
Eva Eddy: ON INTERCONNECTIONS AMONG SELECTED ASPECTS OF ENGLISH GRAMMAR IN SLOVAK LEARNERS’ ACQUISITION 

 

 

50 

RREESSUUMMÉÉ 
  
V súčasnosti sa len málokto zaobíde bez znalosti aspoň jedného cudzieho 
jazyka. Aj tí, ktorí sa nazdávajú, že si vystačia so svojou rodnou rečou, alebo 
sa ďalšieho vzdelávania vzdajú pod zámienkou, že učenie na staré kolená by 
bolo len bezcieľnym mrhaním energie a peňazí, často prídu na to, že by bolo 
lepšie, keby sa nemuseli pýtať dcéry či syna, čo znamená pôvodom anglické 
slovo, ktoré použila moderátorka vo svojej talk-show alebo sa nemuseli 
vyhovárať na zdravotné problémy, keď na ich pracovisko zavíta zahraničná 
návšteva. 

Angličtina je jedným z najpoužívanejších jazykov na svete. Okrem tých, pre 
ktorých je rodným jazykom, ju používajú mnohí ako druhý, úradný, či 
pracovný jazyk. Preto jej znalosť v dnešnej dobe hrá dôležitú úlohu a často je 
podmienkou pre získanie atraktívnejšieho pracovného miesta. Zrejme aj preto 
sa angličtina ako cudzí jazyk vyučuje nielen v jazykových školách (ktoré sa 
tešia neustále rastúcemu rozkvetu a vďaka stúpajúcemu záujmu dávajú 
priestor pre vznik ďalších škôl), ale ako povinný predmet je samozrejmosťou 
vo väčšine stredných a základných škôl. V súčasnosti sa stretávame 
s tendenciou zaradiť vyučovanie anglického jazyka už do najnižších ročníkov 
ZŠ, výučba angličtiny dokonca nie je výnimkou ani v materských školách. Tí, 
ktorí nemali možnosť navštevovať hodiny angličtiny v rámci povinnej školskej 
dochádzky (ale aj tí, ktorí sa angličtinu v škole učili), často odchádzajú do 
zahraničia, aby si popri vylepšení svojej finančnej situácie a získaní cenných 
zážitkov a skúseností osvojili základy angličtiny, prípadne sa v nej zlepšili.  

Mnohým sa to bez problémov podarí, iní však aj napriek snahe a výborným 
podmienkam čelia zlyhaniu, resp. dosiahnu len také vedomosti a zručnosti, 
ktoré sa svojou úrovňou ani zďaleka nepribližujú tým, ktoré si osvojí väčšina 
populácie. Čo spôsobuje tieto rozdiely? Sú to vonkajšie vplyvy, prostredie, 
v ktorom sa jedinec vyskytuje alebo jeho vnútorné charakteristiky? Sú tieto 
faktory ovplyvniteľné? Ak áno, akým spôsobom a do akej miery? Na tieto 
otázky sa snažia odpovedať jazykovedci a psychológovia už dlhú dobu. 
Keďže uspokojujúca odpoveď by každému jedincovi zaručila bezproblémové 
osvojenie cudzieho jazyka, je výskum v tejto oblasti stále veľmi aktuálny. 

Táto monografia sa na základe teoretických poznatkov snaží nadviazať na 
výsledky doterajšieho výskumu. Jej cieľom bolo zistiť mieru súvislosti medzi 
jednotlivými aspektmi v gramatike a existenciu (ako aj počet) faktorov 
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podieľajúcich sa na osvojovaní jednotlivých aspektov gramatiky v angličtine 
ako cudzom jazyku u daných respondentov.  

Práca dáva do súvisu jednotlivé aspekty anglickej gramatiky. Za cieľovú 
skupinu boli vybraní žiaci 5. ročníka (kvinty) ôsmich 8-ročných gymnázií (teda 
15-roční mladí ľudia), kde sa angličtina vyučuje od 1. ročníka. Respondenti 
teda v čase výskumu mali absolvované štyri roky formálnej výučby. Cieľová 
skupina vypracovala dotazník a test z anglickej gramatiky (zostavený pre 
tento účel a zameraný na tie aspekty, s ktorými boli študenti teoreticky aj 
prakticky oboznámení). Aby sa dosiahla čo najvyššia homogenita finálnej 
cieľovej skupiny a aby sa predišlo nesprávnym záverom, boli do nej zaradení 
len tí žiaci, ktorí správne pochopili zadanie všetkých úloh, nenavštevovali 
popri školskom vyučovaní jazykový kurz (jazykovú školu) a netrávili 
každoročne v anglicky hovoriacej krajine čas dlhší než dva týždne. 

Práca je rozdelená do troch kapitol: Najdôležitejšie pojmy a rozdiely v ich 
aplikácii v oblasti osvojovania cudzieho jazyka (s dôrazom na anglický jazyk) 
vysvetľuje prvá kapitola, ktorá tiež poskytuje prehľad doterajšieho výskumu 
v tejto oblasti. Výskum, jeho základné rysy a metódy použité pri získavaní a 
spracovávaní údajov stručne podáva druhá kapitola. Konkrétne výsledky 
výskumu sú obsiahnuté v tretej kapitole, ktorá sa venuje konkrétnym 
vzťahom medzi jednotlivými skúmanými gramatickými aspektmi.  

Na základe uskutočneného výskumu sme dospeli k nasledovnému záveru:  

Skúmané gramatické aspekty (slovesné formy, pomocné slovesá, 
modálne slovesá, podmienkové vety, trpný rod, počítateľné a 
nepočítateľné podstatné mená, gramatické členy a predložky) sú 
navzájom prepojené. Napriek tomu, že niektoré súvislosti sú zjavné už na 
prvý pohľad, boli zistené významné korelácie aj u takých premenných, ktoré 
nebolo možné očakávať, čo naznačuje, že proces osvojovania si daných 
gramatických aspektov v angličtine ako cudzom jazyku je ovplyvnené 
spoločným vnútorným faktorom. 

Aj keď táto monografia ani zďaleka nezodpovedala všetky otázky týkajúce sa 
osvojovania anglickej gramatiky, veríme, že aspoň malou mierou prispeje 
k objasneniu niektorých problémov v danej oblasti.  

  


