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Abstrakt 

Príspevok približuje problematiku možnosti rozvíjania zručnosti čítať v anglickom jazyku 

s prihliadnutím na kognitívne procesy spracovania informácií. Cieľom predkladaného  

príspevku je poskytnúť štruktúrované informácie o jednotlivých metodologických krokoch, 

ktoré viedli k pochopeniu vzťahu medzi zručnosťou čítať a procesmi simultánneho 

a sukcesívneho spracovania informácií. V logickej nadväznosti popisujeme výskumný 

problém, definujeme témotvorné pojmy, určujeme hypotézy výskumu, predstavujeme 

výskumnú vzorku a charakterizujeme dizajn a metodiku výskumu. V závere príspevku stručne 

sumarizujeme výsledky skúmania. Obsah príspevku predstavuje časť skúmanej problematiky, 

ktorej sa autorka príspevku venuje vo svojej dizertačnej práci.   

Kľúčové slová: zručnosť čítať, anglický jazyk, simultánne spracovanie informácií, sukcesívne 

spracovanie informácií, metodológia výskumu. 

 

Abstract 

The article deals with the issue of reading skills development in English language from the 

cognitive information processing viewpoint. The aim of the article is to present structured 

information about individual methodological steps that lead to the understanding of the 

relationship between reading skills and simultaneous and successive processes. Gradually, we 

describe the research problem, define the key concepts, formulate the hypothesis, present the 

research sample and characterize the research design and methodology. In the conclusion, the 

research findings are briefly summarized. The article represents one fragment of the complex 

topic that the author is dealing with in her dissertation thesis. 

Key words: reading skills, English language, simultaneous processing, successive 

processing, methodology of research. 

 

ÚVOD 

 Problematika rozvíjania zručnosti čítať v anglickom jazyku je v poslednom období na 

Slovensku aktuálna. Začiatok cudzojazyčnej výučby sa posunul na prvý stupeň do tretieho 

ročníka, no v súčasnosti absentujú prepracované metodické pravidlá výučby anglického 

jazyka. Z tohto dôvodu považujeme za nevyhnutné preskúmať podstatu rozvoja bazálnej 

gramotnosti s prihliadaním na kognitívne procesy, ktoré chápeme ako prerekvizity úspešného 

čítania. V príspevku preto poskytujeme metodologický náhľad do riešenej problematiky. 

V logickej nadväznosti popisujeme výskumný problém, definujeme témotvorné pojmy, 

určujeme hypotézy výskumu, predstavujeme výskumnú vzorku a charakterizujeme dizajn a 

metodiku výskumu. V závere príspevku stručne sumarizujeme výsledky skúmania. 
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1 VÝSKUMNÝ PROBLÉM 

V rámci výskumu sme riešili výskumný problém relačného charakteru: Aký je vzťah 

medzi simultánnym a sukcesívnym spracovaním informácií a komunikačnou zručnosťou čítať 

v anglickom jazyku? 

Vo výskume sme sa zameriavali na sledovanie vzťahu medzi dvoma konštruktmi.  

Konštrukt č. 1: simultánne a sukcesívne spracovanie informácií   

Simultánne spracovanie informácií a sukcesívne spracovanie informácií predstavujú 

dva procesy teórie PASS, ktorá popisuje povahu kognitívneho fungovania jedinca. Uvedené 

procesy vysvetľujú spôsob, akým je informácia kódovaná, transformovaná a uchovávaná 

(Naglieri 1999). Simultánne spracovanie informácií definujeme ako mentálny proces, 

prostredníctvom ktorého jedinec integruje jednotlivé stimuly do celku. Sukcesívne 

spracovanie informácií predstavuje mentálny proces, pri ktorom jedinec integruje stimuly do 

špecifického sériového poradia s charakterom reťazovej postupnosti (Luria 1973). Daný 

konštrukt simultánneho a sukcesívneho spracovania informácií zahŕňa dve latentné premenné:  

1) simultánne spracovanie informácií a  

2) sukcesívne spracovanie informácií.  

Latentnú premennú „simultánne spracovanie informácií“ operačne definujeme ako 

funkciu sýtiacu výkon v testoch popísaných nižšie v časti 4. Podobne, latentnú premennú 

„sukcesívne spracovanie informácií“ operačne definujeme ako funkciu sýtiacu výkon vo 

vybraných testoch. 

V zahraničí sa problematike spracovania informácií venuje viacero autorov, jednak 

z oblasti neuropsychológie (Huitt 2003; Luria 1973), jednak z oblasti kognitívnej psychológie 

(Das 2002; Harmon a Jones 2005; Naglieri 1999; Swanson 1987). V literatúre nachádzame 

informácie o fungovaní jednotlivých procesov spracovania informácií, akými sú plánovanie, 

pozornosť a procesy simultánneho a sukcesívneho spracovania informácií (Naglieri a Das 

1997). Problematikou identifikácie deficitných kognitívnych funkcií žiakov ako aj 

možnosťami ich stimulácie sa v slovenskom kontexte zaoberá Kovalčíková (2010a; 2010b; 

Kovalčíková a kol. 2011). 

Konštrukt č. 2: komunikačná zručnosť čítať v anglickom jazyku 

Pod konštruktom komunikačná zručnosť čítať rozumieme zdatnosť v transportovaní 

písaného textu do vedomia čitateľa, pričom čítanie vnímame ako mimoriadne komplexný 

psychologický proces, ktorý je charakterizovaný hierarchickou štruktúrou a ktorý pozostáva 

z niekoľkých sub-aktivít a ich komponentov (Zápotočná 2010). V rámci sub-aktivít 

rozlišujem jednak dekódovanie slov, jednak porozumenie písaného textu. Čítanie v cudzom 

(anglickom) jazyku predstavuje zručnosť využívať fonologicko-ortografické, morfologické, 

syntaktické kódovanie a verbálnu pamäť pri práci s cudzojazyčným textom (Muter 2004). 

Tento konštrukt je zastúpený latentnou premennou „komunikačná zručnosť čítať v anglickom 

jazyku“, ktorú operačne definujeme ako funkciu sýtiacu výkon v teste danej premennej. 

V rámci tohto testu, výkon v úlohách zameriavajúcich sa na čítanie na úrovni dekódovania 

slov a hlások slúžia na operačné definovanie sub-zručnosti dekódovanie slov. Výkon v úlohe 

zameranej na čítanie na úrovni porozumenia zas pomáha pri operačnom definovaní sub-

zručnosti porozumenie písaného textu. 

Viacerí autori z oblasti lingvistiky a pedagogiky sa v slovenskom kontexte venujú 

problematike zručnosti čítať (Brťka 1980; Čižmarovič a Kalná 1991), gramotnosti ako takej 

(Humajová a Klačanská 2007; Zápotočná 2004; Zelina 2010), ako aj bazálnej gramotnosti 

(Belásová 2006; Gavora 2003; Pupala a Zápotočná 2010; Zápotočná 2010). V zahraničnej 
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literatúre autori definujú psychický proces čítania (Rayner a kol. 2002; Sternberg 2009), 

popisujú jednotlivé sub-zručnosti, t.j. dekódovanie slov a porozumenie písaného textu 

(Pickering 2006) a objasňujú problematiku gramotnosti v intenciách špecifík anglického 

jazyka (Barron 1991; Caravolas a kol. 2005).  

 

Predpokladali sme, že pri rozvíjaní zručnosti čítať v anglickom jazyku hrajú procesy 

simultánneho a sukcesívneho spracovania informácií dôležitú úlohu. Očakávali sme najmä 

dokázanie existencie vzťahu medzi simultánnym spracovaním informácií a porozumením 

čítaného textu ako aj medzi sukcesívnym spracovaním informácií a dekódovaním slova. Tieto 

predikcie boli determinované poznatkom, že simultánne spracovanie je dôležité pri spájaní 

významových jednotiek a ich integrácie do vyšších úrovní (Kirby a Robinson 1987). 

Sukcesívne spracovanie sa zas podieľa na sekvenčnej analýze a spájaní foném a slabík (Kirby 

1992).   

 

2 HYPOTÉZY 

Na základe teoretického spracovania problému a poznatkov získaných z 

doterajších výskumov vykonaných v tejto oblasti boli vyvodené nasledujúce: 

H 1 Procesy simultánneho a sukcesívneho spracovania informácií vysvetľujú viac ako 30% 

variancie komunikačnej zručnosti čítať v anglickom jazyku.  

H 2 Úroveň simultánneho spracovania informácií a čítanie na úrovni porozumenia 

v anglickom jazyku spolu pozitívne korelujú. 

H 3 Úroveň sukcesívneho spracovania informácií a čítanie na úrovni dekódovania slov a 

hlások v anglickom jazyku spolu pozitívne korelujú. 

 

Vychádzajúc z preštudovanej literatúry v danej oblasti sme predpokladali, že existuje 

súvis medzi simultánnym a sukcesívnym spracovaním informácií a učením sa čítať v 

anglickom jazyku. Očakávali sme taktiež, že dve zložky modelu kognitívneho spracovania 

PASS, simultánne spracovanie informácií a  sukcesívne spracovanie informácií, sú jednými z 

rozhodujúcich činiteľov pri výučbe komunikačnej kompetencie čítať v anglickom jazyku ako 

cudzom jazyku.  

 

3 VÝSKUMNÁ VZORKA 

Výskumnú vzorku tvorili žiaci základnej školy v Prešove navštevujúci 4. ročník, t.j. 

žiaci vo veku 9 až 10 rokov. Voľbu žiakov daného ročníka odôvodňujeme požiadavkou plne 

ukončeného tretieho ročníka, kedy už žiaci mali za sebou celý rok výučby základov 

anglického jazyka. Keďže testovanie prebehlo v prvých týždňoch nového školského roka, 

poznatky z anglického jazyka nadobudnuté v 4. ročníku nestihli interferovať a skresliť 

namerané dáta.  

Vzorka (N=81) predstavovala dostupný (príležitostný podľa Ferjenčíka 2010) 

výberový súbor z homogénnej (v zmysle jednoty veku, typu a stupňa školy, ako aj 

kognitívnych charakteristík subjektov) populácie bežných (bez diagnostikovaných závažných 

psychických porúch) žiakov 4. ročníka na prvom stupni štátnych základných škôl. V úvode 

fázy zberu dát sme získali informované súhlasy rodičov žiakov, čo predurčilo veľkosť našej 

vzorky. V konečnom súbore sa nachádzalo 41 dievčat a 40 chlapcov, čo zabezpečilo 
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rovnomerné rozdelenie vzorky podľa pohlavia. Vekový priemer súboru predstavoval 9 rokov 

a 6 mesiacov.  

 

4 DIZAJN A METODIKA VÝSKUMU 

Vo výskume relačného charakteru sme zisťovali vzťah medzi premennými metódou 

testovania. Testový súbor pozostával z dvoch častí:  

a) batérie testov merajúcich simultánne a sukcesívne spracovanie informácií a  

b) testu hodnotiaceho zručnosť čítať v anglickom jazyku.  

1. Meranie vybraných procesov spracovania informácií 

Spomedzi testov využívaných na meranie úrovne simultánneho a  sukcesívneho 

spracovania informácií bolo na administráciu vybraných šesť testov. Všetky testy batérie 

merajúcej simultánne a sukcesívne spracovanie informácií pochádzajú z troch testových 

batérií:  

(1) WISC-IV (Wechsler 2003), odkiaľ sme použili Kocky, Matice a Opakovanie čísel; 

(2) D-KEFS (Delis a kol. 2001), kde nachádzame Test cesty a Test verbálnej fluencie; 

(3) CAS (Das a Naglieri 1989) s Opakovaním slov. 

Na meranie úrovne simultánneho spracovania informácií sme použili tieto testy: 

Matice, Test cesty (3. časť testu- Striedavé radenie čísel a písmen), Kocky a Test verbálnej 

fluencie. Na Meranie úrovne sukcesívneho spracovania informácií prebehlo s použitím týchto 

testov: Opakovanie čísel, Test cesty (1. a 2. časť testu- Radenie čísel a Radenie písmen) a 

Opakovanie slov. 

2. Meranie komunikačnej zručnosti čítať v anglickom jazyku 

Na účel testovania komunikačnej zručnosti čítať v anglickom jazyku poslúžila batéria 

testov prevzatá od Kahn-Horowitz (2006). Test je určený na predikciu úspešnosti v čítaní 

v cudzom jazyku na základných školách. Je členený do piatich okruhov, ktoré merajú 

dekódovanie hlások a slov ako aj čítanie s porozumením. 

 

5 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Po absolvovaní testovania a vykonaní štatistických analýz sme pristúpili ku 

konfirmácii a diskonfirmácii hypotéz realizovaného výskumu.  

H 1 Procesy spracovania informácií vysvetľujú viac ako 30% variancie komunikačnej 

zručnosti čítať v anglickom jazyku.  

Hodnota variancie 0,341 znamená, že simultánne spracovanie informácií a sukcesívne 

spracovanie informácií vysvetľujú 34,1% variancie komunikačnej zručnosti čítať v anglickom 

jazyku. Možno preto skonštatovať, že nami stanovená hypotéza sa potvrdila. Táto hodnota 

naznačuje, že okrem kognitívnych aspektov zručnosti čítať, ktoré tvoria viac ako tretinu danej 

domény, pravdepodobne existujú aj iné faktory, resp. konštituenty zručnosti čítať (napríklad 

vizuálno-motorické zručnosti, prozódia, afektívne a behaviorálne aspekty a pod.). 

H 2 Úroveň simultánneho spracovania informácií a čítanie na úrovni porozumenia 

v anglickom jazyku spolu pozitívne korelujú. 

Hypotézu sme vytvorili na základe uskutočnených výskumov, ktoré poukazujú na 

dôležitý vzťah medzi úspešným zvládnutím zručnosti čítať (na úrovni porozumenia textu) 

a simultánnym spracovaním informácií (Kirby 1992; Kirby a Robinson 1987; Solan 1987). 

Viacerí výskumníci (Kirby a Williams 1991; Brailsford a kol. 1984) označujú simultánne 
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spracovanie informácií za významného prediktora úspešnosti v čítaní v materinskom jazyku. 

Korelácie medzi simultánnym spracovaním informácií a čítaním s porozumením sa vo 

vybraných štúdiách pohybujú na úrovni .558 na hladine významnosti p˂.05 (Kirby 1992), na 

úrovni .437 (Leong a kol. 1985) a na úrovni .496 (p˂.005) (Solan 1987).  

Na základe nášho skúmania vzťahu medzi simultánnym spracovaním informácií 

a čítaním s porozumením v kontexte cudzieho (anglického) jazyka sa hodnota korelačného 

koeficientu nachádza na úrovni .489 (p˂.01). Štandardne sa korelácie v rozmedzí .3 až .5 

označujú ako stredné (mierne) korelácie a .5 a viac ako silné korelácie. Z tohto dôvodu 

môžeme daný vzťah označiť ako mierny (moderate). Hypotéza o pozitívnej korelácii sa preto 

potvrdila. 

 

H 3 Úroveň sukcesívneho spracovania informácií a čítanie na úrovni dekódovania slov a 

hlások v anglickom jazyku spolu pozitívne korelujú. 

Už v teoretickej časti sme zdôraznili fakt, že sukcesívne spracovanie informácií hrá 

významnú úlohu pri rozvíjaní zručnosti čítať v materinskom jazyku. Viacero výskumov 

v oblasti materinského jazyka (Carlson a Das 1992; Krywaniuk a Das 1976; Spencer a kol. 

1989) poukazuje na zlepšenie v čítaní ako výsledok tréningu rozvíjania sukcesívneho 

spracovania informácií. Vybrané štúdie dokázali pozitívnu koreláciu sukcesívneho 

spracovania informácií s fonologickými zručnosťami a dekódovaním slov, a to na úrovni .365 

na hladine významnosti p˂.05 (Kirby 1992), na úrovni .559 (Leong a kol. 1985) a na úrovni 

.620 (p˂.001) (Solan 1987). Tieto hodnoty možno označiť ako mierne až silné. My sme 

pozornosť zamerali na čítanie v cudzom (anglickom) jazyku. Analýza odhalila vzťah medzi 

doménou sukcesívneho spracovania informácií a čítaním (na úrovni dekódovania slov 

a hlások) na úrovni .503 (p˂.01), čím sa naša hypotéza potvrdila. Vzťah medzi predmetnými 

latentnými premennými sa v našej vzorke ukázal byť silným. 

 

Zistenia indikujú, že pri nedostatočnom fungovaní simultánneho spracovania 

informácií môže u žiaka s vysokou pravdepodobnosťou nastať problém s vnímaním a 

integrovaním informácií do jedného celku, čo sa do školského kurikula môže premietnuť vo 

forme zhoršenej schopnosti porozumieť významu i hlavnej myšlienke čítaného textu. 

Podobne, pri neefektívnom fungovaní sukcesívneho spracovania informácií zas môžu žiaci 

pociťovať ťažkosti s usporadúvaním informácií do prísne definovaného poradia. Žiaci 

s deficitom v sukcesívnom spracovaní informácií tak môžu mať problémy pri fonologickom 

kódovaní, hlasnom čítaní i vyslovovaní jednotlivých slov.  

Záverom možno skonštatovať požiadavku, aby simultánne spracovanie informácií 

a sukcesívne spracovanie informácií boli vnímané ako kognitívne procesy, ktoré sú 

premietnuté v obsahu, a to zručnosti čítať v anglickom jazyku. Hoci sa súčasný diskurz 

v oblasti procesov spracovania informácií zaoberá rozvojom simultánneho a sukcesívneho 

spracovania informácií, v edukačnej realite zastúpenými najmä stimuláciou zručnosti čítať 

v materinskom jazyku, ich úloha pri rozvíjaní zručnosti čítať v cudzom (t.j. anglickom) 

jazyku by nemala ostať opomínaná. Na základe získaných dát vzniká potreba intenzívnejšej 

práce v intenciách rozvíjania kognitívnych procesov spracovania informácií pri výučbe 

základov zručnosti čítať na hodinách anglického jazyka.  
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