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6       OBSAHOVÁ ANALÝZA A INTERPRETÁCIA CLOZE-TESTOV 

         A ÚLOH NA ZISŤOVANIE METAKOGNITÍVNYCH STRATÉGIÍ 

 

6.1    Cloze-testy 

 

         Ako sme už spomínali v podkapitole 4.5, pri tvorbe cloze-testov môžeme postupovať 

dvoma spôsobmi, a to buď vynechávame fixne každé n-té slovo v texte, alebo vynechávame 

slová nepravidelne podľa kritéria, ktoré sme si pri tvorbe cloze-testov vopred stanovili a ktoré 

napĺňa náš zámer. Naším kritériom, ktoré sme si stanovili, je zameranie sa na vynechávanie 

kľúčových pojmov z textu (podstatné mená – kľúčové pojmy z textu; prídavné mená – 

deskriptívny atribút kľúčových pojmov), aby sme si overili, ako žiaci porozumeli textom, 

s ktorými pracovali vo výskumných jednotkách. Voľba vynechávania dvoch slovných druhov 

(podstatné mená, prídavné mená) pramení z potreby členenia kľúčových slov, ktoré sú vo 

vecných textoch pomenované jednoslovne, ale aj dvojslovne vzhľadom na spresnenie 

významu a rozlíšenie, o ktoré kľúčové slovo  ide (napr. výťahové koleso, ozubené koliesko, 

malé koleso, veľké koleso a pod., kde je súčasťou kľúčového pojmu aj prídavné meno). Žiaci 

vypĺňali cloze-testy z textov, ktoré boli skrátené (oproti pôvodným na max. počet slov cloze-

testu 250) a cloze-testy sme realizovali s časovým odstupom až júni. 

          K vyhodnocovaniu cloze-testov pristupujeme kvalitatívnym spôsobom, kde 

prostredníctvom analýzy a interpretácie sa zameriavame na vyhodnotenie doplnenia 

kľúčových slov z textov, čiže aké trvácne sú pamäťové stopy u žiakov vzhľadom na časový 

odstup. Texty, z ktorých sme vytvorili cloze-testy, boli súčasťou výskumných jednotiek. To 

znamená, že pre žiakov to neboli úplne neznáme texty, preto by nebolo vhodné ich 

vyhodnocovať kvantitatívne podľa známych troch úrovní porozumenia (Petrasová, 2003; kap. 

1.3), a preto k ich vyhodnocovaniu pristupujeme kvalitatívnym spôsobom (interpretácia 

a analýza). Pri vyhodnocovaní sme brali za správne doplnené slová aj tie, ktoré s kľúčovými 

slovami významovo a kontextovo súviseli. Na vyplňovanie cloze-testov žiaci nemali presne 

obmedzený čas.       

           Z hľadiska príbuznosti doplnených slov ku kľúčovým slovám sme pri analyzovaní 

cloze-testov považovali za vhodné aj nasledujúce typy vyskytujúcich sa slov:    

                   ● slová významovo súvisiace (synonymické výrazy); 

                   ● deskriptívne atribúty kľúčových slov. 
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 Za úplne nesprávne doplnené slová sme považovali tie, ktoré boli významovo odlišné vo 

vzťahu ku kľúčovým slovám.     

 Spolu sme vytvorili osem cloze-testov, ktoré vypĺňalo osem participujúcich žiakov. 

Z tohto počtu žiakov štyria boli postupne zahrnutí do výskumu ako náhradníci. Cieľom 

zadania cloze-testu bolo zistenie, nakoľko si žiaci osvojili a správne doplnili kľúčové 

informácie, ktoré vecné texty obsahovali, a žiaci s týmito kľúčovými slovami vo výskumných 

jednotkách pracovali. To znamená, že sme nemohli vytvoriť cloze-test pre všetkých jednotný, 

ale cloze-testy boli vytvorené na základe zúčastnenia sa žiaka na príslušnej výskumnej 

jednotke s daným vecným textom. Cloze-testy sme vytvorili z textov, ktoré vo výskumných 

jednotkách majú tieto názvy – A na konci o zvonci, Veľké preteky, Musia si ozubené kolieska 

na bicykli čistiť zuby? (tento cloze-test vypĺňali dvaja žiaci), O ručičkách, kotve a nepokoji, 

Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára I, O poslušnom drakovi, Lietajúce obraz. 

 Počas realizácie výskumných jednotiek niektorí z vybraných žiakov absentovali, tak 

sa nám počet participujúcich žiakov rozšíril. Napriek tomu sme stále zachovávali počet žiakov 

pri realizovaní výskumných jednotiek  na počet štyria žiaci. Z tých štyroch žiakov sme podľa 

možnosti vyberali tých, ktorí boli vybraní na začiatku výskumu a až potom náhradníkov. Ak 

počas výskumu nastala situácia, že bolo potrebné niekoho nahradiť, tak sme zo žiakov 

vyberali tých, ktorí už náhradníkmi boli. Ak chýbali niektorí z pôvodných žiakov a aj 

náhradníkov, museli sme opäť pristúpiť k výberu nového žiaka. Pri tvorbe cloze-testov sme 

vytvorili aj testy pre žiakov, ktorí počas výskumu boli ako náhradníci a zúčastnili len na 

niektorých výskumných jednotkách. Cloze-test pod názvom Musia si ozubené kolieska na 

bicykli čistiť zuby? vypĺňali dvaja žiaci, ktorí boli náhradníkmi pôvodne participujúcich 

žiakov a obaja sa zúčastnili len výskumnej jednotky s vyššie uvedeným názvom, preto nebolo 

možné vytvoriť pre nich cloze-test z iného textu. Cloze-testy sme vytvárali na základe účasti 

žiakov na výskumnej jednotke s príslušným vecným textom. Cloze-testy vypĺňali žiaci 

participujúci na všetkých výskumných jednotkách a žiaci participujúci ako náhradníci. 

          V nasledujúcej časti pristúpime ku kvalitatívnej obsahovej analýze a interpretácii cloze-

testov. Všetky cloze-testy sú v Prílohe 20. 

● Cloze-test – A na konci o zvonci (Príloha 20 − a). V tomto cloze-teste bolo vynechaných 

spolu 13 slov. Žiak v tomto cloze-teste vyplnil 12 slov, jedno vynechané miesto ostalo 

prázdne. Pôvodne doplnených slov bolo 8, významovo súvisiace boli 2 (synonymické 

výrazy). Nesprávne doplnené slová boli 2, išlo o slová s odlišným významom. Tento cloze-

test je výsledkom žiaka zúčastneného sa na všetkých výskumných jednotkách. Výsledok tohto 

cloze-testu vypovedá o trvácnosti pamäťových stôp u žiaka, o veľmi dobrej úrovni 
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porozumenia textu, čo pripisujeme účasti žiaka na všetkých výskumných jednotkách a vplyvu 

systematického pôsobenia a prístupu pri práci s vecným textom. 

● Cloze-test – Veľké preteky (Príloha 20 − b). V cloze-teste bolo potrebné dopísať spolu 11 

slov. Žiak doplnil sedem slov, štyri slová nenapísal vôbec. Zo siedmich doplnených slov 

napísal štyri pôvodné slová a 1 významovo súvisiace (deskriptívny atribút) a 2 slová 

s odlišným významom. Ide o žiaka (náhradníka), ktorý sa zúčastnil iba dvoch výskumných 

jednotiek. V porovnaní tohto žiaka s ostatnými, ktorí sa zúčastnili výskumných jednotiek 

viackrát, jeho cloze-test má najviac prázdnych (vynechaných) medzier na doplnenie slov 

a slová, ktoré doplnil sú buď významovo súvisiace alebo významovo odlišné voči pôvodným 

slovám (pozri Príloha 20 – b). 

● Cloze-test – Musia si ozubené kolieska na bicykli čistiť zuby? (1) (Príloha 20 − c). 

V cloze-teste bolo vynechaných 13 slov, 11 z nich bolo doplnených správne, 2 nesprávne. Zo 

správne doplnených slov išlo o všetky pôvodné slová. Nesprávne doplnené slová (2) boli 

významovo odlišné od pôvodných slov. Môžeme konštatovať trvácnosť pamäťových stôp 

žiaka vzhľadom aj na časový odstup a o jeho veľmi dobrej úrovni porozumenia textu. Ide 

o žiaka vybraného na začiatku realizácie výskumu (nie náhradníka) a výsledok cloze-testu 

odráža vplyv systematického pôsobenia počas participovania na viacerých výskumných 

jednotkách. 

● Cloze-test – Musia si ozubené kolieska na bicykli čistiť zuby? (2) (Príloha 20 − d). Do 

cloze-testu bolo potrebné doplniť spolu 13 slov, z toho bolo 8 slov doplnených správne, 5 

nesprávne. Pôvodných slov bolo doplnených 7.  Zo správne doplnených slov − významovo 

súvisiace slovo bolo 1 a predstavovalo deskriptívny atribút k pôvodnému slovu. Z nesprávne 

doplnených slov išlo o 5 slov, ktoré boli významovo úplne odlišné (1 zámeno, 1 číslovka, 3 

podstatné mená). Trvácnosť pamäťových stôp u tohto žiaka odráža počet doplnených 

pôvodných slov a žiakovu dobrú úroveň porozumenia textu. Ide o žiaka participujúceho vo 

výskume ako náhradník, ktorý sa zúčastnil na viacerých výskumných jednotkách. 

● Cloze-test – O poslušnom drakovi (Príloha − e). V cloze-teste bolo spolu vynechaných 

11 slov. Z toho 7  boli pôvodné slová a 2 slová významovo súvisiace – synonymické výrazy. 

Významovo odlišné slová boli 2. Ide o analýzu cloze-testu žiaka participujúceho ako 

náhradníka zúčastneného na viacerých výskumných jednotkách. Trvácnosť jeho pamäťových 

stôp odráža počet doplnených pôvodných slov a dobrá úroveň porozumenia textu vzhľadom 

na doplnenie významovo súvisiacich slov. 

● Cloze-test – Lietajúce obrazy (Príloha – f). V cloze-teste bolo spolu vynechaných 11 

slov, doplnený je plný počet a všetky slová, ktoré sú doplnené tvoria pôvodné kľúčové slová. 
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Z danej analýzy doplnenia správnych slov môžeme konštatovať vyššiu úspešnosť doplnenia 

pôvodných kľúčových pojmov u tohto žiaka z hľadiska jeho účasti na všetkých výskumných 

jednotkách a vplyvu systematického prístupu pri práci s vecným textom. Výsledok cloze-testu 

žiaka vypovedá o trvácnosti pamäťových stôp a o veľmi dobrej úrovni porozumenia textu 

vzhľadom na počet doplnených pôvodných slov. 

● Cloze-test – O ručičkách, kotve a nepokoji (Príloha – g). V cloze-teste bolo vynechaných 

13 slov. Pôvodných kľúčových slov je doplnených 9, 2 slová sú významovo súvisiace 

(synonymické výrazy)  a 2 slová sú významovo odlišné. Ide o žiaka participujúceho ako 

náhradník, ktorý sa zúčastnil viacerých výskumných jednotiek. Trvácnosť jeho pamäťových 

stôp odráža počet doplnených pôvodných slov a slov významovo súvisiacich. Celkove 

môžeme konštatovať o dobrej úrovni porozumenia textu u žiaka. 

● Cloze-test – Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára (Príloha – h). V cloze-teste bolo 

vynechaných 15 slov. Pôvodných kľúčových slov je doplnených 12, 2 slová sú významovo 

súvisiace (synonymické výrazy) a 1 slovo má odlišný význam. Ide o žiaka participujúceho 

ako náhradník, ktorý sa zúčastnil viacerých výskumných jednotiek. Trvácnosť jeho 

pamäťových stôp odráža počet doplnených pôvodných slov a slov významovo súvisiacich aj 

v časovom odstupe. Celkove môžeme konštatovať o veľmi dobrej úrovni porozumenia textu 

u žiaka, pretože doplnil všetky slová, ktoré sme považovali za správne doplnené slová aj 

napriek tomu, že sa v cloze-teste vyskytli 2 významovo súvisiace slová, ale žiak nedoplnil 

žiadne slová, ktoré by boli významovo úplne odlišné voči pôvodným slovám.  

Z danej analýzy doplnenia správnych slov môžeme konštatovať vyššiu úspešnosť 

doplnenia pôvodných kľúčových pojmov u žiakov, ktorí sa zúčastnili viacerých stimulačných 

jednotiek. To vypovedá o porozumení textu na veľmi dobrej úrovni vzhľadom na trvácnosť 

pamäťových stôp vplyvom systematického prístupu pri rozvíjaní porozumenia textu 

a stimulovaním príslušných kognitívnych funkcií.  

 

 

 

6.2   Úlohy na zisťovanie metakognitívnych stratégií 

 

         Cieľom úloh na zisťovanie metakognitívnych zručností (Príloha 21) bolo zistiť, aké 

metakognitívne stratégie si žiaci vo výskumných jednotkách osvojili a ako ich vedia následne 

aplikovať pri tvorbe úloh pre svojich spolužiakov. Tieto úlohy sme realizovali tak, ako aj 
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cloze-testy po ukončení výskumných jednotiek (14) a nasledovali až po zadaní cloze-testov (v 

ten istý týždeň, ale štyri pred úlohami na zisťovanie metakognitívnych stratégií). 

Východiskovým textom pre všetkých žiakov bol text s názvom O prechladnutom radiátore. 

Úlohy žiaci vymýšľali samostatne a písomnou formou. Oporou pre žiakov pri tvorbe úloh boli 

tri základné otázky, ktorých znenie bolo zadané žiakom rovnako. Ide o nasledovné otázky: 

1. O čom bol text? Aké otázky by si dal kamarátovi, aby si zistil, či pochopil text? 

2. Čo by mal kamarát nakresliť, aby si lepšie zapamätal informácie, ktoré sa v texte 

spomínajú?  

3. Vymysli nejakú zábavnú úlohu pre kamaráta, ktorá by mu pomohla lepšie pochopiť text. 

          Každá z týchto otázok bola formulovaná na základe jednotlivých úrovní porozumenia 

textu. Prvá otázka predstavovala prvú úroveň – schopnosť identifikovať informácie explicitne 

formulované v texte, kde úlohou žiakov bolo naformulovať otázky, pomocou ktorých je 

možné vyhľadať kľúčové pojmy nachádzajúce sa v texte. 

 Druhá otázka vychádza z druhej úrovne – schopnosť dedukovať z textu (čitateľ 

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

otázka ponúkala žiakom možnosť nadviazať aj na nelineárne texty, s ktorými sa taktiež stretli 

vo výskumných jednotkách. Východiskom pri tvorbe úloh v tejto časti sú pre žiakov aj 

pojmové mapy, kde žiaci pred čítaním vecného textu písali všetky informácie, ktoré o danej 

téme mali, a po skončení práce s vecným textom si ju dopĺňali o informácie, ktoré o danej 

téme nadobudli po prečítaní textu. 

 Tretia otázka je formulovaná na základe tretej úrovne, a to schopnosti interpretovať 

a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje význam nad rámec textu, pričom využíva 

svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti a skúsenosti).  

           Východiskový text pri tvorbe úloh bol pre všetkých žiakov jednotný. Úlohy vytvárali 

žiaci, ktorí sa zúčastnili celého priebehu výskumných jednotiek, ale aj žiaci participujúci ako 

náhradníci. Spolu tieto úlohy robilo šesť žiakov, z toho štyria žiaci vybraní na začiatku 

výskumu a traja náhradníci, dvaja žiaci (náhradníci) pri realizovaní týchto úloh chýbali. 

Z toho pre niektorých žiakov išlo o známy text, pre ostaných išlo o neznámy text, pretože aj 

keď boli participujúcimi, ale na iných výskumných jednotkách, kde pracovali s odlišným 

textom. Rozhodli sme sa realizovať túto fázu so všetkými žiakmi (čo poznali text, aj 

nepoznali), kde sme sa nezamerali na dopĺňanie kľúčových pojmov z textov, ale  cieľom bolo 

zistiť aké metakognitívne stratégie si osvojili žiaci oboch skupín (bez ohľadu na to, s akým 

textom vo výskumných jednotkách už predtým pracovali). 



175 
 

            Obe skupiny žiakov vytvorili úlohy na všetky tri položky, nestalo sa, aby niektorí zo 

žiakov mali problém porozumieť tomu, čo sa od nich vyžaduje. Pri prvej úlohe všetci žiaci 

vytvorili otázky, ktorých formulácia zodpovedá téme textu a vyabstrahovaniu kľúčových 

informácií z textu, ktorý im bol predložený. V pracovnom liste jedného žiaka môžeme nájsť 

v prvej úlohe vytvorené otázky z textu, ale už aj odpovede, ktoré presne odzrkadľujú prvú 

úroveň porozumenia textu (identifikácia pojmov). 

  Pri druhej úlohe je možné vidieť spôsob, ktorý žiaci premietli do vlastných úloh. Ide 

o znázornenie kľúčových pojmov z textu vytvorením nelineárneho textu (obrázok) 

a pomenovanie jednotlivých častí. Žiaci, ktorí sa zúčastnili viacerých výskumných jednotiek, 

k obrázkom, ktoré nakreslili, doplnili aj kľúčové pojmy tak, ako sme aj vo výskume 

postupovali. Žiakom – náhradníkom tieto kľúčové pojmy chýbali.  

V tretej úlohe vidieť u žiakov (väčšina výskumných jednotiek) rôznorodosť stratégií, 

ktoré čerpali z výskumných jednotiek – vytvorenie cloze-testu, sudoku s dopĺňaním slov 

z textu, pexeso so slovami z textu, postupy pri riešení stimulačných úloh s obrázkovým 

materiálom. V jednom pracovnom liste žiak vytvoril vlastnú stratégiu formou hry s názvom 

Pyramída, kde kľúčové pojmy z textu usporadúva hierarchicky (pozri Príloha 21 – c).  

Môžeme konštatovať, že žiaci si osvojili niektoré z metakognitívnych stratégií 

sprostredkovaných vo výskumných jednotkách. Systematickým prístupom k práci s textom vo 

výskumných jednotkách si žiaci obohatili úroveň svojich metakognitívnych zručností, ktoré 

dokázali aplikovať pri tvorení úloh samostatne. Títo žiaci vytvárali vlastné úlohy, v ktorých 

metakognitívne stratégie sprostredkované výskumnými jednotkami majú svoj odraz. Musíme 

podotknúť, že v úlohách žiakov sa nenachádzajú úplne všetky stratégie, ktoré im boli 

sprostredkované, ale ide o väčšinu z nich, ktoré aj napriek časovému odstupu odzrkadľujú 

trvácnosť pamäťových stôp u žiakov. U jedného žiaka (participujúci iba dvakrát) – 

náhradníka v tretej úlohe nachádzame tematickú príbuznosť vytvorenej úlohy k textu, ale 

vzhľadom na jeho účasť len na dvoch výskumných jednotkách je vidieť, že úloha nenesie 

v sebe žiadnu výskumom sprostredkovanú stratégiu (pozri Príloha 21 – c). Taktiež žiaci, ktorí 

už predtým s východiskovým textom pracovali, využívajú vo svojich úlohách tie aktivity 

a postupy, aké sme im pri tomto texte zadávali (napr. vytváranie nelineárneho textu, 

pomenovanie jednotlivých pojmov z textu − všetkých). Musíme opäť pripomenúť časové 

rozpätie práce s daným textom, kde časový odstup bol tri mesiace. Žiaci, ktorí s týmto textom 

predtým nepracovali, vytvárali podobné úlohy, ale chýbali v nich všetky kľúčové informácie, 

ktoré daný text obsahoval.  
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Dôsledkom pravidelného, systematického ponúkania, konštruovania poznatkov 

a metakognitívnych stratégií sa v záverečných výskumných jednotkách u týchto žiakov tento 

stav výrazne zlepšil. Týmto pravidelným postupom sme u žiakov spozorovali využívanie 

ponúknutých spôsobov v úlohách, ktorými sme zisťovali metakognitívne stratégie osvojené 

žiakmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


