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7     ZHRNUTIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU A ODPORÚČANIA PRE 

       PRAX 

 

       V dizertačnej práci sme sa pokúšali odpovedať na nasledujúce výskumné otázky: 

1. Čo je porozumenie textu? 

2. Na akých úrovniach porozumenie textu prebieha? 

3. Ktoré kognitívne procesy sú dôležité pri porozumení textu? 

4. Aký je vzťah medzi úrovňami porozumenia textu a kognitívnymi funkciami (vzťah 

jazykových a kognitívnych procesov)? 

5. Akými nástrojmi možno stimulovať príslušné kognitívne funkcie? 

6. Akými metódami možno rozvíjať jednotlivé úrovne porozumenia textu? 

7. Akými výskumnými nástrojmi možno zisťovať vplyv stimulovania kognitívnych funkcií na 

rozvíjanie úrovní porozumenia textu? 

8. Aký vplyv má systematické rozvíjanie jazykových a kognitívnych procesov pri porozumení 

textu na metakognitívne schopnosti žiaka? 

 

1. Čo je porozumenie textu? 

     Pozornosť sústreďujeme na problematiku čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. 

Opierajúc sa o odbornú literatúru definujeme čitateľskú gramotnosť a vývinové modely 

gramotnosti. Na základe toho ponúkame vlastné schematické vyjadrenie postupnosti vývinu 

gramotnosti a tvoríme operačnú definíciu v rámci danej problematiky. V rámci danej témy sa 

venujeme oblasti porozumenia textu, prebiehajúcemu na jednotlivých úrovniach postupne od 

nižších úrovní k vyšším. V súvislosti s porozumením textu sa zameriavame na vzťah 

jazykových a kognitívnych procesov a rozvíjanie metakognitívnych schopností u žiakov 

primárnej školy. Definovaniu porozumenia textu a priebehu tohto procesu sa venujeme 

v druhej kapitole. 

 

2.  Na akých úrovniach porozumenie textu prebieha?      

     Opierajúc sa o základné postuláty kognitívnej lingvistiky, o teórie porozumenia textu, 

teórie rečového, kognitívneho a metakognitívneho vývinu dieťaťa sme v teoretickej časti 

práce objasnili výskumné otázky týkajúce porozumenia textu, na akých úrovniach 

porozumenie textu prebieha a ktoré kognitívne funkcie majú pri procese porozumenia dôležité 

zastúpenie. Porozumenie textu je totiž hierarchizovaným kognitívnym procesom od 
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jednoduchého pamäťového spracovávania informácii explicitne uvedených v texte, cez 

dedukovanie textových súvislostí až k integrácií a kritickému hodnoteniu získaných 

informácií (Gavora, 1992; materiály z medzinárodných hodnotiacich programov čitateľskej 

gramotnosti PISA, 2003, 2006; PIRLS, 2001, 2006). 

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

takto: 

1. Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

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

nie sú formulované explicitne). 

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

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

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

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

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

jazykovej kompetencie).    

 

3. Ktoré kognitívne procesy sú dôležité pri porozumení textu? 

    V práci poukazujeme na nevyhnutnosť zapájania kognitívnych funkcií pri recipovaní textu 

a ich odraz  v jednotlivých úrovniach porozumenia textu. Na základe toho ponúkame nový 

prístup, ktorý vychádza z predpokladu, že ak stimulujeme kognitívne funkcie a ak dávame do 

vzťahu jazykové a kognitívne procesy, tak efektívnejšie pôsobíme na schopnosť žiaka 

porozumieť textu na jednotlivých úrovniach. Vzhľadom na to sme podrobne analyzovali 

vzťah medzi úrovňami porozumenia textu a kognitívnymi funkciami, čiže vzťah jazykových 

a kognitívnych funkcií. Tento vzťah sme vyjadrili aj schematicky v Grafe 1 v podkap. 2.3. 

 

4.  Aký je vzťah medzi úrovňami porozumenia textu a kognitívnymi funkciami (vzťah 

     jazykových a kognitívnych procesov)? 

     Pri objasnení kognitívnych procesov dôležitých pri porozumení textu sa opierame 

o revidovanú Bloomovu taxonómiu, kde v rámci kognitívnej dimenzie vychádzame 

z kognitívnych procesov – zapamätať si, porozumieť, aplikovať, analyzovať, hodnotiť, tvoriť. 

Opierajúc sa o jednotlivé úrovne porozumenia textu a kognitívne procesy nevyhnutné pri 

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

má identifikačnú (spoznávaciu) stránku a kognitívny aspekt (aspekt chápania).  
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      Na predloženom grafe (Graf 1, podkap. 2.3) vertikálnu rovinu znázorňuje identifikačná 

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

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

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

dosiahnutie vyšších úrovní. Horizontálna rovina znázorňuje hierarchiu kognitívnych funkcií. 

 

 

5.  Akými nástrojmi možno stimulovať príslušné kognitívne funkcie? 

     Vo vzťahu k metodológii výskumu je pre nás nosnou pedagogicko-psychologická teória 

mediovaného konštruktivizmu, ktorá teoreticky vychádza z teórie štruktúrnej kognitívnej 

modifikovateľnosti. Na základe tejto teórie vytvorili stimulačné nástroje kognitívnych funkcií 

D. Tzuriel a M. R. Jensen, o ktoré sme sa pri tvorbe nástrojov pre náš výskum opierali, 

modifikovali ich na vlastné potreby a taktiež vytvorili aj vlastné stimulačné nástroje. 

Následne sme tieto nástroje aplikovali vo výskumných jednotkách. 

     Vo výskumnej časti sme využili nástroje na stimulovanie kognitívnych funkcií, a to: 

a) vlastné (Zvieratá; Povolania); 

b) nástroj M. R. Jensena – MindLadder (Substitúcie, Logic Boards);  

c) Nástroj D. Tzuriela – (Modifikovanie inferenčného myslenia u detí). 

Nástroje, ktoré sme prevzali od vyššie spomínaných výskumníkov sme neprebrali v celom 

znení, ale modifikovali si ich na vlastné potreby. 

 

 

6.  Akými metódami možno rozvíjať jednotlivé úrovne porozumenia textu? 

     Vo výskumnej časti sme zostavili a overili 14 výskumných jednotiek, ktoré predstavujú 

istý model systematického rozvíjania jednotlivých úrovní porozumenia vecného textu. 

V týchto výskumných jednotkách sme použili nasledovné metódy na rozvíjanie porozumenia 

textu v našom výskume sme využili nasledovné metódy: pojmové mapovanie, T-schéma, 

výzvovo-otázkové podnety, cloze-test, cinquain. 

 

 

7.  Akými výskumnými nástrojmi možno zisťovať vplyv stimulovania kognitívnych 

     funkcií na rozvíjanie úrovní porozumenia textu? 

     Na zisťovanie vplyvu stimulovania kognitívnych funkcií na rozvíjanie porozumenia textu 

sme postupovali vyhodnotením kvalitatívnou analýzou a interpretáciou údajov získaných 
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prostredníctvom zadania cloze-testov po ukončení realizovania všetkých výskumných 

jednotiek.  

     Cloze-testy sme vytvárali z textov, ktoré boli použité vo výskumných jednotkách. Pri ich 

zostavovaní sme texty upravili do 250 slov a riadili sa kritériom vynechávania kľúčových 

pojmov z textu (pozri podkap. 1.3).  V našom výskume sme použili cloze-testy, ktoré sme 

zhotovovali tak, že sme vynechávali kľúčové pojmy z textu, aby sme si overili, ako žiaci 

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

sme pristupovali kvalitatívnym spôsobom. Prostredníctvom kvalitatívnej obsahovej analýzy 

a interpretácie sme sa zamerali na vyhodnotenie doplnených kľúčových informácií z textov, 

čiže aké trvácne sú pamäťové stopy u žiakov a aká je úroveň ich porozumenia textu vzhľadom 

na časový odstup. V našom výskume sme zostavili spolu zostavili 8 cloze-testov, v ktorých 

sme vynechali kľúčové slová, čiže podľa istého zámeru. Cloze-testy vypĺňali žiaci 

participujúci na všetkých výskumných jednotkách a žiaci participujúci ako náhradníci. Z toho 

dvaja žiaci sa zúčastnili všetkých výskumných jednotiek a jeden žiak iba dvoch výskumných 

jednotiek (náhradník). 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. Na druhej strane, žiaci, ktorí participovali ako náhradníci (a zúčastnili sa 

na viacerých výskumných jednotkách), dopĺňali taktiež voľnejšie asociácie slov, ale napriek 

tomu počet doplnených pôvodných slov nad nimi prevyšoval výrazným rozdielom.  

       Z vypracovanej kvalitatívnej analýzy a interpretácie získaných údajov − 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. 

 

 

8.  Aký vplyv má systematické rozvíjanie jazykových a kognitívnych procesov pri 

     porozumení textu na metakognitívne schopnosti žiaka? 

     V závere výskumu sme okrem zadania cloze-testov zostavili aj úlohy na zisťovanie 

metakognitívnych stratégií, kde sme zisťovali aký vplyv má systematické rozvíjanie 

jazykových a kognitívnych procesov pri porozumení textu na metakognitívne schopnosti 

žiaka. Cieľom úloh na zisťovanie metakognitívnych zručností bolo zistiť, aké metakognitívne 
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stratégie si žiaci vo výskumných jednotkách osvojili a ako ich vedia následne aplikovať pri 

tvorbe úloh pre svojich spolužiakov. Tieto úlohy nasledovali hneď po vypracovaní cloze- 

testov a východiskovým textom pre 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. 

       Z analýzy záverečnej fázy výskumu, kde žiaci vytvárali úlohy, prostredníctvom ktorých 

sme zisťovali osvojenie si metakognitívnych stratégií, ktoré im boli sprostredkované 

v stimulačných jednotkách, vyplýva úspešnosť vplyvu takéhoto spôsobu práce na rozvíjanie 

porozumenia vecných textov. Úspešnosť odzrkadľuje systematické rozvíjanie jazykových 

a kognitívnych procesov spoločne, čo sa prejavilo hlavne u žiakov, ktorí sa zúčastnili 

všetkých stimulačných jednotiek. 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. 

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 stav metakognitívnych stratégií 

žiakov. 

 

        Výskum poskytuje informácie o tom, ako môžeme efektívnejšie rozvíjať čitateľskú 

gramotnosť žiakov mladšieho školského veku, konkrétne so zameraním na oblasť 

porozumenia vecných textov. Prostredníctvom navrhnutých výskumných jednotiek sme 

vytvorili kompletný súbor  na prácu s vecnými textami, ktorý je v praxi možné využívať na 

slohovo-komunikačných jednotkách, ale aj v rámci medzipredmetovej a medzizložkovej 

integrácie. Výsledné zistenia nám umožňujú hlbšie a lepšie pochopiť, čo ovplyvňuje 

schopnosť porozumieť textu  u žiakov primárnej školy a akým spôsobom je možné tento 

proces korigovať.  

Vieme, že proces porozumenia prebieha na jednotlivých úrovniach, od nižších úrovní 

k vyšším. Preto je potrebné zachovávať túto postupnosť a zdokonaľovať proces práce 
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s vecnými textami, aby nedochádzalo len k mechanickému čítaniu textov. Ako sme už 

podrobne v práci opísali (podkap. 2.3), vzťah jazykových a kognitívnych procesov je veľmi 

tesný a reflektuje úrovne porozumenia textu, preto považujeme za dôležité aj stimulovanie 

kognitívnych funkcií. Takýmto spôsobom, aký predkladáme vo výskumnej časti, navrhujeme 

realizovať úlohy a vytvárať nástroje stimulujúce kognitívny potenciál žiakov, na ktoré 

následne nadväzuje práca s vecným textom. 

           Pri zostavovaní nástrojov na stimuláciu kognitívnych funkcií je efektívnejšie 

používanie pojmov/kľúčových informácií, s ktorými sa žiaci neskôr stretnú aj pri práci 

s vecným textom. Považujeme to za účinnejší spôsob uskutočnenia kognitívnej i tematickej 

evokácie a zároveň realizovania predprípravy na prácu s vecným textom. Ak učiteľ chce 

žiakom poskytnúť určité informácie prostredníctvom vecného textu, tak by mali byť aj 

obsahom kognitívnych stimulačných úloh. To následne vedie k jednoduchšiemu 

identifikovaniu kľúčových slov (informácií) v danom type textu. Vplyv stimulačných úloh na 

kognitívne funkcie žiakov spočíva vo vytvorení pamäťových stôp (kľúčové slová), ktoré sa 

pri čítaní samotného textu vynárajú. U žiakov mladšieho školského veku je myšlienková 

činnosť názorná, konkrétna. Preto spôsob práce s vecným textom s kombináciou stimulačných 

úloh, ktorý ponúkame v našej práci, považujeme za efektívny z hľadiska priamejšej evokácie, 

z hľadiska aktivizácie poznatkových a kognitívnych štruktúr žiakov a z hľadiska získavania 

informácií a  vytvárania pamäťových stôp.  

 Prínos systematického využívania kognitívnych stimulačných nástrojov a tvorenia 

adekvátnych úloh na porozumenie vecného textu vidíme: 

 v zrealizovaní pravidelného stimulovania kognitívneho potenciálu (potrebného nielen 

na slohovo-komunikačnom vyučovaní, ale aj na ostatných predmetoch); 

 v rozvíjaní metakognitívnych stratégií pri porozumení textu  (taktiež rozvíjanie 

kompetencie ,,učiť sa, ako sa učiť“); 

 vo vytváraní postupových krokov pri získavaní informácií (využiteľných pri riešení 

úloh v aj v iných predmetoch, kde majú vecné texty svoje zastúpenie); 

 v oblasti samoregulácie správania sa žiakov (na základe chýb meniť svoje správanie); 

 v účinnejšej realizácii učebnej evokácie; 

 v posilnení snahy – pri zbieraní informácií žiak snahu nasmeruje správnym spôsobom; 

 v oblasti pozornosti – sústrediť sa na zachovávanie krokov, postupov, ktoré slúžia na 

vyriešenie úlohy; 
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 v oblasti rozvíjania verbálnych nástrojov – komunikovanie o tom, akým spôsobom 

postupujem pri riešení úloh; zdôvodnenie postupu pri plnení úloh; 

 v oblasti pamäťového spracovania a inferenčného myslenia – kombinovanie dvoch 

alebo viacerých aspektov informácií; 

 v oblasti zamerania sa na výsledky – žiaci si všímajú výsledky vlastného konania. 

 

 Výsledky výskumu je možné v praxi využívať pri tvorbe kurikula rozvíjania 

porozumenia vecného textu a jeho vzťahu ku kognitívnemu kurikulu, napríklad v rámci 

školských vzdelávacích programov. Ďalej pri tvorbe učebných tém zameraných na 

porozumenie textu v učebniciach a pri nachádzaní medzipredmetovej a medzizložkovej 

integrácie v rámci porozumenia textu. Pri skvalitňovaní a modernizovaní procesu rozvíjania  

porozumenia  vecných textov vidíme prínos nášho výskumu v návrhu aplikovania efektívnych 

kognitívnych a metakognitívnych stratégií a metód. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


