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RESUMÉ 
Jazykovedci ako aj učitelia cudzích jazykov sa už po desaťročia snažia prísť na 

to, čo ovplyvňuje osvojovanie cudzích jazykov, a ich snaženie prinieslo úžasné 

závery. Podobne značná je aj snaha porozumieť špecifikám inteligencie a tomu, 

ako u ľudí posilňuje schopnosť osvojiť si nové vedomosti a zručnosti. Napriek 

tomu, že sa už v tejto oblasti veľa dosiahlo, vždy je ešte čo skúmať – treba si len 

vybrať z množstva prístupov, faktorov, aspektov a z učiacich sa rôznych úrovní, 

národností a veku. 

Predkladaná monografia je pokračovaním publikácie “On the interconnections 

between selected aspects of English grammar in Slovak learners’s acquisition” 

[Vzájomné prepojenie vybraných aspektov anglickej gramatiky pri ich osvojovaní 

slovenskými učiacimi sa] (Eddy, 2011), ktorá skúmala rozsah, v ktorom výsledky 

dosiahnuté vo vybraných subtestoch ovplyvňujú skóre respondentov v iných 

subtestoch. Táto monografia sa zaoberá vzťahom medzi osvojovaním vybraných 

gramatických aspektov angličtiny a úrovňou kognitívnych procesov u 

slovenských učiacich sa. 

Cieľom výskumu bolo zistiť, či a v akom rozsahu sa sledované kognitívne 

procesy podieľajú na osvojovaní vybraných gramatických aspektov 

u slovenských učiacich sa. Hypotéza bola sformulovaná nasledovne: Sledované 

kognitívne procesy sa štatisticky významne podieľajú na osvojovaní vybraných 

gramatických aspektov u slovenských učiacich sa. Na výskume sa podieľala 

skupina 15-ročných žiakov 8-ročných gymnázií na Slovensku totožná s tou, ktorá 

sa zúčastnila meraní v Eddy (2011). Respondenti vyplnili psychologický test 

špeciálne navrhnutý pre tento účel. 

Predkladaná monografia je rozdelená do štyroch kapitol. Kapitola 1 popisuje 

konkrétne rozdiely u učiacich sa pri osvojovaní cudzieho jazyka, akými sú vek, 

pohlavie, motivácia a postoj, osobnosť, stratégie a štýl učenia sa, ako aj 

inteligencia a nadanie učiaceho sa. Keďže výskum v tejto monografii je zameraný 

na mieru účasti kognitívnych procesov, kapitola 2 v krátkosti definuje inteligenciu 

a hlavné pojmy z tejto oblasti a podáva stručný historický prehľad testovania 

inteligencie. Kapitola 3 predstavuje metodológiu použitú vo výskume a samotné 

výsledky sú obsiahnuté v kapitole 4. Cieľ bol dosiahnutý zistením štatisticky 

významných korelácií (prostredníctvom faktorovej analýzy) medzi výsledkami 
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dosiahnutými vo vybraných gramatických subtestoch a sledovanými kognitívnymi 

procesmi u slovenských učiacich sa. Konkrétne sa zistilo nasledovné: 

Výsledky v cloze teste a v subtestoch testujúcich pomocné slovesá, slovesné 

formy a predložky boli najviac ovplyvnené kognitívnymi procesmi vo 

všeobecnosti. Všetky gramatické aspekty boli najviac podmienené kreativitou, 

asociatívnym a koncepčným myslením, schopnosťou kombinácie a 

zovšeobecňovania, “citom pre jazyk” a pamäťou. Zistil sa tiež značný vplyv 

praktického a nezávislého myslenia, schopnosti formovať úsudok a zmyslu 

pre realitu.  

Podľa vypočítaných výsledkov boli všetky zistené korelácie štatisticky vysoko 

významné. Tento fakt potvrdzuje stanovenú hypotézu a možno konštatovať, že 

sledované kognitívne procesy sa štatisticky významne podieľajú na 

osvojovaní vybraných gramatických aspektov u slovenských učiacich sa. 

Na základe toho možno predpokladať účasť totožných kognitívnych procesov vo 

všetkých aspektoch gramatiky. 

Napriek tomu, že cieľ tejto monografie bol dosiahnutý, ostáva stále mnoho 

otázok nezodpovedaných. Bolo by napríklad zaujímavé pomocou regresnej 

analýzy zistiť, nakoľko (v percentách) možno výsledky v každom gramatickom 

subteste pripísať účasti kognitívnych procesov.  

Pri písaní tejto monografie sme sa zamerali na oblasť osvojovania angličtiny ako 

cudzieho jazyka slovenskými učiacimi sa a na faktory ovplyvňujúce tento proces 

(obzvlášť kognitívne procesy). Veríme, že výsledky dosiahnuté v tomto 

skromnom výskume, prispejú k poznatkom vedcov z oblasti jazykovedy 

a psychológie, ktorých množstvo sa z roka na rok zväčšuje. 

 


