko len zo svojho pohľadu, nedokáže sa na problém 

pozrieť z pozície druhého človeka. Dieťa ešte úplne nerozumie určitým pravidlám činnosti, 

určitým operáciám, hlavne reverzibilným. Dokáže triediť objekty prevažne len na základe 

jednej charakteristiky. Rozumie niektorým vzťahom a problémom, ale rieši ich v prílišnej 

závislosti od toho, čo práve vníma (názorné myslenie). Hlavným prínosom v tomto období je 

osvojovanie jazyka a vývin pojmov. 

3. Štádium konkrétnych operácií (8 – 12 rokov): medzi dôležité procesy v tomto období patrí 

logické myslenie a operovanie s abstraktnými pojmami – aj keď zatiaľ len vo vzťahu 

k objektom, ktoré môže priamo vnímať svojimi zmyslami. Dieťa je schopné pochopiť 

identitu, overuje si vratnosť mentálnych operácií. Rozumie stálosti počtu objektov (okolo 6. 

roku), stálosti hmotnosti objektov (okolo 9. roku). Dokáže triediť objekty podľa niekoľkých 

charakteristík. Experimentuje s objektmi, nie však systematicky. Hlavným prínosom v tomto 

období je zachovanie množstva (Čáp, Mareš, 2001, s. 393). Toto štádium sa 

z psychologického hľadiska nazýva aj obdobím mladšieho školského veku a je cieľovou 

populáciou nášho výskumu, preto ho charakterizujeme bližšie. Pociťovanie a vnímanie 

dieťaťa mladšieho školského veku sa spresňuje, ale stále je dosť subjektívne a citovo 

ovplyvniteľné. Celostný charakter vnímania nadobúda analytický charakter. Zdokonaľuje sa 

schopnosť rozlišovať rôzne podobné predmety, čiže proces diferenciácie. 

          Pozornosť u mladšieho žiaka nadobúda na intenzite, rozsahu a na stálosti. Pomer 

mimovoľnej – neúmyselnej a zámernej – úmyselnej pozornosti sa mení. Zo začiatku je 

zámerná pozornosť krátkodobá, najmä v prvom ročníku, no neskôr sa pozornosť rozširuje. 

          Pamäť je zo začiatku ešte konkrétna a názorná, ale postupne jej rozsah narastá, taktiež 

nadobúda na rýchlosti a presnosti. Pri zapamätávaní vzrastá zámernosť a popri mechanickej 

pamäti sa začína objavovať aj pamäť logická. K akustickej (sluchovej) pamäti pribúda aj 

optická, vizuálna pamäť. 

          Myšlienková činnosť je názorná, konkrétna, no po ôsmom roku nastupuje slovno-

logické a abstraktné myslenie. Postupne sa vyvíjajú všetky myšlienkové operácie. ,,Procesy 
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analýzy a syntézy sa spočiatku uplatňujú a rozvíjajú predovšetkým v konkrétnom myslení, 

neskôr aj na úrovni abstraktného myslenia“ (Kubáni, Končeková, 1991). Okrem abstrakcie sa 

rozvíja aj zovšeobecňovanie a konkretizácia. ,,Vývin konkretizácie sa prejavuje v rastúcej 

spôsobilosti aplikovať zovšeobecnené teoretické poznatky na riešenie praktických úloh, ako aj 

v spôsobilosti ilustrovať zovšeobecnené, teoretické poznatky konkrétnymi príkladmi“ (Kubáni, 

Končeková, 1991). Čo sa týka tvorby pojmov, sú veľmi difúzne a deti ich tvoria na základe 

zovšeobecnenia podstatných i nepodstatných znakov, ktoré dieťa upútajú. Až koncom 

obdobia dieťa používa nadradené pojmy a vystihuje podstatné znaky, pojmy sa spresňujú 

a nadobúdajú vyššiu úroveň zovšeobecnenia. ,,U detí mladšieho školského veku sa výrazne 

vyvíja aj spôsobilosť usudzovať (vynášať súdy, vyvodzovať závery). Myslenie má ešte určité 

znaky subjektívnosti a spätosti s citmi. Chýba kritickosť myslenia, mladší školák pristupuje 

ešte ku všetkému dosť naivne a nekriticky“ (Kubáni, Končeková, 1991). V období mladšieho 

školského veku sa v oblasti citov mení ich obsah, trvanie, vonkajší prejav, spôsob prežívania 

a ich priebeh, taktiež sa diferencujú a vznikajú nové city. ,,Pri emóciách (nižších citoch), 

ktoré existovali už v minulom období (radosť, strach, hnev, zlosť, žiarlivosť, hanba), sa menia 

príčiny, ktoré ich vyvolávajú, ale aj ich prejavy“(Kubáni, Končeková, 1991). Medzi nové 

emócie patrí cit krivdy a urážky, tréma, závisť, cit solidarity a škodoradosť (Kubáni, 

Končeková, 1991).  

             4. Štádium formálnych operácií (12 a viac rokov): typické pre toto štádium sú 

abstraktné, formálno logické operácie. Dieťa sa už nemusí opierať o zmyslovú skutočnosť, je 

schopné hypoteticko-induktívneho usudzovania typu ,,ak – potom“. Pri experimentovaní 

systematicky obmieňa premenné, hľadá pravidlá. Dokáže sa vyrovnať so situáciami, 

s ktorými sa doteraz nestretlo. Myšlienkové operácie sa spájajú do zložitejšej štruktúry a dieťa 

s nimi dokáže pracovať oboma smermi (priamo a spätne). Hlavným prínosom tohto štádia je 

abstraktné myslenie a logické uvažovanie (Čáp, Mareš, 2001, s. 393). 
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3.2    Metakognitívne procesy  

 

           John Flavell bol prvým, ktorý sa zaoberal otázkami týkajúcimi sa oblasti metakognície. 

Metakogníciu chápe ako oblasť, ktorá pomáha ľuďom lepšie rozumieť, lepšie učiť sa, 

dosahovať lepšie edukačné výsledky a robiť múdre a zmysluplné rozhodnutia. Pomenúva 

proces myslenia, ktorý sme všetci schopní niekedy ,,zapnúť“, ale len zriedka udržať tak 

dostatočne dlho, aby sme z neho vedeli získať výhody. Flavell sa zmieňuje o procese, 

odrážajúcom naše vlastné myslenie a sleduje, ako nás naše myslenie dostáva bližšie alebo 

ďalej k nášmu cieľu (podľa Larkin, 2010). 

          Metakognícia je procesom, ktorý je nevyhnutným pri učení sa z textu. Znamená 

,,poznávanie poznávania“ a rozvíjanie kľúčovej kompetencie ,,učiť sa, ako sa učiť“. Pojem 

metakognícia sa skladá zo slova meta – v gréčtine ponad, po; kognícia – je poznávanie. 

,,Metakognícia je vyššia rovina poznávania, než je prebiehajúci poznávací proces. Pri čítaní 

je kontrola, hodnotenie a regulácia procesu čítania – s dôrazom na porozumenie textu. Žiak, 

ktorý má rozvinuté metakognitívne zručnosti, si vie stanoviť cieľ čítania, vie, na čo sa má pri 

čítaní sústrediť“(Gavora, a kol., 2008, s. 81 – 82).  

          Cieľom mnohých učiteľov je udržať žiakov pri úlohách, napríklad riešiť matematické 

úlohy, písať príbehy alebo precvičovať iné nevyhnutné zručnosti žiakov, ktoré je potrebné 

získať aj pre život mimo školy. Cieľom mnohých detí je zvládnuť, dokončiť úlohy, prácu čo 

najrýchlejšie a najúspešnejšie. Odmenou za to je pre nich možnosť  hrať sa alebo nemusieť sa 

úlohám venovať opäť či pochvala od učiteľa. Nie sú to len deti, ktoré zmýšľajú takýmto 

spôsobom. Veľa dospelých ľudí má  cieľ, čo najrýchlejšie a najefektívnejšie dokončiť svoju 

prácu a venovať sa niečomu viac zábavnému.  

          Bohužiaľ, metakognícia ,,nezapadá“ do takéhoto spôsobu práce. Efektívnejší a  

rýchlejší spôsob práce nesie so sebou spomalenie procesu myslenia. Napriek tomu, odmena 

môže zvýšiť motiváciu a záujem, udržať pozornosť pri úlohe a rozvíjať schopnosti a stratégie 

umožňujúce prepájať vedomosti z jednej oblasti do druhej. Stávať sa viac ,,metakognitívnym“ 

je však o spomalení a o čase tešiť sa z procesu myslenia, dokonca aj obdivovať schopnosť, že 

vieme rozmýšľať o mnohých rozličných veciach a dovoliť nám sledovať svoje myšlienky.  

          Či metakogníciu môžeme definovať ako vedomý akt alebo ako nejaké spôsoby 

automatického spracovania, ktoré môžu byť tiež metakogníciou, je stále otázkou diskusie 

medzi odborníkmi. Automatické spracovanie je definované ako rýchle, vyžadujúce si málo 

úsilia a kontroly zo strany subjektu a týka sa nižších stupňov vedomia.  
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           Existuje teória, ktorá navrhuje dve formy pohľadu na metakogníciu: Prvá hovorí 

o nezávislosti od veku a o nevyžadovaní žiadneho kognitívneho úsilia, druhá hovorí 

o vedomom správaní, ktoré sa  stáva zautomatizovaným s rastúcim vekom a precvičovaním. 

Táto druhá forma je problematická pre teoretikov zaoberajúcich sa metakogníciou, pretože 

kognitívny, poznávací akt, ktorý je raz zahrnutý v poznávacom repertoári sa môže stať 

zautomatizovaným a nedostupným pre uvedomovanie  (Larkin, 2010, s. 3 – 5).        

           ,,Keď požiadame vyspelého čitateľa, aby opísal, ako recipuje text, vie povedať, aké 

ciele si stanovil pri recepcii daného textu, na ktoré časti textu kládol dôraz, ako si počínal, 

keď nerozumel istému úseku textu, a podobne. To znamená, že vyspelí recipienti si všímajú 

nielen obsah textu, ale aj svoje vlastné činnosti, ktoré uskutočňujú pri sledovaní textu“ 

(Gavora, 1991, s. 90). Procesy, ktoré sprevádzajú recepciu a vyskytujú sa aj pri iných 

kognitívnych činnostiach, sa nazývajú metakognitívne. ,,Metakognícia znamená ,,poznávanie 

poznávania“. Je to aktívne sledovanie a riadenie vlastných kognitívnych činností“ (Gavora, 

1991, s. 90). 

          P. Gavora (1992) delí metakognitívne procesy podľa fázy recepcie textu, a to na: 

- metakognitívne procesy na začiatku recepcie textu; 

- metakognitívne procesy v priebehu recepcie textu; 

- metakognitívne procesy po dokončení recepcie textu. 

          Pri metakognitívnych procesoch na začiatku recepcie textu si recipient určí cieľ, čo 

chce recepciou daného textu dosiahnuť. ,,U žiaka tento vlastný cieľ vzniká na základe 

transformácií cieľa recepcie, ktorý stanovuje učiteľ“ (Gavora, 1992, s. 92). 

          Prognózovanie a monitorovanie sú metakognitívne procesy, ktoré sa uplatňujú 

v priebehu recepcie textu. Vyspelý recipient v tejto fáze okrem recipovania úseku textu sa 

pokúša o predvídanie obsahu a nasledujúcich častí textu. ,,Tento jav sa nazýva prognózovanie 

obsahu textu“ (Gavora, 1992, s. 93). Prognózovanie možno považovať aj za diagnostickú 

pomôcku, pretože odhaľuje spôsob, akým prebieha recepcia textu. Doterajšie výskumy 

o úrovni prognózovania ukazujú, že naň vplývajú tri vlastnosti recipienta, a to doterajšie 

vedomosti, schopnosť identifikácie vzťahu medzi obsahom recipovaného textu 

a vedomosťami recipienta a schopnosť kritického zhodnotenia variantov prognózy (Gavora, 

1992, s. 94).  

          Proces monitorovania pri recepcii textu sa začal v súvislosti s tým, že recipient si 

uvedomuje a sleduje úspešnosť postupu, ktorý pri recipovaní textu používa. ,,Monitorovanie 

je prejavom sebaregulácie. Je to sledovanie a riadenie vlastných činností v procese recepcie 
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textu. Ide o činnosti kontrolné a hodnotiace. Pri neschopnosti adekvátneho monitorovania 

dochádza k závažným chybám pri recepcii textu“ (Gavora, 1992, s. 94).  

          O priebehu procesu monitorovania usudzujeme prostredníctvom pozorovania 

vonkajšieho správania recipienta. Ide o sledovanie rýchlosti a plynulosti, ako recipient sleduje 

očami text, ako sa často vracia v texte späť, ako skáče dopredu a podobne. Iným spôsobom 

pozorovania je verbalizácia pri recipovaní textu, kde učiteľ sa pýta žiaka, aby mu nahlas 

vyslovil svoje myšlienkové pochody a následne učiteľ tieto výroky analyzuje. Problémy môžu 

nastať u žiakov, ktorí majú problém s verbalizáciou myšlienkových pochodov, pretože ich 

formulácie nie sú presné.  

          Často sa stáva, že deti zdôrazňujú podružné veci a podstatné veci preceňujú. Za účinné 

sa považuje kladenie otázok pri recepcii textu, kde recipient sám formuluje otázky zamerané 

na obsah textu a hľadá na nich odpovede. ,,Takéto vlastné otázky (self-questioning) sú 

významným prvkom monitorovania recepcie textu“ (Gavora, 1992, s. 95).  

          Známe sú rôzne klasifikácie porúch pri recepcii textu. Ako príklad ponúkame 

taxonómiu porúch pri porozumení textu, ktorú vypracovali A. Collins a E. E. Smith (Collins, 

Smith, Gavora, 1992, s. 97): 

I. ,,Neporozumenie slova 

 - neznáme slovo, 

- známe slovo, ktoré v uvedenom kontexte nedáva zmysel. 

II. Neporozumenie vety 

- nemožná interpretácia, 

- viacero možných interpretácií, 

- interpretácia je v rozpore s vedomosťami recipienta. 

III. Neporozumenie, v akom vzťahu je jedna veta k druhej 

- interpretácia jednej vety je v rozpore s druhou, 

- nemožno nájsť spätosť medzi vetami, 

- viacero možných vzťahov medzi vetami. 

IV. Neporozumenie štruktúry textu 

- nemožno nájsť hlavnú myšlienku časti alebo celého textu, 

- nepochopenie, prečo sa v texte vyskytujú iné časti, 

- nepochopenie konania istých postáv (v literárnych textoch)“. 

          V tejto taxonómii sú predložené poruchy na základe zložiek textu – slov, viet a väčších 

textových celkov.  K rôznym druhom porúch môžeme pristupovať aj z pohľadu rôznych 
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aspektov, napríklad ako z hľadiska zhody medzi vedomosťami žiaka, obsahom textu, 

zámerom pôvodcu textu. Vtedy môžu nastať situácie, že recipient má: 

● nedostatočnú vedomosť o realite, ktorá je v texte vyobrazená – následná neschopnosť 

interpretovať text; 

● vedomosť o realite v texte, ale nerozumie jej – v prípade nejasného alebo veľmi ťažko 

zrozumiteľného textu; 

● schopnosť interpretácie textu, ale interpretácia nie je zhodná s autorovou; 

● interpretácia je rovnaká, ako interpretácia autora, ale neschopnosť vytvorenia vlastnej 

interpretácie (Gavora, 1992, s. 97). 

          Medzi metakognitívne procesy po dokončení recepcie textu patrí schopnosť recipienta 

zhodnotiť úspešnosť svojej činnosti, či bol cieľ recepcie dosiahnutý. V prípade žiakov 

zhodnotenie robí učiteľ.  

           Podľa M. Zelinu (1996) metakognitívne procesy zahŕňajú: 

- ,,sebapozorovanie v ,,druhom pláne“, teda nie sledovanie obsahu, ale formy, dynamiky 

prejavu; 

- sebavypočúvanie, sebavypytovanie sa; 

- sebareguláciu“. 

M. Zelina (1996) priraďuje metakognitívne zručnosti k oblasti kognitivizácie osobnosti 

a zároveň vytyčuje metódy, ktoré obsahujú:  

- ,,cvičenie sa v predpovedaní, odhadovaní, predikcii dôsledkov činností, predvídavosti – čo 

sa stane keď?; 

- dozor, kontrolu, vládu nad výsledkami vlastnej činnosti; 

- monitorovanie vlastnej aktivity – ako som to urobil, robil?; 

- testovanie reality – má zmysel, čo robím, čo som robil?; 

- koordinácia a kontrola pri učení a riešení problémov“. 

   Úlohou rozvíjania metakognitívnych zručností je viesť žiakov k tomu, aby sledovali 

vlastnú prácu a nevykonávali ju len mechanicky. Okrem sledovania činností vlastnej aktivity 

je dôležité aj sledovanie činností, ktoré vykonávajú ich rovesníci. Vytvára sa tak možnosť 

vyjadrenia vlastných pocitov pri aktivite, zhodnotenie postupu, čo bolo na postupe zlé, 

prípadné dobré a podobne (Zelina, 1996, s. 31).  

  Dôležité postavenie pri rozvíjaní metakognitívnych stratégií má recepcia textu. Recepcia 

textu (učenie sa z textu) je zámerná činnosť, ktorá predstavuje súhrn týchto procesov: 

motivovanie, porozumenie textu, zapamätávanie, vybavovanie z pamäti, metakognícia a 

percipovanie (vnímanie) textu. 
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     Motivovanie je prvým psychologicky dôležitým procesom na učenie z textu. 

Z hľadiska motivácie Hrabal a kol. (podľa Čáp, Mareš, 2001, s. 479) vytyčuje žiakove 

potreby ako: 

● poznávacie potreby, ako potreba získavať nové poznatky a potreba vyhľadávať a riešiť 

problémy; 

● sociálne potreby, predovšetkým potreba pozitívnych medziľudských vzťahov (afiliácia) 

a obava z odmietnutia ľuďmi, potreba vplyvu (moci), 

● výkonové potreby, vrátane ašpiračnej úrovne jedinca a prežívanie úspechu a neúspechu pri 

učení. 

            ,,Okrem toho môže žiaka k učeniu z textu stimulovať sama podoba textu. Napríklad 

primeraný obsah textu určeného k štúdiu, jeho príťažlivé grafické stvárnenie, jeho zaujímavá 

obrazová časť, jeho premyslené regulatívne prvky, ktoré vedú žiaka pri učení a poskytujú mu 

spätnú väzbu, nakoľko učivu rozumie a pod“ (Mareš, podľa Čáp, Mareš, 2001, s. 479). 

          ,,Recepcia textu znamená prijímanie a vnútorné spracovanie informácií, ktoré text 

obsahuje. Význam  slova recepcia sa líši od významu slova čítanie. Recepcia je činnosť, ktorá  

vyúsťuje do uvedomeného osvojenia si informácie. Nie každé čítanie je teda recepciou“ 

(Baláž, 1986, s. 16).  

             Text však recipuje nielen žiak, ale i učiteľ. Robí to, ale na úplne odlišnej úrovni než 

žiak. Text nie je preňho zdrojom nových informácií, ale len konkretizovaním učiva. Z textu sa 

dozvedá, čo by mal konkrétne učiť, v akom poradí a prípadne akým spôsobom. Proces 

recepcie textu má niekoľko fáz. Schematicky vyzerá takto: 

   

 

Obr. 2  Proces  recepcie textu 

 

           Na to, aby sa recepcia mohla uskutočniť, musí človek vynaložiť isté úsilie. Musí sa 

aktivizovať. Bez vôle vnímať text, porozumieť mu a zapamätať si ho recepcia nemôže 

prebiehať. Táto vôľová angažovanosť je preto nevyhnutným predpokladom recepcie textu.  
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          Žiak recipuje text preto, aby nadobudol vedomosti, ktoré žiada škola. Mnohé z nich 

použije pri riešení úloh a príkladov. Na ich základe si však rozvíja i zručnosti a schopnosti. 

Inými slovami, ako každý produkt komunikačnej činnosti aj písomný text vznikol kvôli 

niečomu (motivačný aspekt) a pre niečo (cieľová stránka, komunikačný zámer). Autor napísal 

text preto, aby čitateľovi niečo oznámil a niečo povedal. Čitateľ siahne po texte, keď hľadá 

informácie, ktoré potrebuje. Niektorí žiaci si dostatočne uvedomujú význam recepcie textu 

i potrebu konkrétnych informácií. Iní majú o tomto len nejasnú predstavu. Preto výsledky 

recepcie textu u jednotlivých žiakov bývajú odlišné. Nemôžeme ich však v mnohých 

prípadoch pripísať nízkej úrovni recepcie žiaka, ale už samotnému predpokladu tejto recepcie 

– žiakovej zameranosti a motivácie. 

           Skúsený recipient textu môže recipovať text rutinovane, rýchle a do značnej miery 

neuvedomene. Neuvedomenosť je dôkazom toho, že procesy recepcie textu zvládol dokonale, 

a že prebiehajú plynule a bez problémov. Neuvedomenosť je tu znakom efektívnej recepcie, 

nie je to teda negatívny jav. V závislosti od úrovne recipienta i od obťažnosti textu môže byť 

väčšia alebo menšia časť textu recipovaná týmto neuvedomeným spôsobom. Niektorú časť 

textu teda môže recipient spracúvať s vyššou uvedomovanosťou, inú s nižšou. 

           Za istý ideál, ku ktorému by sme mali žiaka viesť, preto možno považovať 

neuvedomenú, neproblematickú recepciu textu. Cesta k dosiahnutiu tejto úrovne však vedie 

cez postupné uvedomovanie si vlastnej činnosti a jej zlepšovanie pod vedením učiteľa. Toto 

uvedomovanie sa má týkať tých činností žiaka s textom, ktoré mu robia problémy a musí na 

ne vynakladať veľkú námahu. Ostatné činnosti, ktoré uskutočňuje plynule a ľahko, netreba 

transformovať do vedomej polohy. Je však potrebné mu dať možnosť, aby ich používal 

a ďalej rozvíjal (Gavora, 1992). 

           Odvolávajúc sa na rôzne výskumy u nás alebo v zahraničí môžeme konštatovať, že 

recipovanie textu u žiakov má často povrchný charakter, čo znamená, že u žiakov dochádza 

k neporozumeniu textu, a tak sa ho žiaci učia naspamäť, mechanicky ho reprodukujú. 

Odrazom je aj umiestnenie našich žiakov v medzinárodnej hodnotiacej štúdii PIRLS, PISA, 

kde v oblasti porozumenia textu dosahujú priemerné výsledky. 

          ,,Recepcia nie je len aktivitou samou pre seba, ale nástrojom, pomocou ktorého žiak 

zvládne učivo. Neprimeraná recepcia textu brzdí efektívne osvojovanie učiva“ (Gavora, 1992, 

s. 102 – 103). 

          Známe sú dva prístupy alebo koncepcie, ktoré navrhujú spôsob riešenia vyššie 

spomínanej situácie. V prvom prístupe ide o celkové zdokonalenie nácviku recepcie s cieľom 

zintenzívniť jeho rýchlosť, plynulosť a porozumenie. Ide tu o dôsledné riadenie recepcie 
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učiteľom. V druhom prístupe ide o zlepšenie sebaregulácie u žiaka pri recepcii textu, 

poskytnúť mu lepšiu metakognitívnu vybavenosť. 

          Prvú koncepciu vytvoril V. V. Švajko (1985) a je založená na troch princípoch:  

● Efektívna recepcia textu si vyžaduje, aby žiak pristupoval k textu ako k problémovej 

    situácii, ktorú má riešiť. 

● Pri recepcii si musí žiak stanoviť konkrétne ciele. 

● Priebeh recepcie má žiak monitorovať. 

Tieto princípy vylučujú neefektívnu recepciu textu, kde ide len o mechanické opakovanie 

textu. V. V. Švajko vypracoval aj metodiku nácviku recepcie textu, v ktorej kladie dôraz na 

vytváranie predstáv o obsahu textu, určovanie nových informácií, určovanie ,,témy“ textu, 

hodnotenie informácií a prognózovanie.  

          Autorkami druhej koncepcie sú A. S. Palincsarová a A. L. Brownová, ktoré vychádzajú 

z Vygotského tézy o potrebe prechodu od riadenia dieťaťa dospelým k sebariadeniu  dieťaťa 

a z tézy o zóne najbližšieho vývinu dieťaťa. Vypracovali program pre recepciu textu, ktorý 

vychádza z nasledujúcich postupov: 

● zhotovovanie súhrnov textu; 

● formulovanie otázok k textu; 

● vysvetľovanie obsahu textu; 

● prognózovanie textu.      

          Svoj postup odôvodňujú nasledovne: ak od žiakov vyžadujeme súhrn časti textu, tak  

zisťujeme, nakoľko venujú pozornosť kľúčovým informáciám v texte a zároveň si overujeme, 

či naozaj danému textu rozumejú. Týkajúc sa formulovania otázok k textu, žiaci sa opäť 

musia sústrediť na kľúčové informácie v texte, čím sa vytvára kontrola porozumenia textu. 

Od žiakov sa vyžaduje kritické hodnotenie textu vo fáze, keď majú vysvetľovať obsah 

recipovaného textu. Prognózovanie recipovaného textu autorky považujú za postup, ktorý 

vedie žiakov k vytváraniu inferencií a samotnému spôsobu overovania, nakoľko sú vytvorené 

inferencie správne. 

          Obe koncepcie boli vytvorené pre žiakov druhého stupňa základných škôl.  Spomínaní 

autori týchto koncepcií zastávajú názor, že receptívne komunikačné zručnosti je potrebné 

rozvíjať a formovať, aby sa recepcia stala ,,nástrojom“ na osvojovanie vzdelávacieho obsahu 

(Gavora, 1992, s. 105).  

          ,,Tieto koncepcie nesiahali po možnosti, aby sa recepcia textu súčasne nacvičovala 

s osvojovaním techniky čítania. Porozumenie textu sa síce do určitej miery nadobúda aj pri 
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osvojovaní techniky čítania, ale nejde tu o hlboké preniknutie do obsahu textu, o ktoré sa 

obidve koncepcie usilujú“ (Gavora, 1992, s. 106 – 107). 

          Metakognícia nie je typická len pre jednu oblasť výchovnovzdelávacej činnosti, ale 

odráža sa vo všetkých predmetoch, ktoré sa vyučujú v primárnej škole. Ponímanie predmetu 

metakognície je zložité. Z jedného uhla pohľadu je zrejmé, že metakognícia súvisí s typmi 

úloh a zručnosťami potrebnými pre jednotlivé predmety. Mnoho programov zameraných na 

stimulovanie kognitívnych schopností a zakomponovaných do vzdelávacích predmetov je 

navrhnutých tak, aby podporovali metakognitívne návyky, ktoré by žiaci následne vedeli 

uplatniť v rôznych vyučovacích predmetoch.  

          ,,Metakognitívne procesy zabezpečujú aktívne učenie sa a zabraňujú mechanickej 

činnosti, napríklad učeniu sa naspamäť bez porozumenia čítaného textu. Aktívne učenie sa je 

efektívnejšie ako mechanické učenie sa, umožňuje získať hlbšie a trvalejšie vedomosti, a preto 

má veľký význam presadzovať ho vo vyučovaní“(Gavora a kol., 2008, s. 82). 

 

 

3.3   Metakognícia a jej odraz vo vyučovacích predmetoch  

 

Metakognitívne procesy možno rozvíjať vo všetkých vyučovacích predmetoch. 

Vychádzajúc najmä z výskumov S. Larkinovej (2010), v tejto podkapitole načrtneme podobu 

metakognície v niektorých vyučovacích predmetoch. 

 

Metakognícia  – Čítanie a písanie 

 

          Naučiť sa a vedieť čítať je základnou zručnosťou, ktorá je potrebná na to, aby žiakovi 

boli prístupné informácie vo všetkých predmetoch. Deti a dospelí, ktorí majú ťažkosti 

s čítaním, sú znevýhodnení v mnohých oblastiach života. 

Z hľadiska jazykového procesora a zvládnutia techniky čítania sa môže zdať, že 

metakognícia s nimi nie je v žiadnej súvislosti. Avšak čítanie zahŕňa oveľa viac, než len 

schopnosť dekódovať znaky a skladať písmená do slov, ktoré majú význam. Metakognícia tu 

má svoje zastúpenie a veľký vplyv na výučbu čítania.  

          Známym je program Vzájomné čítanie od Palincsar a Brown (1984, podľa Larkin, 

2010, s. 66), ktorý učiteľov nabáda ku konštruovaniu, skúmaniu, objasňovaniu, 

predpovedaniu a  modelovaniu kľúčových princípov, ktoré pomôžu žiakom lepšie porozumieť 
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textu. Ide o pohľad na čítanie ako konštruktívny proces, ktorý zahŕňa sledovanie 

porozumenia, rovnako ako kontrolu kognitívneho spracovania informácií. Program 

Vzájomného čítania konkretizuje metakognitívne stratégie a zručnosti, ktoré používajú 

čitatelia pri recipovaní textu uvedomeným spôsobom.  

          Pri procese učenia sa čítať je dôležité dekódovanie a plynulosť. Učenie sa čítať 

znamená pochopiť, že tlačená podoba písmen zodpovedá jazyku, akým sa hovorí. Ide o posun 

v myslení od sústredenia sa na obsah hovoreného k pochopeniu, že jazyk sa môže realizovať 

v rôznych formách, a to slovom, ale aj písmom.  

Ako nadobúdame vedomosti o písanom texte, tak máme tendenciu rozvíjať naše 

vedomosti o tom, ako je text vytvorený. Ďalej sa postupne učíme, čo sú to podstatné mená, 

slovesá, príslovky a pod., ďalej, ako sú vety usporiadané a aké rozličné formy textu sa 

používajú vzhľadom na komunikačný zámer. Ide o spôsob uchovávania si 

metakognitívnych vedomostí, niečo čo sa časovo postupne rozvíja so zameraním na viaceré 

a rôzne druhy textov a prostredníctvom rôznych inštrukcií, stratégií.  

          Bryant a Bradley (1985, podľa Larkin, 2010, s. 69) zistili, že schopnosť aplikovať 

vhodné stratégie pri čítaní, ktoré rozlišovali dobrých a slabých čitateľov, sú viac, ako len 

fonologické zručnosti. Metakognitívne zručnosti, regulácia a kontrola pri procese čítania sú 

považované za kľúčové aspekty úspešného čítania. Čítanie znamená niečo viac, ako len 

dekódovanie písaných symbolov. Čítame, aby mal pre nás svet zmysel, ďalej čítanie slúži na 

učenie, objavovanie a vysvetľovanie situácií a inšpiruje nás k vytváraniu nových vecí. Čítanie 

má byť predovšetkým potešením, niečo, čomu sa oddávame, ale vieme, že veľa žiakov má 

problémy s čítaním a porozumením textu. 

Čitateľ je v pozícii vedenia dialógu s autorom textu a textom samotným. Žiakom 

pomáhame porozumieť textu prostredníctvom zaujatia aktívnej roly ako čitateľa. Môžeme pri 

tom používať stratégie určené na podporu aktívneho čítania, ako pýtanie sa žiakov, čo bude 

nasledovať v texte ďalej alebo spájať to, čo práve čítajú, s nejakými predchádzajúcimi 

vedomosťami, skúsenosťami. Taktiež môžeme realizovať čítanie vecných textov 

o životnom prostredí, o našom každodennom živote a na základe toho s týmito textami 

pracovať aj na ostatných vyučovacích predmetoch. Rosenblattová (1969, podľa Larkin, 

2010, s. 70) vidí čítanie ako ,,skutočnosť, niečo, čo sa deje medzi čitateľom a textom 

a nachádza sa v širšom kontexte. Táto skutočnosť je tiež súčasťou života jednotlivca 

a skupiny. Zameranosť je vždy na vzťah medzi textom a čitateľom, skôr ako na slová a ich 

dekódovanie“. Rosenblattová uvádza ,,estetické a ,,eferentné“ čítanie, ktoré však nevidí ako 

opozitá, ale ako súčasť kontinua. Estetické čítanie alebo čítanie pre potešenie zahŕňa 
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zameranie sa na slová, rytmus, spôsob, akým si na základe slov v texte vytvárame vlastné 

predstavy a naše imaginatívne svety v reagovaní na text. Eferentné čítanie má tendenciu 

sústrediť sa iba na obsah textu s cieľom získať nejaké informácie, ktoré ďalej môžeme použiť 

v iných situáciách, úlohách (Larkin, 2010). 

          Z hľadiska metakognície si čitateľ musí byť vedomý rôznych možných spôsobov, ako 

pracovať a porozumieť textu. Prácou učiteľa je viesť žiakov k budovaniu znalosti o tom, ako 

s textami pracovať v tomto meta-leveli. Jednou z dôležitých stratégií je podporovať žiakov 

v odrážaní ich reakcií na text a diskutovať s ostatnými, taktiež ako text nadväzuje na ich 

vlastné vedomosti. Týmto spôsobom, keď sa tento opakujúci proces medzi textom a čitateľom 

realizuje, prináša čitateľovi metakognitívne vedomosti o sebe samom a pomáha mu budovať 

a rozvíjať ďalšie metakognitívne znalosti o sebe ako o čitateľovi. Dobrí čitatelia v procese 

čítania vedia automaticky pochopiť zmysel textu (Larkin, 2010). 

         Písanie je úzko spojené s čítaním. Čítanie nám poskytuje modely pre písanie a pisatelia 

potrebujú čítať to, čo napísali s ohľadom na zámer, žáner, zmysel, gramatiku a podobne. 

Písanie tiež zahŕňa rôzne motorické zručnosti, ako správne držať pero, ceruzu; písať 

v príslušnom smere; byť schopný písať slová správne na čiary alebo tvoriť text s dodržaním 

žánru; dodržať odstup medzi jednotlivými slovami a celkove rozložiť text vzhľadom na 

priestor. Tiež je nutné pochopenie gramatických a interpunkčných pravidiel jazyka. Štúdie 

o písaní a metakognícii sa zameriavali na slovný opis žiakov o tom, ako premýšľajú pri 

procese písania a aké stratégie pri tomto procese používajú.  

Jeden z najznámejších modelov písania vytvorili Hayes a Flower (1980, podľa Larkin, 

2010), ktorý rozdeľuje proces písania do troch cieľových oblastí: generovanie, ktorým sa 

vytvárajú myšlienky, obsah a organizovanie, ktoré je zamerané na organizovanie obsahu 

a štruktúry textu. Tieto procesy sa navzájom ovplyvňujú a znovuobjavujú tak, že spätný 

proces v rámci jednej fázy sa premieta aj do ostatných fáz. U skúsených pisateľov plánovanie 

stratégií je často zložité a počas tvorenia textu sa stratégie neustále menia. S cieľom rozvíjania 

pisateľských zručností u žiakov sa snažíme o to, aby si uvedomovali rôzne procesy, ktoré si 

písanie vyžaduje, aby písaniu porozumeli aj ako vedomosti, ktorá im umožňuje zvládnuť aj 

ostatné vyučovacie predmety. Kellogg (1994, podľa Larkin, 2010, s. 77) zastáva názor, že 

,,pisatelia si rozvíjajú zručnosť písania najmä pri písaní úloh a ich relatívnej obťažnosti. 

Navyše musia rozvíjať schopnosť kde a ako zhromaždiť informácie na vyriešenie úlohy“. 

Kellogg uvádza, že pisatelia tiež odrážajú svoje širšie psychické, sociálne a kultúrne 

prostredie, ktoré taktiež má vplyv na rozvíjanie zručnosti písania. Pisatelia si tiež rozvíjajú 

metastrategické vedomosti, napríklad vedomosti o tom, ktoré zo stratégií môžu byť užitočné 
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pri písaní úloh a kedy a akým spôsobom je ich vhodné použiť. Napríklad, pisatelia sa 

rozhodujú strategicky o tom, ako si naplánujú písanie a aké bude detailné.  

V písaní, taktiež aj pri čítaní, žiaci potrebujú, aby bolo rozvíjané metajazykové 

povedomie: vedieť ako jazyk pracuje; vedomosti o štruktúre viet; o gramatike; o interpunkcii; 

o hláskovaní; a vedomosti o rôznych písomných formách. 

 

Metakognícia v matematike 

 Podľa výskumov vzťahu metakognície a matematiky (Larkin, 2010, s. 56 – 57) aj žiaci 

v mladšom školskom veku sú schopní porozumieť, ako použiť rôzne stratégie na vyriešenie 

matematických úloh. Druhy stratégií, ktoré žiaci používajú na vyriešenie matematických úloh, 

sa kategorizujú na externé (ako je napríklad počítanie na prstoch) alebo interné, kde správanie 

sa žiakov počas riešenia úlohy nie je pozorovateľné, ale je jasné, že žiak rieši problém/úlohu 

„v hlave“. Podľa výsledkov výskumu žiaci vo veku 7 rokov používajú metakognitívne 

zručnosti a stratégie. Výskum taktiež priniesol zistenia o úspešnosti používania interných 

stratégií a metakognície. To naznačuje, že učiteľom sprostredkované správne metakognitívne 

stratégie a ich pravidelné rozvíjanie, vedie neskoršie aj k ich aplikovaniu žiakmi. Citovaná 

štúdia upozornila na súvislosť medzi metakogníciou, motiváciou a používaním interných 

stratégií (Larkin, 2010, s. 56 – 57). 

 

Metakognícia a telesná výchova       

          Na prvý pohľad sa  spájanie metakognície s telesnou výchovou a športom javí ako 

problematické (Larkin, 2010). Isteže, tento predmet je predovšetkým zameraný na akciu, 

pohyb, učenie sa pohybovým zručnostiam, na súťaživosť viac ako na stránku kognitívnu. 

Napriek tomu rozvíjanie metakognície v spojitosti s telesnou výchovou a športom nám 

umožňuje vedome rozhodovať o živote, ktorý prostredníctvom spomínaných oblastí bude mať 

vplyv na naše dlhodobé zdravie a pohodu. Cieľ telesnej výchovy v školách by  predovšetkým 

mal smerovať k podporovaniu zdravého životného štýlu. 

 V minulosti telesná výchova inklinovala k  trénovaniu zručností, pravidiel hier 

a správnej techniky cvičenia. V tomto zmysle išlo o zameranie sa na vykonávanie toho, čo 

patrilo k obsahu vzdelávania. Pretože postupom času sa začal klásť väčší dôraz na kognitívny 

aspekt v iných učebných oblastiach, nastal posun k tomuto typu učenia sa aj v oblasti telesnej 

výchovy. Kognitívny aspekt/prístup bol zastúpený v telesnej výchove už predtým, len sa mu 

do takejto miery pozornosť nevenovala. Celosvetovo uznávaní vrcholoví športovci sú 
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považovaní za tzv. „mentálne silných“, po fyzickej stránke vo veľmi dobrej kondícii, ktorí sú 

vysoko  motivovaní a zameriavajú sa na konkrétne ciele. 

  Jedným z faktorov, ktorý je potrebné brať do úvahy pri rozvoji odborných znalostí 

v oblasti športu alebo pri vykonávaní  určitého druhu športovej aktivity, je motivácia. 

Motivácia sa spája s metakogníciou v celom rade oblastí. Jeden z prístupov, ktorý získal 

úspech v rámci telesnej výchovy, je PlaySMART program, ktorý bol vypracovaný na 

Manchester Metropolitan University a nesie názov ,,Myslenie prostredníctvom telesnej 

výchovy“. Program PlaySMART bol navrhnutý tak, aby rozvíjal motorické zručnosti 

a zároveň kognitívne prvky súčasne. Dôraz sa pritom kladie na myslenie a riešenie 

problémov, napríklad na využívanie taktických vedomostí o hre. Postup na používanie 

PlaySMART je detailný a podnecuje žiakov k plánovaniu, identifikovaniu stratégií, 

k vizualizácii, predstavovaniu si kľúčových pohybov a variácií, skúšaniu ich predstáv, 

pracovaniu s obmedzeniami, k porovnávaniu taktík, k otázkam typu ,,čo ak“, konštruovaniu 

,,tak potom“ pravidiel a k prenášaniu vedomostí do nových situácií (Larkin, 2010). 

 

Metakognícia a informatická výchova 

 Zapojenie do virtuálnych komunít môže podporiť rozvoj metakognície a viesť k 

podpore múdreho a zmysluplného rozhodovania. Taktiež umožňuje žiakom  preskúmať 

dôsledky svojho konania vo virtuálnych spoločenstvách, a tak  môže podporovať ich lepšie 

rozhodovanie v reálnom svete. Nové technológie majú vplyv na uľahčenie metakognitívneho 

vývinu po stránke  formálnej.  Avšak existuje tu riziko toho, že žiaci si virtuálnymi svetmi  

môžu úplne nahradiť skutočné sociálne interakcie, a tak môžu nastať ťažkosti spojené s 

prenesením zručnosti z virtuálneho do reálneho sveta. Preto v používaní informačno-

komunikačných technológií vo vzdelávaní musíme byť opatrní (Larkin, 2010). 

 

Metakognícia a vlastiveda/geografia  

V citovanej literatúre (Larkin, 2010) sú opísané stratégie rozvoja metakognície na 

vyučovaní geografie prostredníctvom práce v teréne. Navrhovaná metóda je založená na 

otázkach, ktoré kladú žiaci o učebnej téme, čo chcú o nej vedieť viac, a tie si následne overujú 

preskúmaním, prácou v teréne. To umožňuje žiakom premýšľať o povahe učebnej témy, ako 

je transformovaná v teréne, ďalej premýšľať o stratégiách, pomocou ktorých nájdu odpovede 

na vopred stanovené otázky, premýšľať o stratégiách pre zber a vyhodnocovanie dát a aká by 

mala byť písomná podoba učebnej témy. Všetky tieto otázky môžu byť diskutované medzi 

žiakmi spoločne a takýto spôsob práce žiakov vedie k rozvíjaniu plánovania, monitorovania 
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a hodnotenia vlastnej učebnej činnosti. Rozvíjanie metakognície prostredníctvom geografie (v 

našej primárnej škole vlastivedy) poskytuje jedinečné spojenie so svetom, v ktorom žijeme 

a v ktorom uvažujeme o spôsobe nášho myslenia, a žiakom umožňuje premýšľať o rôznych 

spôsoboch výkladu vedomostí, ktoré už nadobudli.  

 

Metakognícia a výtvarná výchova, dramatická výchova a hudobná výchova 

Tieto tri predmety spolu úzko súvisia a v učebnom pláne našej primárnej školy patria 

do spoločnej vzdelávacej oblasti (dramatická výchova sa prelína aj s literárnou výchovou, 

a teda patrí aj do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia) a predstavujú vzťah medzi 

tvorivosťou a metakogníciou. Metakognitívne  myslieť  môžeme aj bez toho, aby sme boli 

kreatívni, a na druhej strane môžeme byť kreatívni aj bez toho, aby sme metakognitívne 

procesy zapájali. Metakognícia môže dokonca potláčať stupne tvorivosti, najmä vo fáze 

generalizovania. Avšak niektoré mentálne schopnosti rámcovo spájajú tvorivé myslenie 

a metakogníciu. Tieto predmety poskytujú príležitosti na viac spôsobov videnia skutočnosti 

na základe rôznych uhlov pohľadu, na otvorenosť v myslení a získavaní konkrétnej predstavy 

o téme (Larkin, 2010).  

Dramatická výchova napríklad poskytuje príležitosti na chápanie javu z viacerých 

hľadísk cez ,,hru v role“. Žiaci sa dostávajú do perspektív iných osôb a tak sa rozvíja sociálna 

metakognícia. Týmto spôsobom žiaci musia spolupracovať, zdôvodniť a vyselektovať, na čo 

sa zamerať a ako vo finálnej fáze vytvoriť obraz toho, čo majú predviesť. Takáto forma 

rozvíjania metakognície je vo vytváraní reflexie toho, čo sa žiaci naučia od vstupu činnosti až 

po samotný výstup.  

          Odlišný prístup k metakognícii ponúka hudobná výchova. Štúdia o rozdieloch medzi 

nováčikmi a pokročilými hudobníkmi v stratégiách, ktoré používajú vo svojom vlastnom 

hudobnom prevedení (podľa Larkin, 2010), ukazuje, že pokročilí hudobníci preukazujú oveľa 

viac metakognitívnych zručností než začínajúci hudobníci, vrátane povedomia o vlastných 

silných a slabých stránkach, vrátane plánovania, monitorovania a hodnotenia výkonnosti, 

koncentrácie a pamäti. V citovanej štúdii sa navrhuje, aby učitelia hudby podporovali 

rozvíjanie metakognitívnych zručností rovnako ako rozvíjanie špeciálnych zručností.  
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3.4   Rečový vývin v mladšom školskom veku  

 

          Skúmaním vývinu reči sa zaoberá psychológia, psycholingvistika a najmä vývinová 

lingvistika. Z pohľadu vývinovej psychológie môžeme povedať, že reč dieťaťa v období 

mladšieho školského veku je po gramatickej stránke na dobrej úrovni, dieťa správne skloňuje, 

stupňuje, časuje a skladá slová do viet. Slovná zásoba sa odhaduje približne na 8 000 až 

10 000 slov. V tomto období okrem akustického vnímania reči začína osvojovať aj písanú reč. 

Najprv jazyk vníma vizuálne, učí sa ho čítať, identifikovať písmená, spájať do slabík, slov, 

viet a učí sa ich písať (Kubáni, Končeková, 1991, s. 64). 

          Opierajúc sa o rôzne teórie vysvetľujúce vývin reči môžeme povedať, že rečový vývin 

dieťaťa mladšieho školského veku je neoddeliteľnou súčasťou kognitívneho vývinu. 

V minulosti sa diskusie o osvojovaní jazyka sústredili hlavne na vzťah dedičnosti (nature) 

a prostredia (nuture). Súčasné uvažovanie o osvojovaní si jazyka sa opiera o východisko, že 

ide o dedičnú vlohu, ktorá je modifikovaná vplyvom prostredia. Postoj k skúmaniu 

osvojovania si jazyka sa tak sústreďuje na otázku, ktoré schopnosti sú vrodené a ako sú 

vlastne ovplyvňované prostredím, v ktorom dieťa žije (Sternberg, 2009, s. 337).            

           N. Chomsky (1965, 1972, In: Sternberg, 2009, s. 340) zastáva názor, že ľudia sú 

nositeľmi vrodeného modulu jazykového vývinu, ktorý ontogenetický jazykový vývin 

uľahčuje. To znamená, že sme pravdepodobne biologicky ,,predpripravení“ na osvojovanie si 

jazyka. Podľa N. Chomského máme ,,množinu vrodených univerzálnych princípov 

a parametrov, rovnakých pre všetky indivíduá. Je to akýsi univerzálny softvérový balík, ktorý 

sa spúšťa pod vplyvom primárnych lingvistických dát materinského jazyka“ (Rybár, 2005, s. 

94). 

          V súčasnosti sa pri vysvetľovaní rečového vývinu dieťaťa (ako aj kognitívneho vývinu) 

vychádza z tzv. interakčného prístupu. Interakčný prístup pri osvojovaní si jazyka berie do 

úvahy vplyv vrodených faktorov (interné faktory), čiže dedične podmienených jazykových 

schopností, a vplyv jazykového prostredia (externé faktory). Vo všeobecnosti môžeme 

povedať, že detská schopnosť porozumieť jazyku (spracovávať informácie) s vekom narastá. 

Okrem rastu slovnej pohotovosti a miery, s ktorou deti rozumejú slovám, najlepšie 

porozumieme jazykovému vývinu dieťaťa vtedy, ak nebudeme sledovať len jeho vek, ale aj 

stratégie, ktoré dieťa daného veku využíva na to, aby porozumelo slovám a tvorilo slovný 

materiál. To, čo sa vyvíja, nie je len schopnosť verbalizácie, ale aj schopnosť vytvárať 

užitočné stratégie zamerané na porozumenie slov a slovnú pohotovosť. Tieto stratégie 
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spočívajú v priesečníku osvojovania si jazyka a metakognície a sú dôležitým aspektom 

ľudskej inteligencie (Sternberg, 2009, s. 345). 

           Pri špecifikovaní vývinu reči dieťaťa mladšieho školského veku vychádzame 

z nasledujúcich zákonitostí a špecifík (Liptáková a kol., 2011): 

1./ Vývin detskej reči prebieha v jednotlivých štádiách. Jednotlivé štádiá odrážajú štádiá 

kognitívneho vývinu dieťaťa: napríklad na rozhraní predškolského a mladšieho školského 

veku ide o prechod štádia rozvitých viet do štádia tzv. dospelej  štruktúry vety spojeného 

s intenzívnym vývinom  slovnej zásoby dieťaťa, jednak po stránke kvantitatívnej, ale aj  

kvalitatívnej; 

2./ Rečový vývin postupuje od všeobecnejších k špecifickejším jazykovým schopnostiam 

dieťaťa (napr. od porozumenia a používania slov so širokým rozsahom významu 

k špecifikovanej lexike; od porozumenia textu na úrovni zapamätania si informácií 

k vyvodzovaniu špecifických súvislostí medzi informáciami v texte a mimo textu);  

3./ Konkrétno-faktické a egocentrické myslenie dieťaťa na začiatku školskej dochádzky sa 

odráža v preferovaní konkrétnej lexiky a vo vytváraní vzťahov medzi pojmami na základe 

konkrétnej skúsenosti s predmetmi a javmi; 

4./ Pri osvojovaní si jazyka sú dôležité nielen jazykové schopnosti dieťaťa, ale aj jeho 

všeobecné rozumové schopnosti; z tohto hľadiska je osvojovanie slovenského jazyka (často 

ako druhého jazyka) deťmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia sťažené nižšou úrovňou 

východiskového stavu kognitívnych i nonkognitívnych procesov (osobitne nízka úroveň 

potrieb a motivácie); 

5./ Rečová situácia dieťaťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia je špecifická tzv. 

rečovým hendikepom alebo obmedzeným rečovým kódom (Bernstein, 1975, podľa Liptáková 

a kol., 2011), teda nedostatkom verbálnych nástrojov na jazykové interpretovanie skutočnosti; 

na druhej strane, rómske dieťa komunikačne profituje z bohatých sociálnych vzťahov 

a skúseností; 

6./Osobitným problémom dominantnej populácie pochádzajúcej zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia, teda rómskych detí, je istá podoba bilingvizmu 

(dvojjazykovosti), keďže v závislosti od regionálnych špecifík sú od narodenia konfrontované 

so súčasným alebo postupným osvojovaním rómskeho a slovenského jazyka (prípadne 

ďalších jazykov alebo útvarov jazyka, napr. nárečí). 
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3.5  Teória mediovaného konštruktivizmu 

  

         Teória mediovaného konštruktivizmu teoreticky vychádza z teórie štruktúrnej 

kognitívnej modifikovateľnosti izraelského psychológa Reuvena Feuersteina. Ide o tzv. 

mediované (alebo sprostredkované) učenie, ktoré predstavuje jeden zo súčasných prístupov 

k vyučovaniu, ako naučiť žiakov myslieť a učiť sa (Málková, 2009).  

        ,,Uvedená teória je východiskom nového dynamického hodnotenia a učenia sa žiakov 

a na rozdiel od tradičných statických modelov je zameraná nie na psychologickú klasifikáciu 

a hodnotenie výkonov žiaka, ale na rozvíjanie procesov učenia sa podľa potrieb žiakov“ 

(Liptáková, Klimovič, 2009, s. 188). Ide o tzv. mediované učenie, ktoré zdôrazňuje dosiahnuť 

vzdelávacie ciele a učiť sa, ako sa učiť, ďalej spočíva v rozvíjaní funkcií konštruovania 

poznatkov, a to s cieľom pomáhať žiakom pri utváraní a stimulovaní takých kognitívnych 

funkcií, prostredníctvom ktorých môže dosahovať vzdelávacie štandardy a rozvíjať 

metakognitívne zručnosti (Liptáková, Klimovič, 2009, s. 188). 

         Sprostredkované učenie sa od iných foriem učenia odlišuje určitými prvkami (znakmi), 

ktoré charakterizujú interakciu dieťaťa a sprostredkujúcej osoby (napr. učiteľa) a taktiež jej 

špecifickú kombináciu. Nie každá interakcia žiaka a učiteľa je totiž sprostredkovaním. Iba 

určité zoskupenie a súhra týchto prvkov (znakov) – používaných a vedome riadených 

učiteľom vytvára situáciu sprostredkovaného učenia. Za kľúčové prvky interakcie učiteľa 

a žiaka vo sprostredkovanom učení považujeme: 

1. Zameranosť a vzájomnosť – zdieľanie záujmu o učenie. Všetko, čo učiteľ robí, by malo 

byť riadené potrebami a situáciou jeho žiakov, ktorí musia pociťovať to, čo učiteľ ponúka, je 

pripravené len pre nich, nie kvôli potrebám izolovanej vyučovacej hodiny alebo školských 

osnov (programov). Pedagóg by mal žiakom vedieť so zaujatím zdieľať svoje ciele a zámery 

takým spôsobom, aby mohli dobre pochopiť, čo je cieľom ich práce, prečo ju majú 

vykonávať, na čo slúži, prečo majú postupovať práve týmto spôsobom a ako ich práca súvisí 

s inými činnosťami (v škole alebo i v bežnom živote). 

2. Prenos (transcendencia) – zámer, ktorý presahuje ciele aktuálnej učebnej situácie. 

Učiteľ vytvára príležitosti na to, aby jeho žiaci vedeli nový poznatok alebo novú informáciu 

použiť, aby s ňou dokázali pracovať aj v iných súvislostiach a situáciách, ako je len aktuálna 

výučba (aj v iných predmetoch alebo v inom prostredí, ako je školské), a dokonca, aby 

dokázali aktívne tieto situácie vyhľadávať. 
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3. Sprostredkovanie významu (hodnoty, zmyslu) učebnej činnosti. Učiteľ otvára svojim 

žiakom také príležitosti, aby v nich mohli rozpoznávať hodnotu a význam informácií alebo 

situácií, ktoré pre nich pripravuje. Neutrálny postoj učiteľa zatvára cestu záujmom žiakov 

a obmedzuje ich schopnosť porozumieť učebnej látke. Je potrebné odhaľovať význam 

činností alebo poznatkov, ktoré si majú osvojovať, a to nielen v súvislostiach aktuálneho 

učiva, ale aj v perspektíve budúcich udalostí (Málková, 2009, s. 7 − 8).  

          Podstatné pre sprostredkované učenie je súbeh uvedených znakov. Pedagóg by ich mal 

uplatňovať všetky spoločne, v jednej učebnej situácii. Existujú aj tzv. doplnkové prvky 

sprostredkujúcich interakcií, ktoré sú viazané na špecifiká kultúrneho prostredia, v ktorom sa 

interakcia učiteľa a žiaka odohráva. Nie sú však nutnou podmienkou sprostredkovaného 

učenia, ale významne napomáhajú pri jeho uskutočňovaní. Ak zameriavame pozornosť na 

špecifické prvky interakcie žiaka a učiteľa, ide vlastne o sledovanie kvality tejto interakcie, 

o hľadanie odpovede na otázky ,,Ako sa správa učiteľ, ktorý sprostredkuje? V čom by mala 

byť jeho práca so žiakmi iná než zvyčajne? Aké postupy, spôsoby používame, aby sme mohli 

rozvíjať myslenie a poznávacie funkcie žiakov? Kde má sprostredkované učenie zmysel 

a prínos?“ (Málková, 2009, s. 7 – 8).  

          J. Lebeer (2006, s. 84 – 119) uvádza nasledujúce kritériá (12) sprostredkovaného učenia 

podľa Reuvena Feuersteina: 

1. Sprostredkovanie zámeru a vzájomnosti 

 oboznámenie sa s presnými zámermi a cieľmi práce so žiakmi; 

 svoje zámery a dôvody k práci vyjadrovať jasne a zrozumiteľne; 

 uistiť sa, či žiak je schopný vnímať podnety, ktoré na neho budú pôsobiť; 

 uistiť sa, či žiak sa podieľa na interakcii a že nie je len pasívnym príjemcom. 

     Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie: 

 na úrovni prijímania podnetov: výsledkom správneho sprostredkovania zámeru je 

zhromažďovať úplné, presné  údaje a taktiež sledovať správanie sa žiakov. Z toho 

vyplýva, že žiaci by mali: zreteľne a sústredene vnímať podnety, systematicky údaje 

analyzovať, kombinovať viaceré zdroje a iné; 

 na úrovni spracovania informácií: opísať a rozpoznať problém, vyhľadať potrebné 

informácie; 

 na úrovni riešenia problémov: pracovať najmä so zrakovo zachytiteľnými 

predmetmi a situáciami, dávať predmety a javy do vzájomných vzťahov. 
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2. Využitie sprostredkovania v širšom kontexte 

 ide o osvojovanie si informácií, ktoré presahujú čas a priestor interakcie; 

 momentálne prebiehajúca činnosť je spojená tak s javmi minulosti, ako aj s budúcimi 

javmi; 

 stále upozorňovať na vzťahy medzi predmetmi a javmi; 

 často porovnávať; 

 poukazovať na možné použitie pravidla alebo princípu v budúcnosti. 

     Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie: 

 na úrovni prijímania podnetov: uchovávanie stálosti: ukázať žiakom, v čom 

zostávajú predmety rovnaké, aj napriek tomu, že niektoré ich vlastnosti sa menia, 

poskytovanie informácií a slovných označení potrebných na opisovanie priestoru, času 

a poradia, uvedomenie si potreby presnosti opise iných situácií, vyhľadávanie 

a kombinovanie rôznych zdrojov informácií a iné; 

 na úrovni spracovania informácií: vyhľadávanie adekvátnych hľadísk a vylučovanie 

nepodstatných, vedenie k spontánnemu porovnávaniu predmetov a javov, vytváranie 

vzťahov, vytváranie hypotéz a kontrola stratégií, verbálne nástroje na opis 

kognitívnych kategórií; 

 na úrovni riešenia problémov: práca s reálnymi vzťahmi, prekonávanie 

egocentrickej komunikácie (Lebber, 2006, s. 87 − 90). 

3. Sprostredkovanie významu 

 ide o sprostredkovanie významu v situácii, keď sprostredkovateľ zabudne niektoré 

podnety žiakom ozrejmiť; 

 dodanie citovo nabitého, kultúrneho, náboženského a sociálneho významu slovu, 

udalosti alebo predmetu, ktorý rozšíri základný význam; 

 poukázanie na význam a hodnotu interakcie. 

      Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie: 

 cielené pozorovanie: je potrebné rozvíjať spontánnu potrebu sledovať nielen prvotné 

prejavy vec a javov, ale aj ich hlbší význam; 

 zachovávanie stálosti: symboly a predmety zostávajú rovnaké, ale ich existencia 

naberá rôzne významy vzhľadom na kontext, kultúru a čas; 

 verbálne poznačenie časových vzťahov: dôraz klásť na spájanie dní, mesiacov 

a rokov s významnými osobnostnými a kultúrnymi udalosťami; 

 verbálne poznačovanie: hlavne pri opisovaní pocitov, významov a vzťahov; 
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 vytváranie vzťahov (v zmysle prekonania konkrétneho uchopenia reality): 

v dôraze na rozvíjanie potreby, ktorá pramení zo spontánnosti vyhľadávať vzťahy 

a významy, ktoré presahujú vnímané javy; 

 porovnávanie: je dôležité porovnávať významy v rôznych kontextoch a časových 

obdobiach (porovnávanie predmetov, ktoré majú podobný význam); 

 povzbudzovanie k radosti z počítania: ide o počítanie v najrôznejších situáciách, 

ktoré prináša každodenný život; 

 plánovanie: predmety a javy, ktoré majú pre žiakov význam, podnecujú ich 

motiváciu, ktorá podporuje plánovanie situácií, ktoré žiaci chcú zažiť; 

 formulovanie hypotéz: je potrebné podnecovať žiakov k tomu, aby si kládli otázky 

typu: ,,Čo by to mohlo znamenať?“; 

 vytváranie referenčného rámca: rôzne kultúry majú rôzne referenčné rámce; 

 prekonávanie egocentrizmu: aby uhol pohľadu nebol obmedzený len na vlastné 

kultúrne prostredie (Lebber, 2006, s. 91 − 94). 

4. Sprostredkovanie pocitu kompetencie 

 znamená pomoc pri rozvíjaní pozitívneho sebahodnotenia, aby sa mohol rozvíjať  

aj subjektívny pocit vlastnej kompetencie; 

 znamená vytváranie podmienok podľa toho, ktoré vedomosti, schopnosti a zručnosti 

sú rozvíjané; 

 znamená potrebu spätnej väzby od niekoho iného, pretože niektorí žiaci niekedy 

nevedia, ako je možné, že sa im úlohu podarilo dobre vyriešiť; 

 cieľom je rozvíjať vedomosti spôsobom, ktorý je orientovaný na proces (slovne 

pochváliť a zároveň vysvetliť, prečo výkon žiaka bol dobrý). 

Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie ide o: zameranú, cielenú pozornosť, 

verbálne označovanie, potreba presnosti: hlavne pri samotnom získavaní údajov, logické 

zdôvodňovanie, zhromažďovanie údajov, plánovanie a vytváranie stratégií, slovné 

nástroje (na označovanie kognitívnych kategórií), kontrola impulzívneho správania sa 

žiakov, presnosť pri formulovaní odpovedí, vytváranie reálnych vzťahov (Lebeer, 2006,  

s. 94 − 97). 

5. Sprostredkovanie kontroly správania sa 

 znamená sprostredkovanie, ktoré vedie žiaka k návykom, ktoré mu následne 

pomáhajú, aby dosiahol cieľ správneho tempa práce pri plnení úloh; 
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 znamená pomoc žiakovi, aby bol schopný prispôsobiť svoju rýchlosť požiadavkám 

vyplývajúcim z úloh, ktoré má plniť; 

 dôležitosť regulácie pri riešení problémov (motivácia a sebadôvera); 

 znamená pomôcť žiakovi, aby samostatnejšie kontroloval svoje správanie 

a nepostupoval impulzívne, ale ani nie príliš pomalým tempom. 

Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie: 

 na úrovni prijímania podnetov: získavanie potrebných údajov a pojmov 

vlastným tempom, systematické poznávanie (postupové kroky), analýza údajov 

a ich slovné pomenovanie, vyhľadávanie zdrojov informácií, vyhľadávanie údajov 

založené na časovom a poradovom kritériu (Čo je prvé? Čo nasleduje?“); 

 na úrovni spracovania informácií: prvotné vymedzenie problému a jeho 

pomenovanie, porovnávanie údajov, spočítavanie položiek, dôkladné oboznámenie 

sa s údajmi (s cieľom ich správneho pochopenia), posudzovanie rôznych možností 

a ich následná kontrola, plánovanie a určenie, ktoré kroky sú nutné na to, aby sa 

mohol problém vyriešiť; 

 na úrovni riešenia problémov: vyhýbanie sa reagovaniu, ktoré je založené  

na princípe pokus a omyl, kontrolovanie impulzivity u žiakov, formulovanie 

odpovedí takým spôsobom, aby aj ostatní žiaci nemali žiaden problém im 

porozumieť (Lebeer, 2006, s. 97 – 100).  

6. Sprostredkovanie delenia sa 

 znamená uľahčiť získavanie skúseností s dôrazom kladeným na kognitívne 

hľadisko (myšlienkový proces); 

 ide o uľahčenie skúsenosti s dôrazom na emócie (podelenie sa o vlastné emócie; 

cieľom je dosiahnuť vyšší stupeň vedomostí); 

 uľahčené podelenie sa so skúsenosťou stimuluje žiakov k tomu, aby vstupovali  

do kontaktu s ostatnými, čím sú ďalej vyzývaní k dávaniu a prijímaniu. 

     Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie: vysvetľovať pojmy, prejavy, vlastnosti 

javov 

     a predmetov, hľadať logické zdôvodnenia, uvedomiť si existenciu problému a vedieť ju 

    opísať, porovnávať javy a predmety (spontánne), rozvíjať slovnú zásobu, rozpoznať 

    príčinu, následok, prekonať egocentrizmus (Lebeer, 2006, s. 101 – 103). 

7. Sprostredkovanie individuálnych rozdielov 
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 odovzdať informáciu/vedomosť, že každý jedinec je iný a líši sa od ostatných 

predovšetkým tým, v akom prostredí vyrastá. 

     Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie: potreba porovnávať (spontánna potreba) 

      potreba logicky zdôvodňovať, formulovanie hypotéz: čo keby..., rozvíjanie stratégií pre 

     overovanie hypotéz, prekonávanie egocentrizmu (Lebber, 2006, s. 104 − 106). 

8. Sprostredkovanie stanovenia, plánovania a spôsobu dosiahnutia cieľa 

 uvedomenie si, že sa nesprávame náhodne (sledujeme ním určité zámery, ciele...); 

 sprostredkovanie vedomia dosiahnuť cieľ; 

 stanovenie cieľa a plánovanie sa podieľajú na sebarozvoji. 

    Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie (všetky sú spojené s plánovaním) sa kladie 

dôraz na: presné zhromažďovanie údajov, uvedomovanie si vzťahu medzi prostriedkami, 

ktoré nám slúžia na dosiahnutie cieľa a cieľom samotným, formulovanie hypotéz, prácu so 

vzťahmi, kontrolovanie impulzivity pri vykonávaní činnosti (Lebeer, 2006, s. 106 – 108). 

9. Sprostredkovanie náročnosti 

 v ústrety vychádzať neobvyklým, novým, náročným situáciám, ale aj podnetom; 

 dôležité je prijímať žiaka takého, aký je, a zároveň pokúšať sa prekonať jeho odpor, 

neochotu vzdávať sa pri riešení problémov. 

     Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie (rozvíjané sú všetky kognitívne funkcie): 

vnímanie (sústredené), vyhľadávanie informácií (systematické), obohacovanie slovnej 

zásoby, zhromažďovanie kľúčových informácií a ich následné praktické využívanie, 

rozhodovanie o tom, ktoré z informácií sú potrebné na vyriešenie problému, 

vyhľadávanie a identifikovanie vzťahov, formulovanie hypotéz a hľadanie stratégií 

potrebných na ich overovanie (Lebeer, 2006, s. 109 – 111). 

10. Sprostredkovanie vedomia ľudského bytia ako meniacej sa skutočnosti 

 cieľom je naučiť žiakov, aby si uvedomovali vlastnú schopnosť meniť sa, taktiež 

pripomenúť si, čo sa naučili a v čom sa zmenili (čo samotný proces zahŕňal). 

 Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie: 

 uchovávanie stálosti, porovnávanie situácií predtým a teraz, hľadanie vzťahov 

a súvislostí, vnímanie času a priebehu súvislostí (Lebeer, 2006, s. 111 – 114). 

11. Sprostredkovanie cesty za optimistickými alternatívami 

 ide o predpokladanie konkrétnej situácie, keď nevieme, čo sa môže stať, a napriek 

tomu si zvolíme pozitívnu cestu; 
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 ak ľudia veria v pozitívny vývin situácie, tak obyčajne viac investujú do vyhľadávania 

rôznych alternatív (dochádza k aktivizovaniu kognitívnych funkcií); 

 pozitívny postoj prináša potrebnú energiu a silu na vykonávanie ďalších činností. 

Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie: 

 na úrovni prijímania podnetov: systematické skúmanie, kombinovanie rôznych 

zdrojov informácií, starostlivé získavanie informácií; 

 na úrovni spracovania informácií: definovanie problému, vyhľadávanie 

dôležitých údajov, porovnávanie, formulovanie hypotéz, overovanie hypotéz, 

logické zdôvodňovanie, voľba správneho kognitívneho postupu; 

 na úrovni riešenia problémov: sprostredkovanie optimistických alternatív 

(Lebeer, 2006, s. 115 − 117). 

12. Sprostredkovanie pocitu spolupatričnosti 

 ide o sprostredkovanie pocitu, že jedinec niekam patrí (to je základom vnímania seba 

samého vo vzťahu k druhým ľuďom); 

 podporovanie otvoreného a tolerantného prístupu aj k iným sociálnym skupinám. 

Vzhľadom na rozvíjané kognitívne funkcie: 

 zachovávanie stálosti, vedomie vzťahu medzi časťami a celkom, flexibilita 

myslenia pri zmene podnetov a informácií, analytické vnímanie, zisťovanie 

podobnosti a odlišnosti skupín, vnímanie podobnosti (Lebeer, 2006, s. 117 − 

120). 

          V situácii sprostredkovaného učenia vždy uvažujeme o týchto aktéroch: 

● skúsenejšia osoba, spravidla znalejšia a informovanejšia, najčastejšie dospelý v konkrétnom 

postavení – napríklad učiteľ, rodič,..... tzv. mediátor; 

● menej skúsený, informovaný aktér – najčastejšie žiak; 

● obsah, ktorý má učebnú situáciu naplniť, čiže všetko to, čo sa má žiak naučiť, osvojiť si, 

prípadne, čo mu chceme ukázať; 

● určitá učebná situácia a jej kontext (kde sa učenie odohráva, aké máme k dispozícii 

pomôcky, komunikačné prostriedky...) (Málková, 2009, s. 9). 

          R. Feuerstein vo svojej koncepcii sprostredkované učenia vychádza z pedagogického 

prístupu k učeniu J. Piageta, kde do úvahy berie: 

 ● tzv. priame formy učenia – predpokladajú, že dieťa vždy samo iniciuje interakciu 

s okolitým prostredím a ľuďmi vo svojom okolí; 
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● rozpoznávanie typu úlohy – ktoré zodpovedá nárokom štádia, v ktorom sa vývoj 

myšlienkových operácií dieťaťa nachádza; 

● význam druhých osôb – v okolí dieťaťa (sociálne prostredie), tie osoby, ktoré dieťaťu 

určité situácie sprostredkujú. Taktiež sa rozlišujú dve základné formy realizácie 

sprostredkovaného učenia: 

1. S využívaním materiálu a didaktiky  programu pre rozvoj vedomostí myslieť (napr. 

Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie); 

2.  S využívaním vlastných materiálov a pomôcok prispôsobených na bežné vyučovacie 

predmety, v ktorých sa aplikujú princípy sprostredkovaného učenia v bežnom vyučovaco-

vzdelávacom procese (Málková, 2009, s. 15 – 19). 

          Vo výskumnej časti našej práce využívame poznatky z oblasti sprostredkovaného 

učenia, konkrétne vo fáze stimulovania kognitívnych funkcií, ktoré sú súčasťou procesu 

porozumenia textu. Pri realizovaní výskumu využívame nami zhotovené výskumné nástroje 

a taktiež aj stimulačné nástroje D. Tzuriela a M. R. Jensena, ktoré sme si modifikovali 

vzhľadom na podmienky nášho výskumu. Psychológovia D. Tzuriel a M. R. Jensen 

vychádzajú z teórie sprostredkovaného učenia R. Feuersteina a na základe toho vytvorili 

vlastné programy, ktoré sú zamerané na hodnotenie a stimulovanie kognitívnych zručností. 

          D. Tzuriel (2000) v rámci svojich programov na hodnotenie a stimulovanie 

kognitívnych funkcií (pod názvom: Kognitívna modifikovateľnosť: dynamické hodnotenie 

učebných predpokladov, Sprostredkované učenie, Interaktívne hodnotenie) zhotovil 

stimulačné nástroje s testovými položkami, ktorých názvy sú nasledovné: 

● Modifikovanie analogického myslenia u detí;  

● Modifikovanie inferenčného myslenia u detí;  

● Modifikovanie seriačného myslenia u detí; 

● Batéria kognitívnej modifikovateľnosti; 

● Nástroj na rozvíjanie seriačného myslenia; 

● Test komplexného hodnotenia (pozri na: http://faculty.biu.ac.il/~tzuried/catm-pic.html).  

         Vo výskumnej časti našej práce sme využili nástroj – Modifikovanie inferenčného 

myslenia u detí – Children´s Inferential Thinking Modifiability Test – CITM  (D. Tzuriel, 

1995, 2000), ktorý sme aplikovali pri stimulovaní kognitívnych funkcií, avšak v nami 

upravenej verzii, vzhľadom na potreby nášho výskumu. Inferenčné myslenie je nevyhnutné 

pri procese porozumenia textu a konkrétne predstavuje schopnosť dedukovať z textu (čitateľ 

vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, ktoré v ňom nie sú formulované explicitne). Ide 

o nástroj pozostávajúci z úloh, ktoré sú rozdelené do fáz – pred-učiaca (nácvičná) fáza, učiaca 
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fáza, post-učiaca fáza a transferová fáza. Dieťaťu (žiakovi) je najprv predstavený súbor 24 

kartičiek (napr. oblečenie, zvieratá, nábytok...), ktoré má pomenovať. Dieťaťu sa zadajú ako 

príklad dva problémy a je poučené o pravidlách a postupoch na ich vyriešenie. Každý 

problém sa skladá z riadkov, každý riadok predstavuje čiastkové informácie o možnom 

umiestnení objektov v domoch s rôznymi farebnými strechami (pozri Príloha 1). Dieťa si 

musí porovnať údaje uvedené v riadkoch, odvodiť presnú polohu objektov a umiestniť ich do 

ich správnych domov. CITM úlohy vyžadujú systematické správanie, kontrolu impulzivity, 

spontánne porovnávacie správanie, plánované správanie, inferenčné – hypotetické myslenie a 

súčasne uvažovanie o niekoľkých zdrojoch informácií. Operácie, ktoré sú potrebné na riešenie 

úloh, sú spojené s porovnávaním, negovaním a induktívnym uvažovaním. Transferové úlohy 

obsahujú niekoľko dimenzií a sú náročnejšie podľa počtu umiestnenia objektov do domov 

a v zastúpení väčšieho počtu kognitívnych funkcií. Na obrázku sú tri domy (pozri Príloha 1) 

prezentované v hornej časti stránky s čiernou, bielou a červenou strechou. Úlohou dieťaťa je 

umiestniť karty s obrázkami predmetov do správneho domu. S cieľom nájsť riešenie, musí 

dieťa porovnať tri riadky s predmetmi a malými domami. V prvom kroku sa dieťa učí, že 

objekty na ľavej strane patria len do domov, ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku. 

Čiže, v prvom riadku by mohol ísť klobúk, ale aj skrinka do domu s čiernou alebo s červenou 

strechou, dom v strede je nadbytočný. V druhom riadku je tiež skrinka a tá by mohla ísť do 

domu s červenou alebo bielou strechou. V treťom riadku je list, ktorý by mohol ísť do domu 

s čiernou alebo bielou strechou. Na základe toho vyplýva, že v prvom riadku do domu 

s červenou strechou patrí klobúk a skrinka patrí do domu s červenou strechou. V druhom 

riadku skrinka patrí do domu s červenou strechou a v treťom riadku obrázok listu patrí do 

domu s bielou strechou. Do domov, ktoré sú v hornej časti, dieťa má umiestniť do domu 

s čiernou strechou obrázok s klobúkom, do domu s bielou strechou obrázok s listom a do 

domu s červenou strechou obrázok so skrinkou. 

            Vo výskumnej časti práce sme použili menej kartičiek a na kartičkách boli predmety, 

ktoré nadväzovali na vecný text. V našom prípade kartičky využité v úlohe na stimulovanie 

kognitívnych funkcií plnili aj motivačnú funkciu vo vzťahu k vecnému textu.  

         Mogens R. Jensen je autorom programu s názvom Mind´s Ladder (Rebrík mysle). 

Hlavné ciele tohto programu  a jeho jednotlivých testových položiek sú (M. R. Jensen, 2008,  

s. 9 – 12): 

● od modelovania stability k modelovaniu zmeny; 

● od uzavretých systémov k otvoreným systémom; 

● od pasívneho súhlasenia k aktívnym modifikovaným prístupom; 
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● z terciálnej prevencie k sekundárnej a primárnej prevencii; 

● od orientácie na produkt k orientácii na proces; 

● od izolovaného pohľadu na učenie k pohľadu kontextuálnemu; 

● od modelov návodov, pokynov k modelom učenia sa; 

● od pracovnej ekonomiky k vedomostnej ekonomike. 

           Kognitívne funkcie, ktoré  nám umožňuje program Mind´s Ladder stimulovať 

a hodnotiť, M. R. Jensen (2009, s. 210 – 213) rozdeľuje na intelektové, ne-intelektové a 

výkonnostné funkcie. Intelektové funkcie sa ďalej rozdeľujú na recepčné, transformačné 

a komunikačné funkcie, ne-intelektové funkcie sa delia na motívy a potreby (N-funkcie) a 

osobnostné atribúty (A-funkcie): 

Intelektové funkcie sa členia podľa troch fáz mentálneho aktu na (Jensen, 2009): 

1. recepčné (INPUT – získavanie informácií; aktivizácia poznatkových a kognitívnych 

štruktúr dieťaťa); 

2. transformačné (ELABORÁCIA – vytváranie vzťahov s informáciami už obsiahnutými vo 

vedomostnom komplexe žiaka; proces učenia sa); 

3. komunikačné (OUTPUT – komunikovanie o výsledkoch myslenia; aplikácia rozvíjaných 

poznatkových schém a kognitívnych funkcií). 

              Intelektové faktory v modeli MindLadder M. R. Jensena, o ktoré sa opierame pri 

spracovaní výsledkov nášho výskumu, slúžia na charakterizovanie prebiehajúcich 

kognitívnych procesov žiaka pri recipovaní textu: 

Kognitívne funkcie – 

recepčná fáza 

Kognitívne funkcie – 

transformačná fáza 

Kognitívne funkcie – 

komunikačná fáza 

R1: uzavretie 

(negatívne) odmieta úlohy 

mimo kontroly 

(pozitívne) akceptuje úlohy 

T1: prúd vedomia 

(negatívne) stráca sa a počas 

dňa sníva 

(pozitívne) nestráca sa, 

„neulieta“ 

C1: syntéza 

(negatívne) verbálny prejav 

nepodporuje vhodnými 

emóciami a gestami 

(pozitívne) verbálny prejav 

podporuje vhodnými 

emóciami a gestami 

R2: pozornosť 

(negatívne) ľahko stráca 

pozornosť 

(pozitívne) venuje pozornosť 

T2: nerovnováha 

(negatívne) nezažíva 

existenčné problémy 

(pozitívne) vníma existenčné 

problémy 

C2: pokus – chyba 

(negatívne) často  háda 

(pozitívne) vyhýba sa 

tipovaniu 

R3: priestorová orientácia 

(negatívne) má slabý zmysel 

pre priestorovú orientáciu 

(pozitívne) má dobrý zmysel 

priestorovú orientáciu 

T3: pred-analýza 

(negatívne) má problémy pri 

voľbe prístupu k problémom, 

míňa sa podnetom 

(pozitívne) volí prístup 

k problémom, všíma si 

C3: projektovanie 

virtuálnych vzťahov 

(negatívne) ignoruje 

myšlienky 

(pozitívne) používa vlastné 

myšlienky 
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podnety 

R4: časová orientácia 

(negatívne) má slabý zmysel 

pre časovú orientáciu 

(pozitívne) má dobrý zmysel 

pre časovú orientáciu 

T4: blok pri vnímaní 

(negatívne) má problémy 

používať myslenie pri voľbe 

správania 

(pozitívne) používa myslenia 

pri voľbe správania 

C4: blokovanie 

(negatívne) stráca sa, blokuje 

(pozitívne) nestráca „niť“ 

R6: verbálne nástroje 

a koncepty 

(negatívne) má slabú 

receptívnu slovnú zásobu 

(pozitívne) má dobrú 

receptívnu slovnú zásobu 

T5: úzkosť kognitívneho 

poľa 

(negatívne) stráca myšlienky 

„v strede“ 

(pozitívne) drží sa myšlienok 

C5: egocentrická 

komunikácia 

(negatívne) ostatných 

nepripúšťa 

(pozitívne) komunikuje 

vhodne, ostatných pripúšťa 

R7: exploratívne správanie 

(negatívne) má 

nesystematický exploratívny 

prístup 

(pozitívne) má systematický 

exploratívny prístup 

T6: interiorizácia 

(negatívne) nadmerne sa 

spolieha na konkrétne 

zmyslové vnemy 

(pozitívne) internalizuje 

informácie zo zmyslových 

vnemov 

C6: verbálne nástroje 

(negatívne) má slabú 

expresívnu slovnú zásobu 

(pozitívne) má dobrú 

expresívnu slovnú zásobu 

R8: zachovanie identity 

(negatívne) má problémy so 

zachovaním ustálenosti 

(pozitívne) zachováva 

ustálenosť 

T7: mentálna reprezentácia 

(negatívne) má ťažkosti pri 

tvorbe myšlienok 

(pozitívne) tvorí myšlienky 

C7: snaha 

(negatívne) pri pokuse 

komunikovať sa snaží málo 

(pozitívne) pri pokuse 

komunikovať sa snaží 

adekvátne 

R9: snaha 

(negatívne) pri zbieraní 

informácií snahu nesmeruje 

správnym spôsobom 

(pozitívne) pri zbieraní 

informácií snahu smeruje 

správnym spôsobom 

T8: rozpamätávanie sa 

(negatívne) nepamätá sa 

(pozitívne) pamätá sa 

C8: pozornosť na výsledky 

(negatívne) prehliada 

výsledky vlastného správania 

(pozitívne) všíma si výsledky 

vlastného správania 

R10: viacero zdrojov 

(negatívne) má problémy 

kombinovať dva alebo viac 

aspektov informácií 

(pozitívne) kombinuje dva 

alebo viac aspektov 

informácií 

T9: porovnávanie 

(negatívne) nevšíma si 

rozdiely a podobnosti 

(pozitívne) všíma si rozdiely 

a podobnosti 

C9: samoregulácia 

(negatívne) na základe chýb 

správanie nemení 

(pozitívne) na základe chýb 

správanie mení 

 

(Jensen, 2008, s. 210 − 213) 

Tab. 7     Intelektové faktory  
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           Vo výskumnej časti práce sme na stimulovanie kognitívnych funkcií využili nástroje 

zo súboru The Mind´s Ladder od M. R. Jensena  – Logické tabule (Logic Boards) (Príloha 2) 

a Substitúcie (Substitutions) (Príloha 3).  

          Nástroj Substitúcií (pozri Príloha 3) pozostáva z nasledujúcich postupových krokov: 

1. Pomenovanie (1. riadok) – vytvorenie verbálneho prostriedku pre každý obrázok; 

2. Prvá redukcia (2. riadok) – vysvetlenie redukcie – žiak pomenúva obrázky z prvej redukcie; 

3. Mediácia (3. riadok) – vysvetlenie redukcie, point a focus žiaka, žiak menuje ukazovaný 

predmet v riadku (redukciu); 

4. Tretia redukcia (4.riadok) – žiak pomenúva obrázky z tretej redukcie; 

5. Druhá redukcia a zmena poradia (5. riadok) – žiak pomenúva obrázky z tretej redukcie; 

6. Tretia redukcia a zmena poradia (6. riadok) – žiak pomenúva obrázky spamäti, prezenčné 

hárky nevidí; 

7. Aktívna (voľná) reprodukcia (7. riadok) – žiak pomenúva obrázky spamäti, prezenčné 

hárky nevidí; 

8. Znovupoznanie nápoveďou (kľúčom) (8. riadok) – žiak poznáva (znovupoznáva) obrázky 

doteraz nereprodukované, nespoznané slová; 

9. Odložená voľná reprodukcia (9. riadok) – žiak pomenúva obrázky spamäti, prezenčné 

hárky nevidí; časový posun v rozsahu minút až dní alebo týždňov. 

          Vyššie spomínané programy je možné využívať v každej oblasti vyučovania, vo 

všetkých predmetoch a prispôsobiť ich na vyhovujúce podmienky. Ich zakomponovanie do 

vzdelávacieho procesu môže slúžiť jednak na hodnotenie, na zhotovovanie intervenčných 

programov, ale aj na posilnenie motivácie u žiakov, stimulovanie kognitívnych funkcií 

a rozvíjanie metakognitívnych zručností. 

         V našej práci venujeme pozornosť porozumeniu vecného textu, kde vychádzame 

z predpokladu, že využívanie takýchto nástrojov na stimulovanie kognitívnych funkcií žiakov 

môže viesť k efektívnejšiemu porozumeniu textu a k rozvíjaniu metakognitívnych zručností.  

 

 

 

 

 

 

 

 


