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Abstrakt 

Tento príspevok sa venuje problematike tvorivosti - metodám a formám  smerujúcim k 

aktívnej učebnej činnosti žiakov s presahom do vyučovacieho predmetu slovenský jazyk 

a literatúra na nižšom sekundárnom vzdelávaní. Úvodná časť sa zaoberá stručným načrtnutím 

pojmov  tvorivosť,  tvorivý  procesom, tvorivá výučba a koncepciou tvorivej výučby 

v predmete slovenský jazyk a literatúra. Podstatnú časť príspevku tvorí charakteristika 

výskumnej vzorky a najmä analýza a sumarizácia výsledkov prieskumu názorov učiteľov 

nižšieho  sekundárneho vzdelávania na výučbu tvorivosti vo vyučovaní slovenského jazyka 

a literatúry na nižšom sekundárnom vzdelávaní v prešovskom kraji. Prieskum  bol zameraný 

na mapovanie názorov a postojov učiteľov slovenského jazyka a literatúry na nižšom 

sekundárnom vzdelávaní v prešovskom kraji  na aplikáciu prvkov tvorivej výučby v predmete 

slovenský jazyk a literatúra v jej jednotlivých rovinách,  na prekážky pri aplikácií, početnosť 

aplikácií, na používané prvky tvorivej výučby, na  najvhodnejšie metódy tvorivej výučby, ako 

aj na dôvody, ktoré odrádzajú od používania prvkov tvorivej výučby na hodinách SJL. 

Kľúčové slová: tvorivosť, tvorivý proces, tvorivá výučba,  slovenský jazyk a literatúra. 

 

Abstract 

This contribution is concerned about creativity - the methods and forms geared towards active 

learning activities of students with an overlap in the teaching syllabus Slovak language and 

literature at the lower secondary education . Introductory section deals briefly outlining the 

concepts of creativity , creative process , creative concept of creative teaching and learning in 

the subject of Slovak language and literature. A substantial part of the contribution of the 

research sample characterization is a particular analysis and summarizing the results of 

opinion survey of teachers of lower secondary education to teach creativity in teaching Slovak 

language and literature at the lower secondary education in the Prešov Region. The survey 

focused on mapping the opinions and attitudes of teachers Slovak language and literature at 

the lower secondary education in the Prešov region for the application of elements of creative 

teaching in the subject of Slovak language and literature in its various levels , obstacles to the 

application , frequency of application , the use of creative elements of the teaching , the most 

appropriate methods of creative teaching , as well as the reasons that discourage the use of 

creative elements of the teaching hours SJL. 

Key words: creativity, creative process, creative teaching, Slovak language and literature. 

 

ÚVOD 

Slová tvorivosť a tvorivý, ktoré dlhú dobu patrili do domény psychológie, sa 

v posledných rokoch  stali frekventovanými v rôznych sférach života, školstvo nevynímajúc. 

Slovami tvorivosť, tvorivý označujeme nevšedné výkony ľudí, bravúrne myšlienky či 
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invenčné riešenia problémov dnešného sveta. Adjektívum tvorivý označuje človeka so 

schopnosťou, ktorá má byť korunovaním jeho kognitívnych dispozícií – tvorivosť je  totiž  

schopnosť využiť doterajšie znalosti, zručnosti a informácie tak, aby výsledkom aktivity 

daného  jedinca bola nová a hodnotná myšlienka, originálny nápad, riešenie ponúkajúce 

perspektívu a úžitok členom spoločnosti ako aj samotnému tvorcovi.  

Vzhľadom na závažnosť rozvoja  tvorivosti v súčasnej edukácií sa táto práca venuje 

tejto problematike s presahom do vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra.  

Ústredným pojmom prvej kapitoly je tvorivosť, tvorivý proces. Poskytuje teoretické 

východiská, vymedzuje základné pojmy. Druhá kapitola sumarizuje výsledky prieskumu 

názorov učiteľov na aplikáciu prvkov tvorivej výučby v predmete slovenský jazyk a literatúra 

na nižšom sekundárnom vzdelávaní.  

 

1 TVORIVOSŤ, TVORIVÝ PROCES, TVORIVÁ VÝUČBA  

Tvorivosť sa stala významným spoločenským i edukačným fenoménom. V teoretickej 

rovine sa tvorivosťou zaoberajú viaceré vedné disciplíny, ktoré hľadajú odpovede na rôzne 

otázky. Kvantum informácií v oblasti tvorivosti sa následne odráža v rôznorodosti 

definovania samotného pojmu. Vypracovalo sa množstvo  definícií tohto termínu, ktoré sa 

opierajú o rôzne teoretické koncepcie a sú rôzne orientované, nakoľko tvorivosť ako 

komplexný pojem vedie k diverzifikovaným názorom. 

 

1.1 Charakteristika pojmov tvorivosť, tvorivý proces 

Pojem kreativita má pôvod v latinskom slove creare, čo v preklade do slovenského 

jazyka znamená tvorbu, splodenie, rodenie (Szobiová, 2004). Vo všeobecnosti  je kreativita 

schopnosť človeka produkovať nóvum (Koningová,  2007). Kreativitou sa teda rozumie 

schopnosť jedinca  vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv 

nepoznal (Boros, 1977). Je to aktivita prinášajúca doposiaľ neznáme a súčasne spoločensky 

hodnotné výtvory. Možno ju definovať aj ako opak konformity, ako stret prostredia a 

osobnosti, ako subjekto-objektový vzťah, ktorého podstata leží v činnosti, ktorá reguluje tento 

vzťah. 

Torance (in: Ďurič, 1986, s. 126) definuje kreativitu „ako proces, ktorého zložkami sú 

jednak medzery v poznaní, jednak citlivosť na prvky, ktoré v poznaní chýbajú, ďalej 

disharmónia odhaľovanie problémov a hľadanie nových originálnych postupov riešenia a 

konečne na komunikáciu získaných výsledkov.“Sillamy (2001) považuje tvorivosť za  

prirodzenú vlohu, ktorej rozvoj závisí na prostredí a potrebuje priaznivé podmienky na to, aby 

sa mohla prejaviť. 

„Tvorivý proces sa odohráva v človeku na základe interakcie vonkajších podnetov 

a vnútorných stavov. Jeho výsledkom je zvyčajne tvorivý produkt, v ktorom sa objektivizujú 

a zhmotňujú priebeh a fázy tvorivého procesu. Má vysokú hodnotu ako posudzovacie 

kritérium a identifikovanie tvorivosti u človeka vôbec. Medzi najdôležitejšie požiadavky na 

produkt patrí jeho spoločenská a subjektívna hodnota.“ 
 (
Šimová, Dargová, 2001, s. 6)  

 

1.2 Tvorivá výučba a koncepcia tvorivej výučby v predmete slovenský jazyk a literatúra 

„Tvorivé vyučovanie rozvíja schopnosti tvorivého myslenia, motiváciu k tvorivej 

činnosti a k učeniu sa, fantáziu, záujmy o tvorivé aktivity, tvorivé zručnosti a poskytuje 

možnosť prežívania pocitov sebauspokojovania, sebarealizácie i sociálneho ocenenia vlastnej 
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tvorivej produkcie. Predstavuje významnú črtu procesuálnej stránky rozvoja teórie aj  praxe 

modernej edukácie“ (Lokšová, Lokša, 2001, s. 6). 

Základom tvorivého učenia je utváranie podmienok pre rozvoj tvorivosti žiakov a pre 

uplatnenie rôznych druhov  tvorivých činností v edukácií.  Tvorivé vyučovanie možno chápať 

ako činnostné učenie sa a to tvorivým: 

 poznávaním (konštruovaním pojmov, odkrývaním nových poznatkov); 

 hodnotením a prežívaním; 

 komunikovaním (tvorbou výrazových prostriedkov ústneho, písomného a pohybového 

dorozumenia sa a porozumenia si); 

 praktickým konaním (Švec, 1995). 

Teoretické východiská tvorivej výučby (Lokšová, Lokša, 2001, s. 108): 

 „tvorivosť vo vyučovaní sa rozvíja zámerným navodzovaním tvorivej aktivity žiakov  

prostredníctvom tvorivých situácií, úloh tvorivého charakteru, riešenia problémov; 

 koncepcia tvorivého vyučovania predstavuje ucelený komplex cieľov, interakcií, 

metód, programov a postupov smerujúcich k vytváraniu predpokladov pre rozvoj 

prvkov tvorivosti v učebných činnostiach, k uplatňovaniu rôznych druhov tvorivých 

činností vo vyučovaní a v konečnom dôsledku k zvyšovaniu tvorivého myslenia a 

formovania tvorivej osobnosti žiakov; 

 základnými metódami tvorivého vyučovania sú – riešenie problémov, tvorivé situácie, 

tvorivé úlohy, tvorivá komunikácia, programy rozvíjania tvorivosti žiakov, heuristické 

aktivizujúce metódy, projektové metódy; 

 ústredným činiteľom tvorivého vyučovania je učiteľ, ktorý realizuje jeho ciele, obsah 

a využíva tvorivé didaktické prostriedky vyučovania; 

 efektívnou zložkou didaktických postupov je relaxácia, ktorá evokuje u žiakov  

zvýšenú emotívnosť, imaginatívnosť, vnímavosť a senzitívnosť na problém, navodzuje 

v triede netypickú atmosféru tvorivého prostredia.“ 

Koncepcia tvorivého vyučovania slovenského jazyka je zamerená na rozvoj tvorivého 

potenciálu žiakov.  Tvorí ju komplex teoretických a empirických poznatkov, ktoré riešia 

problematiku  princípov, cieľov, stratégií, zásad, vyučovacích metód a organizačných foriem 

smerujúcich k formovaniu tvorivej osobnosti vychádzajúc z nosných poznatkov súčasnej 

pedagogiky a psychológie.     

Bekenyová (2012) píše, že pri tvorivom vyučovaní slovenského jazyka sa uplatňujú 

tieto princípy: 

 každý žiak je tvorivý,  

 tvorivosť má procesuálny charakter,  

 tvorivosť je potrebné rozvíjať aktívnou činnosťou, 

 primárnou úlohou je používanie tvorivých metód a úloh, 

 dôležité je využívanie tvorivého písania, čítania a tvorivej dramatiky,  

 veľkú pozornosť venovať verbálnej tvorivosti, 

 tvorivý a aktívny prístup k literárnemu dielu, 

 využitie tvorivosti na konkrétnom jazykovom materiáli. 

Štátny vzdelávací program (2008) uvádza, že  „ jazyk je fenomén, ktorý sprevádza 

človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. Tvorí integrálnu zložku jeho myslenia, 

je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie 

myšlienok, pocitov a nálad, slúži na kontakt a dorozumievanie sa s inými nositeľmi jazyka, 
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pomáha vnímať krásu umeleckého diela. Zároveň reprezentuje svojich nositeľov, 

predovšetkým ich intelektuálnu, citovú a mravnú vyspelosť.“  

Aby na hodinách slovenského jazyka a literatúry učiteľ podporoval  u žiakov tvorivé 

myslenie, tak je dôležité, aby  dodržiaval isté zásady (Fichnerová – Szobiová, 2007): 

 nehodnotiť v zmysle „skúšania“, ale povzbudzovať;  

 dobrovoľnosť – ak chce  byť niektorí žiak „pozorovateľ“, učiteľ mu to má 

umožniť;  

 bezpečie - žiaci by nemali mať pocit, že ich učiteľ skúša;  

 humor – je dôležité zasmiať sa nad vtipnými odpoveďami, nikdy však nesmie dôjsť k 

zosmiešňovaniu; 

 potešenie  z práce - činnosti majú prinášať potešenie, veď pri tvorivých úlohách je 

proces rovnako dôležitý ako výsledok; 

 pochvala – učiteľ má žiakov pochváliť aj za snahu, bez ohľadu na výsledok;.  

 hra – všetky pripravené úlohy majú byť hrou, nie je to učebný text. 

 

2 PRIESKUM NÁZOROV UČITEĽOV NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO          

VZDELÁVANIA NA VÝUČBU TVORIVOSTI VO VYUČOVANÍ SLOVENSKÉHO 

JAZYKA A LITERATÚRY   

Prieskum bol zameraný na mapovanie názorov a postojov učiteľov slovenského jazyka 

a literatúry na aplikáciu prvkov tvorivej výučby v predmete slovenský jazyk a literatúra. Bol 

uskutočnený formou dotazníka náhodne vybranými učiteľmi slovenského jazyka a literatúry 

na nižšom sekundárnom vzdelávaní v prešovskom kraji. 

 

2.1 Charakteristika výberového súboru   

Výberový súbor pozostával zo   121 (100%) učiteľov pôsobiacich na základných 

školách v prešovskom kraji. Pri výbere tejto vzorky bol použitý náhodný výber.  Vo 

výberovom súbore  bolo  110 žien  a 11 mužov s vekovým priemerom 39 rokov, priemernou 

dĺžkou praxe 16 rokov, 120 respondentov  s ukončeným vysokoškolským vzdelaním  

v kombinácií slovenský jazyk a literatúra a 1 respondent s priebiehajúcim vysokoškolským 

vzdelaním  v kombinácií slovenský jazyk a literatúra,   93 učiteľov  bolo  z mestských škôl 

v kraji,  28 učiteľov zo škôl v obciach.  

 

2.2 Analýza a sumarizácia výsledkov prieskumu názorov učiteľov 

Cieľom prieskumu bolo skúmať aplikáciu prvkov tvorivej výučby v predmete 

slovenský jazyk a literatúra zo strany vyučujúceho. Informácie boli získané  prostredníctvom 

dotazníka. Ten obsahoval 16 otvorených, uzavreté i polouzavreté položiek (otázok). 

Respondenti tak   mali možnosť výberu odpovede a zároveň dostatočný priestor na formuláciu 

vlastných vyjadrení.  

 Prieskum bol realizovaný na základných školách v prešovskom kraji. Zo 150 

rozdaných dotazníkov sa vrátilo 121, čo je 81% návratnosť. Na otázky odpovedalo 121 

respondentov –učiteľov. Výsledkom spracovania dotazníkov  sú  nasledujúce poznatky.  

Prvé štyri otázky zisťovali názory  respondentov – učiteľov  slovenského jazyka 

a literatúry na vhodnosť aplikácie  prvkov tvorivej výučby v jednotlivých  zložkách – 

jazykovej, literárnej i slohovej.  101 respondentov, teda 84% sa vyjadrilo, že aplikácia prvkov 

tvorivej výučby v jazykovej rovine je možná a rovnaký počet respondentov sa vyjadril, že je 
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aj vhodná. Aj keď rozloženie  respondentov na škále v prípade súhlasu nebolo úplne totožné. 

V prípade možnosti aplikácie prvkov tvorivej výučby v jazykovej rovine úplne súhlasilo 39% 

respondentov, tak v prípade vhodnosti úplne súhlasilo s aplikáciou  53% respondentov. 

Podrobnejšie výsledky sú uvedené v tabuľke 1 a 2.    Odpovede respondentov, že na aplikáciu 

prvkov tvorivej výučby v predmete slovenský jazyk a literatúra je možná a vhodná jazyková 

rovina, je potešujúce, nakoľko práve táto rovina je poddimenzovaná  v spojitosti s termínom 

tvorivosť a jej rozvojom. 

 

Názor respondentov na  možnosť aplikácie prvkov 

 tvorivej výučby v  SJL                                                      Tabuľka 1 

Škála     Absol.hodnota  % hodnota  

súhlasím 3 2 

viac súhlasím ako 

nesúhlasím 

13 11 

neviem posúdiť 4 3 

viac nesúhlasím ako 

súhlasím  

54 45 

nesúhlasím 47 39 

Spolu 121 100 

Zdroj:  vlastné spracovanie 

 

Názor respondentov na  vhodnosť aplikácie prvkov  

 tvorivej výučby v  SJL                                                     Tabuľka 2   

Škála     Absol.hodnota  % hodnota  

súhlasím 6 5 

viac súhlasím ako 

nesúhlasím 

6 5 

neviem posúdiť 8 7 

viac nesúhlasím ako 

súhlasím  

37 30 

nesúhlasím 64 53 

Spolu 121 100 

 

Obsahové vzdelávacie štandardy zo slovenského jazyka a literatúry ISCED2 

vymedzujú päť bodov tvorivých zručností, z ktorých štyri  patria do slohovej roviny.  To bol 

dôvod na domienku, že slohová rovina bude z hľadiska aplikácie prvkov tvorivej výučby 

v predmete slovenský jazyk a literatúra považovaná z hľadiska respondentov za 

najvhodnejšiu. Čo sa však týka názoru respondentov na aplikáciu prvkov tvorivej výučby 

v slohovej  rovine, nie je to až také jednoznačné. 43 respondentov, čo predstavuje 36%  

súhlasí, respektíve viac súhlasí ako nesúhlasí s tým, že na aplikáciu prvkov tvorivej výučby  

v predmete slovenský jazyk a literatúra je najvhodnejšia slohová rovina, no zároveň 69 

respondentov, t.j. 57% s týmto názorom nesúhlasí alebo viac nesúhlasí ako súhlasí. Takže 
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napriek forsírovaniu slohovej zložky v rámci slovenského jazyka a literatúry v Štátnom 

vzdelávacom programe ISCED 2 oslovení respondenti v tejto položke dotazníka sú 

polarizovaní.      

Podľa  očakávaní za najvhodnejšiu zložku na aplikáciu prvkov tvorivej výučby v 

predmete slovenský jazyk a literatúra  respondenti považujú literárnu zložku.  K tejto 

alternatíve sa priklonilo 86 respondentov, 26 (21%) absolútne súhlasilo a 60 (50%) viac 

súhlasilo ako nesúhlasilo. Napriek tomu, že sa stretávame s istými pochybnosťami pri 

aplikácií prvkov tvorivej výučby v jednotlivých zložkách slovenského jazyka a literatúry až 

92% respondentov, teda 111 respondentov v absolútnej hodnote  sa vyjadrilo, že súhlasí alebo 

viac súhlasí alebo nesúhlasí s tým, že na aplikáciu  prvkov tvorivej výučby v predmete 

slovenský jazyk a literatúra  sú vhodné všetky tri roviny.  

Veľmi dôležitou úlohou stojacou v súčasnej dobe pred pedagógmi je aj vzbudiť 

u žiakov záujem o predmet, ktorý vyučujú. Preto bola do dotazníka zahrnutá otázka, či pri 

zvolení vhodných metód, ktoré podporujú tvorivosť žiakov, respondenti pozorujú u žiakov 

väčší  záujem o vyučovanie slovenského jazyka a literatúry. Jeden respondent danú 

skutočnosť nevedel posúdiť. Šiesti vyjadrili väčší nesúhlas ako súhlas, s tým, že vhodné 

metódy podporujúce tvorivosť žiakov zároveň žiakov motivujú k učeniu sa slovenského 

jazyka a literatúry. 114 respondenti, teda 94% vyjadrilo úplný súhlas, resp. viac súhlas ako 

nesúhlas s tým, že metódy podporujúce rozvoj tvorivosti u žiakov zároveň pôsobia aj ako 

motivujúci prvok vo vzťahu k predmetu. Je to pozitívne zistenie, že metódy, ktoré podporujú 

tvorivosť sú zároveň motivujúcim činiteľom k výučbe slovenského jazyka a literatúry.        

Ďalšia otázka zisťovala s akými prekážkami sa učitelia slovenského jazyka a literatúry 

stretávajú pri aplikácií prvkov tvorivého vyučovania v predmete. Respondenti mali 

ponúknutých sedem  možností, pričom mieru ich pôsobenia mali označiť číslom od 1-7, 

pričom číslo 1 predstavovalo najväčšiu prekážku. Siedma možnosť predstavovala iné, nami 

v predchádzajúcich šiestich bodoch nespomenuté možnosti, pričom respondenti mali možnosť 

doplniť vlastnú odpoveď. 120 respondenti zo 121 všetkých respondentov k možnosti iné dalo 

číslo 7, teda túto možnosť respondenti brali ako najmenšiu prekážku, avšak iba jeden 

respondent dopísal vlastnú možnosť, a to interakcia žiak – žiak. Iba jeden respondent zo 121 

všetkých k tejto možnosti napísal číslo 1, teda najväčšiu prekážku a ňou podľa daného 

respondenta je malá možnosť modifikovať obsah učiva.     

Ostatných šesť možností tvorilo materiálne vybavenie a vhodný priestor,  počet 

žiakov,  množstvo učiva, ktoré je potrebné prebrať na vyučovacej hodine, časová dotácia, teda 

nedostatok času, interakcia učiteľ – žiak, individuálne osobitosti žiakov. Najviac 

respondentov 37, teda 31% označilo číslom 1, teda za najväčšiu prekážku časovú dotáciu. 

Nedostatok času, na ktorý sa učitelia sťažujú, je teda aj faktorom, ktorý tvorí najväčšiu 

prekážku pri aplikácií prvkov tvorivej výučby na hodinách slovenského jazyka a literatúry.  

40%, teda 48 respondentov označilo za druhú najväčšiu prekážku množstvo učiva. Aj tento 

dotazník poukázal teda na skutočnosť, že učitelia sa v praxi pri uplatňovaní prvkov tvorivého 

učenia, a nielen pri nich, boria najmä s nedostatkom času a množstvom učiva. Až na treťom 

a štvrtom mieste respondenti uviedli  počet žiakov v triede a materiálne podmienky a vhodný 

priestor. Podľa respondentov za najmenej závažné prekážky považujú interakciu učiteľ – žiak 

a individuálne osobitosti žiakov. Bližší pohľad na to, čo považujú respondenti za najväčšie 

prekážky pri aplikácií prvkov tvorivej výučby v predmete slovenský jazyk a literatúra podáva 

tabuľka 3, kde je uvedený názor respondentov na všetky prekážky uvedené v dotazníku  

v absolútnych hodnotách.   
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Tvar odpovede  1 materiálne vybavenie a vhodný priestor 

                     2 počet žiakov 

                     3  množstvo učiva, ktoré je potrebné prebrať na vyučovacej hodine 

                     4 časová dotácia, teda nedostatok času 

                     5 interakcia učiteľ – žiak 

                     6 individuálne osobitosti žiakov 

                     7iné  

 

Názor respondentov na prekážky pri aplikácií prvkov  

tvorivej výučby v predmete  SJL                                                 Tabuľka 3 

tvar  

odpovede     

číslo 1  číslo2  číslo 3 číslo 4 číslo 5 číslo 6 číslo 7  

1 21 12 27 40 12 9 0 

2 21 18 31 35 10 6 0 

3 36 48 25 10 1 1 0 

4 37 34 23 18 7 1 1 

5 1 2 7 10 62 39 0 

6 4 7 8 8 29 65 0 

7 1 0 0 0 0 0 120 

Spolu 121 121 121 121 121 121 121 

Zdroj:  vlastné spracovanie 

 Dotazník zisťoval aj periodicitu aplikovania prvkov tvorivej výučby v predmete 

slovenský jazyk a literatúra. Až 51% respondentov takéto prvky aplikuje raz do týždňa, 37% 

respondentov raz do mesiaca. Vo výskumnej vzorke nebol respondent, ktorý by takéto prvky 

neaplikoval, aj keď štyria respondenti, čo predstavuje 4% aplikuje prvky tvorivej výučby iba 

výnimočne.  Piati respondenti, teda 4% uviedli možnosť iné, kde mali možnosť uviesť aké. 

Ich odpovede sú nasledujúce: podľa možnosti, ktoré poskytuje obsah učiva, niekedy raz do 

týždňa, inokedy 3-krát, niekedy ani raz,  viac ako raz do týždňa, ako - kedy, raz za 2 týždne.  

Skutočnosť, že aplikácia prvkov tvorivej výučby je respondentmi  pravidelná, 51% 

respondentov dokonca s periodicitou raz do týždňa je potešujúca.  Respondenti voľne označili 

jednotlivé zložky v poradí, ako najčastejšie uplatňujú prvky tvorivej výučby v predmete 

slovenský jazyk a literatúra.  Jednoznačne so 67% dominuje literárne zložka. V šestnástej 

otázke za najvhodnejšiu zložku na aplikáciu prvkov tvorivej výučby v predmete slovenský 

jazyk a literatúra 71%  respondentov označilo literárnu zložku a odpovede na dvadsiatu tretiu 

otázku,  ako poukazuje aj tabuľka 25 a obrázok 33,  to potvrdzujú, teda aj respondenti, ktorí 

aplikujú prvky tvorivej výučby vo všetkých troch zložkách, najčastejšie využívajú literárnu 

zložku.     

 Jedenásta otázka bola uzavretá a ňou sme zisťovali, v akej fáze vyučovacej hodiny 

respondenti najčastejšie aplikujú prvky tvorivej výučby. Medzi možnosťami motivácia a vo 

všetkých rovnomerne bol iba minimálny rozdiel. Najmenej respondentov využíva prvky 

tvorivej výučby vo fixácií  (tabuľka 4).   

 



Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                       101                                                        
 

Názor respondentov na  aplikáciu prvkov tvorivej výučby v jednotlivých 

 fázach vyučovacej hodiny                                                       Tabuľka 4 

   Tvar odpovede Absolútna hodnota   % hodnota  

motivácia 41 34 

expozícia 20 16 

fixácia 18 15 

vo všetkých rovnomerne 42 35 

Spolu 121 100 

Zdroj:  vlastné spracovanie 

Respondenti z nášho výskumného súboru na svojich hodinách slovenského jazyka 

a literatúry  najviac využívajú:  

 tvorivé čítanie (86 respondentov, 13%),  

 brainstormingové metódy (78 respondentov,12%),  

 tvorivé písanie (77 respondentov, 12%),  

 diskusné metódy (76 respondentov, 12%).  

Rozdiely medzi týmito metódami boli minimálne. Najmenej sú využívané heuristické 

metódy (15 respondentov, 2%). Dvaja respondenti označili aj možnosť iné,  avšak žiadnu 

možnosť nedopísali.  Trinásta otázka bola otvorená a nadväzovala na predchádzajúcu. Na túto 

otázku mali odpovedať iba tí respondenti, ktorí aplikujú na svojich hodinách prvky tvorivého 

vyučovania. Keďže všetkých 121 respondentov takéto prvky používa, tak odpovedali aj na 

túto otázku.  Respondenti uviedli spolu 12 metód. Napriek tomu, že najpoužívanejšia metóda 

podľa respondentov je tvorivé čítanie, podľa periodicity sú najčastejšie metódy – 

brainstormingové, diskusné a na treťom mieste tvorivé čítanie.  

 Pýtali sme sa respondentov, ktoré metódy  tvorivej výučby sú podľa nich vo výučbe 

slovenského jazyka a literatúry najvhodnejšie. Jeden respondent uviedol, že všetky, ktoré sú 

založené na prirodzených vlastnostiach žiakov, teda hravosti a súťaživosti. Dvaja respondenti 

uviedli, že nevedia. Ostatní 118 respondenti uviedli po tri metódy. Aj keď každý 

z respondentov uviedol tri rôzne metódy, spolu sa vyskytlo  dvanásť rôznych metód. 70 

respondentov uviedlo brainstormingové metódy, 66 respondentov uviedlo tvorivé čítanie, 65 

respondentov uviedlo diskusné metódy, 47 respondentov tvorivé písanie.  Okolo 20 

respondentov  uvádzalo tieto metódy: zážitkové učenie, problémové metódy, hry, tvorivá 

dramatika. Projektové vyučovanie a situačné metódy uviedlo 8 respondentov, inscenačné 

metódy 6 respondentov a 1 respondent uviedol heuristické metódy.  

 Ďalšou otázku sme sa chceli dozvedieť, od čoho závisí aplikácia prvkov tvorivej 

výučby v predmete slovenský jazyk a literatúra. Až 82%, teda 100 respondentov potvrdilo, že 

aplikácia prvkov tvorivej výučby v prvom rade závisí  od preberaného učiva. Iba dvaja 

respondenti uviedli iné okolnosti, a to úroveň triedy a zloženie triedy – rómski žiaci. 

Preberané učivo je teda limitujúcim faktorom pri aplikácií prvkov  tvorivej výučby 

v predmete slovenský jazyk a literatúra.  

 Poslednou otázkou sme zisťovali dôvody, ktoré respondentov odrádzajú od používania 

prvkov tvorivej výučby na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Respondenti mali 

možnosť vybrať si zo siedmich ponúknutých možností, ale aj uviesť vlastnú možnosť.  Avšak 

iba jeden respondent uviedol vlastnú možnosť, a to jazykovú bariéru u žiakov. Spomedzi 

ostatných možností žiaden z respondentov neuviedol ako dôvod nevhodnosť používať pri 
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vyučovaní slovenského jazyka a literatúry prvky tvorivej výučby. Iba štyria respondenti vidia 

väčší prínos tradičných metód. Najviac respondentov sa priklonilo k možnosti časovej 

náročnosti.  

Z  výsledkov analýzy a interpretácie prieskumu názorov učiteľov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania v prešovskom kraji na aplikáciu tvorivosti vo vyučovaní 

slovenského jazyka a literatúry  vyplývajú nižšie uvedené skutočnosti.  

84% respondentov sa vyjadrilo, že aplikácia prvkov tvorivej výučby v jazykovej 

rovine je možná a rovnaký počet respondentov sa vyjadril, že je aj vhodná. 

Až 92% respondentov sa vyjadrilo, že súhlasí alebo viac súhlasí ako nesúhlasí s tým, 

že na aplikáciu  prvkov tvorivej výučby v predmete slovenský jazyk a literatúra  sú vhodné 

všetky tri roviny. 

Za najvhodnejšiu zložku na aplikáciu prvkov tvorivej výučby v predmete slovenský 

jazyk a literatúra 71% respondentov považuje  literárnu zložku.   

94% respondentov vyjadrilo súhlas s tým, že metódy podporujúce rozvoj tvorivosti 

u žiakov zároveň pôsobia aj ako motivujúci prvok vo vzťahu k predmetu.     

Za najväčšie prekážky pri uplatňovaní prvkov tvorivého učenia respondenti označili 

nedostatok času a množstvo učiva.  

51% respondentov aplikuje prvky tvorivého učenia vo vyučovaní raz do týždňa. 

59% respondentov aplikuje prvky tvorivej výučby vo všetkých troch zložkách, 

najčastejšie však v zložke literárnej.   

Respondenti aplikujú  prvky tvorivej výučby vo všetkých fázach vyučovacej hodiny, 

najviac však v motivácií.   

Respondenti z nášho výskumného súboru na svojich hodinách slovenského jazyka 

a literatúry  najviac využívajú tvorivé čítanie (86 respondentov, 13%), brainstormingové 

metódy (78 respondentov,12%),  tvorivé písanie (77 respondentov, 12%) a diskusné metódy 

(76 respondentov, 12%), ktoré zároveň respondenti považujú za najvhodnejšie pre predmet 

slovenský jazyk a literatúra. 

Podľa periodicity sú najčastejšie metódy – brainstormingové, diskusné a na treťom 

mieste tvorivé čítanie. 

Až 82% respondentov potvrdilo, že aplikácia prvkov tvorivej výučby v prvom rade 

závisí  od preberaného učiva. 

Na prvom mieste z dôvodov, ktoré respondentov odrádzajú od používania prvkov 

tvorivej výučby na hodinách slovenského jazyka a literatúry je časová náročnosť. 

 Sumárne – čo sa týka aplikácie prvkov tvorivej výučby v predmete slovenský jazyk 

a literatúra na nižšom sekundárnom vzdelávaní respondenti  súhlasia s tým, že na aplikáciu  

prvkov tvorivej výučby v predmete slovenský jazyk a literatúra  sú vhodné všetky tri roviny, 

avšak uprednostňujú literárnu zložku.Prvky tvorivej výučby aplikujú pomerne často a vo 

všetkých fázach vyučovacej hodiny. Najviac využívajú tvorivé čítanie, brainstormingové 

metódy, tvorivé písanie, diskusné metódy, ktoré zároveň respondenti považujú za 

najvhodnejšie pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Aplikácia prvkov tvorivej výučby 

v prvom rade závisí  od preberaného učiva. Za najväčšie prekážky pri uplatňovaní prvkov 

tvorivého učenia respondenti označili nedostatok času a množstvo učiva.   
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ZÁVER 

Po záveroch, ktoré vyplynuli z nami uskutočneného prieskumu môžeme konštatovať, 

že učitelia slovenského jazyka a literatúry nižšieho sekundárneho vzdelávania, ktorí tvorili 

náš výberový súbor, podporujú vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry tvorivosť 

žiakov, aplikujú prvky tvorivého vyučovania na vyučovacích hodinách slovenského jazyka 

a literatúry.    

Práca na tejto téme nám potvrdila, že tvorivá výučba  v slovenskom jazyku a literatúre 

na nižšom sekundárnom vzdelávaní je učiteľmi vnímaná pozitívne, učitelia majú dostatok 

vedomostí o danej problematike a vo svojich vyučovacích hodinách aplikujú prvky tvorivého 

vyučovania vo všetkých troch zložkách, najvýraznejšie v literárnej zložke. 

Ľudská tvorivosť je neobmedzená a neobmedzené sú aj možnosti učiteľa vo vyučovaní 

slovenského jazyka a literatúry.   
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