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TVORIVOSŤ INTERPRETÁCIE V ŠKOLSKEJ LITERÁRNEJ 

KOMUNIKÁCII  
Marta GERMUŠKOVÁ 

 

Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku zacieľuje na problematiku školskej interpretácie 

literárneho textu. Naznačuje príčiny nízkej kvality interpretačných procedúr a procesov v 

literárnej a didaktickej komunikácii. Zároveň načrtáva predpoklady kreovania tvorivej 

interpretácie školského literárneho segmentu (múzické cítenie čitateľa a interpretátora, 

empatia interpreta, otvorenosť interpretačného dialógu, diferencovanú mieru disponovanosti, 

resp. nedisponovanosť recipienta vnímať literárny text ako určitú múzickú štruktúru atď.). V 

závere autorka príspevku prináša niekoľko metodických návrhov (interpretačný manažment) 

na tvorivé modelovanie školskej interpretácie literárnych ukážok, aby žiaci zažili intrizívnu 

motiváciu pri kontakte s literárnymi segmentmi a aby školská interpretácia žiakov 

humanizovala a bola procesom, ktorý je symetrický z aspektu miery zážitkovosti i 

poznatkovosti. 

Kľúčové slová: tvorivosť, interpretácia, školská literárna komunikácia, literárny text, 

metodický návrh. 

 

CREATIVITY OF INTERPRETATION IN LITERARY SCHOOL 

COMMUNICATION   

 

Abstract: The authoress in her contribution targets the issue of school interpretation of a 

literary text. She indicates the causes of low quality interpretive procedures and processes in 

literary and didactic communication. Simultaneously, she also outlines the conditions of 

creation of creative interpretation of the literary school segment ( Performing feeling reader 

and interpreter , empathy of interpret , openness of interpretative dialogue, differentiated rate 

of own availability, respectively not own availability of recipient perceives the literary text as 

a sort of Performing structure etc. ) . In conclusion, the authoress of contribution brings 

several methodological proposals (interpretative management) for creative modeling school 

interpretations of literary examples, so that students could experience an internal motivation 

in contact with literary segments and with the aim that school interpretation humanized  
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students and was the process, which is symmetric from the aspect of the extent of experience 

and knowledge. 

 

Keywords: creativity, interpretation, school literary communication literary text, 

methodological proposal. 

  

Pojem tvorivosť patrí medzi najfrekventovanejšie pojmy vo všetkých oblastiach života 

spoločnosti, no v školskej literárnej komunikácii zvlášť, pretože literárna výchova (výchova 

slovesným umením) je predmet estetickej povahy, čo si vyžaduje osobitný, teda tvorivý 

a špecifický prístup učiteľa nielen k vyučovaciemu predmetu a umeleckému dielu, ale aj 

k žiakovi ako kľúčovému participantovi na estetickej a didaktickej komunikácii. 

Primárnym cieľom školskej literárnej komunikácie je učenie a výchova žiakov 

prostredníctvom umeleckého zážitku, ktorý žiaci môžu získať na základe čítania určitej 

literárnej ukážky. Tá je intenčne zvolená autormi učebníc literárnej výchovy, je teda 

literárnym segmentom, a tak o školskej interpretácii múzického textu možno hovoriť ako 

o synekdochickej interpretácii, pretože časť literárneho textu v školskej literárnej  

a didaktickej komunikácii zastupuje celé literárne dielo (pars pro toto). Od čítania umeleckého 

textu a interpretácie tohto textu sa potom odvíjajú ďalšie tvorivé esteticko-výchovné činnosti. 

Ako sa však rozvíja tvorivosť v súčasnej školskej literárnej a didaktickej komunikácii? 

Je súčasný učiteľ literatúry dostatočne pripravený na špecifický a tvorivý kontakt s literárnym 

dielom alebo metodická rutina a spoločenské nedocenenie jeho práce ho doviedli do štádia 

vyhorenosti, metodickej rigidity a ľahostajnosti? Pravdou je, že všetko v danom prípade závisí 

od osobnosti učiteľa, teda či má záujem povýšiť školskú literárnu výchovu na zážitkovú 

výchovu slovesným umením alebo učiteľ zostane iba v polohe toho, kto iba učí o literatúre 

(kognitívna dimenzia vyučovacieho procesu) bez estetizujúcich (zážitkotvorných) 

fenoménov, autokreačných a (seba)reflexivizujúcich cieľov.  

Podľa názoru významného slovenského spisovateľa, vysokoškolského učiteľa 

a literárneho vedca S. Rakúsa
1
 (1994, s. 149) platí, že: „Kľúčovým faktorom učiteľovho 

literárneho vybavenia, z ktorého sa odvíja miera, prirodzenosť a kvalita ostatných aktivít, je 

práve múzické cítenie, schopnosť vnímať umenie ako umenie.“ A práve to je často kameňom  

                                                           
1
 Pozri bližšie: Rakús, Stanislav. 1994.  Literárny objekt a učiteľ v školskom systéme. In Slovenský jazyk a 

literatúra v škole, 1994/95, roč. 41, č. 5-6, s. 149. 
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úrazu v školskej literárnej komunikácii. Amúzickosť učiteľa literatúry totiž devalvuje úroveň 

literárnej komunikácie  na veľmi nízku úroveň, hoci organizačné manažovanie učiteľa 

literatúry v procese literárnej a didaktickej interakcie môže byť na vyššej úrovni.  V takom 

prípade sa učiteľ stáva primárne forsírovateľom poznatkovosti. V danom procese chýba to 

kľúčové, teda cit pre literárny text ako múzický artefakt, dimenzia zážitkovosti 

a identifikovanie hodnototvorných činiteľov literárneho textu. Asymetrický komunikačný 

model (s prevalenciou poznatkovosti a minimom zážitkovosti) možno považovať v súčasnej 

školskej literárnej komunikácii, bohužiaľ, za prevažujúci model a tento deficit je potrebné za 

každú cenu odstrániť. 

Keďže literatúra je predmet estetickej a diskusnej povahy, školský literárny text 

(intenčne zvolený literárny segment) by mal médiom nielen na vyvolávanie individuálnych, či 

skupinových interpretácií žiakov, ale aj na vzbudzovanie zážitkovosti vo vedomí žiackych 

komunikantov, a to prostredníctvom svojej múzickej podstaty. Zážitkovosť je totiž 

kardinálnym atribútom, ktorým sa líšia predmety estetickej povahy od predmetov náučného 

charakteru (napr. matematika, fyzika atď.). Generovanie zážitkovosti sa môže udievať iba 

prostredníctvom estetického čítania školského literárneho textu a v synergii nielen s tvorivými 

interpretačnými metódami,  ale aj s adekvátnymi metódami a technikami tvorivej dramatiky 

(aplikácia ludického princípu v rámci interpretácie umeleckých textov), pretože práve 

zážitkovosť z textu otvára diskurzivitu žiaka.   

Významný odborník v danej oblasti J. Valenta
2
 (1998, s. 27) definuje tvorivú 

dramatiku takto: „Tvorivá dramatika je systém riadeného, aktívneho sociálno-umeleckého 

učenia detí či dospelých založený na využití základných princípov a postupov drámy 

a divadla, limitovaných primárne výchovnými či formatívnymi a sekundárne špecificky 

umeleckými požiadavkami na strane jednej a individuálnymi i spoločenskými možnosťami 

ďalšieho rozvoja zúčastnených osobností na strane druhej.“ Formatívnosť a umeleckosť sú 

mimoriadne dôležité atribúty aj pri interpretačných procedúrach.  

Didaktika literatúry je z hľadiska teórie založená na výchove slovesným umením a v rámci 

nej didaktika interpretácie literárneho textu  (interpretačný manažment) je vybudovaná 

na experiencionalite, teda na rozvíjaní zážitkovosti (prostredníctvom umeleckého textu ako 

média múzickosti) a všestrannej axiologizácii osobnosti žiaka (rozvíjanie jeho emocionality,  

                                                           
2
 Pozri bližšie: Valenta, Josef. 1998. Metody a techniky dramatické výchovy. 1. vyd. Praha : Agentúra  Strom, 

1998,  s. 27. ISBN 978-80-247-1865-1. 
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racionality, kreativity, sociability, komunikatívnosti, estetickosti vyjadrovania, gratifikácie 

textu ako umeleckej hodnoty, prípadne kritickosti hodnotenia). 

Interpretáciu umeleckého textu treba rozhodne považovať nielen za tvorivý proces, či tvorivú 

procedúru,  ale  navyše – a to je podstatné -- aj za umenie. Nie každý človek (žiak) je však  

schopný interpretovať umelecký text, „cítiť“ jeho múzickosť, „registrovať“ jeho štruktúrne 

komponenty a hodnototvornosť. Literárne dielo ako artefakt zakomponovaný do 

vyučovacieho procesu si vyžaduje v prvom rade vnímavého, teda ponorného a empatického 

percipienta. Umenie interpretácie predpokladá v prvom rade empatiu čitateľa a recipienta. 

Bez empatie sa totiž interpret nikdy nedostane do „hlbín“ literárneho textu, empatia je totiž 

predpokladom adekvátnej procesuálnej interpretácie, ktorá sa kreuje na základe synergie 

emocionálnych i racionálnych činiteľov pri vnímaní literárneho artefaktu. V spojitosti s týmto 

tvrdením sociálny psychológ Béla Buda
3
 konštatuje: „Z faktu,  že sa pojem empatie prvý raz 

objavil v súvislosti s interpretovaním vplyvu umenia pravdepodobne vyplýva, že medzi 

umením a empatiou je úzky vzťah. Tento vzťah môžeme študovať z dvoch strán: možno 

skúmať úlohu empatie v umeleckej tvorbe a umeleckom zážitku a možno nadhodiť aj otázku, 

akú úlohu má umenie v rozvoji empatie.“ Empatia rozhodne patrí medzi faktory, ktoré 

ovplyvňujú úroveň i hĺbku čitateľských i interpretačných procedúr.  

Ak je učiteľ literatúry empatický, dokáže výrazne stimulovať emočnú, kognitívnu i 

komunikačnú aktivitu žiackych percipientov. Učiteľa bez týchto dispozícií žiaci vnímajú ako 

mimoriadne suchopárneho človeka, ktorý vďaka svojej dištancii nedokáže žiakov nadchnúť 

ani pre čítanie, nieto pre interpretáciu artetextu. Doteraz vysoké percento učiteľov literatúry 

v našich školách však predstavujú autoritatívne typy. Majú odstup nielen od umeleckého 

textu, ale často  i dištanciu od žiakov, a to spôsobuje stiesnenosť, strach a stres žiakov ako 

interpretov (fenomén interpretofóbie, interpretogénie). Interpretácia prebiehajúca v strachu 

a strese nikdy „neotvorí“ reflexívne a zážitkové „portfólio“ žiaka tak ako sa otvorí žiak pri 

demokratickom type učiteľa. 

Empatický a múzický typ učiteľa je teda pre školskú literárnu komunikáciu najvhodnejší, 

pretože dokáže výrazne aktivizovať emočnú, kognitívnu i socializačnú sféru žiackych 

recipientov, ale navyše musí mať veľmi dobre preštudovaný „katalóg“ interpretačných metód, 

metódy i techniky tvorivej dramatiky.  

                                                           
3
 Bližšie pozri: Buda, Béla. 1988. Čo vieme o empatii? Bratislava : Pravda, 1988, s. 278. 

 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 
ONLINE KONFERENCIA 6. – 7. 11.2013 

 

33 
 

 

Pre tvorivého a empatického učiteľa literatúry je charakteristické úsilie o vytvorenie 

priaznivej atmosféry a klímy pre otvorený literárny dialóg a kvalitnú systémovú 

interpretáciu umeleckého textu. V školskej interpretačnej praxi však, bohužiaľ, možno objaviť 

aj fenomén interpretačného narcizmu. Vzťahuje sa hlavne na mentorský a autoritatívny typ 

učiteľa, ktorý neočakáva možnosť, že aj žiak môže vniesť do interpretačného procesu objavné 

zistenia a súvislostné vnímanie a hodnotenie textu. Každý učiteľ a interpret by si mal preto 

uvedomiť, že aj žiak môže byť niekedy jeho „učiteľom“ (téza „môj žiak – môj učiteľ“), môže 

ho prekvapiť niečím, čo on napríklad v literárnom texte nepostrehol, pretože pri tvorivej 

interpretácii by malo ísť aj o vzájomné zážitkovo-reflexívne obohacovanie. Rigidnému 

učiteľovi je však cudzie i  to, o čom hovorí v spojitosti s kreatívnym dialógom M. Zelina
4
: 

„Tvorivosť v rozhovore je aj v tom, že pod ťarchou argumentov opúšťame hypotézy, hľadáme 

nové vysvetlenia, nechávame sa prekvapiť, v priebehu rozhovoru úplne prebudujeme svoj 

názor, alebo zrušíme názory a začíname odznova. Do tvorivosti patrí aj odvaha priznať sa, že 

nevieme niečo, a nie zotrvávať na niečom len preto, aby sme niečo povedali.“ Tento citát 

nahlodáva vžitú predstavu o učiteľovi ako neomylnej autorite. Cieľom otvoreného 

interpretačného dialógu je totiž vybudovať interpretačné sebavedomie žiaka a  odhaliť jeho 

recepčnú identitu. V prípade forsírovania tzv. jednosmerného „dialógu“ bude žiak iba 

reproduktantom názorov autoritatívneho učiteľa. Produktivita tvorivej interpretácie 

literárneho textu v škole spočíva v tom, že učiteľ vytvorí žiakovi priestor na vyjadrovanie 

svojich názorov, a to aj za cenu interpretačných omylov. V prípade učiteľovho blokovania 

žiackych názorov a interpretačných postojov sa  žiak preventívne uchyľuje k simulovanej 

recepcii literárneho textu, tzn., že  navonok prijíma názory učiteľa, ale vnútorne si kreuje 

práve opačný postoj (napr. necíti učiteľom deklarovaný vysokú hodnotu literárneho textu 

určitého spisovateľa, prípadne cíti disonanciu s učiteľom pri interpretácii niektorých 

textových pasáží, motívov atď.), ale nechce proti tomu protestovať, pretože sa bojí 

negatívnych reakcií učiteľa (zhoršovanie známok, zhoršenie postoja k žiakovi atď.). 

Interpretáciu realizovanú tvorivým a empatickým učiteľom treba považovať ako tvorivý 

výkon, pričom učiteľ aj žiak môžu  prežiť  čitateľskú  a interpretačnú fascináciu múzickým 

textom. Tvorivá literárna a didaktická komunikácia je základom spontánnej zážitkovosti,  

 

                                                           
4
 Pozri bližšie: Zelina, Miron. 1996. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. 2. vyd. Bratislava : Iris, 1996.  

s. 128.  ISBN 80-967013-4-7. 
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intenzívnejšej a hlbšej reflexívnosti, komunikačnej flexibility a osobnostnej axiologizácie 

žiaka i učiteľa.  

Marián Váross
5
 vo svojej publikácii Od tvorivosti k tvorbe (1989) napísal: „O tvorivosti a 

tvorbe možno oprávene hovoriť len v súvise s otvorenými systémami. Problém tvorivosti je 

taký vzrušujúci a zároveň spoločensky závažný najmä pre rozpor, ktorý existuje medzi 

faktom, že určité tvorivé vlohy má každá zdravá ľudská osobnosť, a faktom, že len u relatívne 

malého percenta ľudí tieto vlohy dozrejú na tvorivé schopnosti, pričom len výnimoční 

jednotlivci sa stávajú skutočnými tvorcami v niektorom z odborov činnosti. Dá sa to povedať 

aj tak, že na ceste od potenciálnosti k realizovaniu sa veľká časť tvorivých dispozícií 

v ľuďoch buď vôbec neprebúdza, buď sa aktivizuje nesprávnym smerom, alebo sa prejavuje v 

zakrpatenej, nevyvinutej podobe."
4 

Kde sú príčiny netvorivosti či minimálnej tvorivosti učiteľov? Jasnou diagnózou 

netvorivosti je nepochybne neochota mnohých učiteľov participovať na autokreácii, teda na 

vlastnom zdokonaľovan i zdokonaľovaní žiaka. Pritom najlepšou didaktickou stratégiou 

učiteľa je vnímanie žiaka ako rozvíjateľného subjektu. Rigidný učiteľ, ktorý nevníma 

literárnu výchovu ako predmet estetickej povahy, sa sám diskvalifikuje pred žiakmi ako 

netvorivý interpret, demotivátor i blokátor žiaka v oblasti interpretácie literárneho textu. 

Najmä zásluhou empatického a múzického učiteľa literatúry, ktorý dokáže vytvoriť priaznivú 

klímu na interpretáciu artetextu, by žiaci mali pociťovať proestetické naladenie, umeleckú 

atmosférotvornosťtextu, čo by malo vyvolávať ich intrizívnu (vnútornú) motiváciu a 

zároveň aj väčšiu chuť zapájať sa do interpretačných procesov. 
 

  Významný slovenský psychopedagóg Miron Zelina
6
 vypracoval systém KEMSAK. 

Ide v ňom o rozvíjanie procesov kognitivizácie, emocionalizácie, motivácie, socializácie, 

axiologizácie a kreativizácie žiakov. Ak si premietneme tieto postuláty do súčasnej školskej 

praxe, často zisťujeme, že kognitivizácia je povýšená na absolútnu prioritu, žiaľ, aj za cenu 

deemocionalizácie, demotivácie, deaxiologizácie a dekreativizácie, pretože hrozba 

koncoročného monitoringu redukuje to, čo má tvoriť jadro koncepcie tvorivo-

humanistickej výchovy.  

                                                           
 

5
 Váross, Marián. 1989. Od tvorivosti k tvorbe. Bratislava : Tatran, 1989, s. 17.  

6
 Podľa Zelina, Miron. 1996. Rozhovor vo výchove, poradenstve a na vyučovaní. Bratislava : Psychodiagnostické 

a didaktické testy, 1990, s. 141. 
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Možno len súhlasiť s názorom slovenskej pedagogičky M. Černotovej
7
, ktorá tvrdí, že: 

„Doterajšia príprava (učiteľov -- doplnila M.G.) je v okovách racionálno-vedomostného a 

informatívneho modelu. Väčšou akceptáciou prvkov emocionálneho rozmeru by sme sa mali 

potom – v príprave študentov -- priblížiť koncepcii zameranej na osobnostný rozvoj študentov 

učitelstva.“
 

Súčasná výchovno-vzdelávacia koncepcia presadzuje komunikačný zážitkový model 

výchovy slovesným umením. A práve otvorenú komunikáciu možno označiť za základ 

interpretačnej apetencie a vstupnú bránu do sveta interpretačného umenia. Učiteľ – empatik 

má väčšie šance byť stimulátorom tvorivej komunikácie, pretože dokáže otvoriť priestor pre 

spontánny (slobodný) dialóg so žiakmi, kým neempatický typ učiteľa je blokátorom dialógu. 

Autoritatívny, neempatický typ učiteľa vedie so žiakmi iba imperatívny dialóg, ktorý vo 

vyučovaní literatúry redukuje interpretáciu umeleckého textu na súbor  zisťovacích 

(klasických frazérskych otázok) o literárnom texte bez možnosti prieniku do jeho hĺbkovej 

štruktúry  (textová vertikalita) a jeho zážitkových dimenzií.  Práve preto je naliehavou úlohou 

dneška vychovávať múzický typ čitateľa a tvorivého interpreta. A týka sa to nielen žiakov, 

ale aj budúcich, či praktizujúcich učiteľov. Ak sa rigidní učitelia nepokúsia o sebazmenu, 

nemôžeme očakávať radikálne zlepšenie v procese školskej literárnej komunikácie. S. Rakús
8
 

v svislosti s tým  konštatuje: „Škola by mohla literatúre pomôcť, keby nestrácala zo zreteľa 

fakt, že najvlastnejší objekt vyučovania má umeleckú povahu, a preto sa musí v školskom 

systéme k nemu pristupovať ináč ako k biológii, zemepisu, dejepisu. Literatúra –  nech to 

vyznie akokoľvek pateticky – sa na vysokej škole nedá plnohodnotne študovať bez vášne. V 

rámci látkových modifikácií sa po roku 1989 zmenil ešte repertoár uprednostňovaných 

autorov, no k takej podstatnej zmene, ktorá by umožňovala označiť každého absolventa za 

odborníka schopného vyučovať literatúru ako umenie, nedošlo. K tomu sú potrebné vrodené 

dispozície.“ 

          V tvorivej školskej literárnej komunikácii by si v rámci kreativizácie interpretačných 

procesov mali učitelia vyskúšať aj metódu interpretačnej aleje, s ktorou máme v praxi 

pozitivne skúsenosti. Cez túto aleju (uličku), ktorú vytvára párny počet žiakov stojacich oproti 

sebe, prechádza žiacky interpret (žiak v role interpreta), pričom spolužiaci stojaci v aleji mu  

                                                           
7
 Podľa Černotová, Marta. 2001. Emocionalita v práci a príprave učiteľa. In Pedagogická profesia v kontexte 

aktuálnych spoločenských zmien. Zostavil J. Liba.  Prešov : FHPV, 2001, s. 23. ISBN  80-8068-037-X.  

 
8
 Rakús, Stanislav. 2003. Z rozprávaní, úvah a rozhovorov. Levoča : Modrý Peter, 2003, s. 69 a 70.  
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adresujú otázky vzťahujúce sa na prečítaný literárny text. Otázkotvorcovia sa ex ante (pred 

vytvorením aleje) dohodnú na tom, ako zabezpečia systémovú interpretáciu múzického textu 

(rozdelenie úloh na kreovanie otázok o jednotlivých dimenziách textu). Učiteľ by mal v rámci 

teórie literárneho diela a teórie interpretácie umeleckého textu upozorniť na to, že umelecký 

text predstavuje určitú štruktúru a interpret by si ju mal uvedomovať a hodnotiť jej funkčnosť, 

umeleckosť (literárnosť) a axiologickosť. V tejto súvislosti upozorňuje Rudolf Lesňák
9
 (1982, 

s. 117) na to, ktoré elementy diela by si mal čitateľ všímať a interpretačne vnímať: 

1. vnímanie významových elementov (motivická výstavba textu, jej tematická 

charakteristika ), 

2. vnímanie výrazových elementov (jazykové prostrieddky, ich vlastnosti a funkčnosť,  

problematika jedinečnosti autorského štýlu, kontextové vnímanie štýlu autora), 

3. vnímanie výstavbových elementov (kompozičná rovina textu – začiatok a koniec 

príbehu, prípadne básne, dejové digresie, tenzívnosť a detenzívnosť príbehu  – 

grafické znázornenie autorského kompozičného modelovania textu). 

          Žiaci by v aleji mali formulovať otázky, ktoré by odhalili štruktúru textu, jeho žánrové, 

štýlové, kompozičné i hodnotové parametre. Do interpretačnej hodnotiacej aleje môžu 

vstupovať viacerí žiaci, prípadne dvojica, aby sa ukázalo diferencované recepčné a 

interpretačné hodnotenie alebo interpretačná zhoda (kongruencia). V záverečnej 

interpretačnej fáze môže alejou prechádzať aj učiteľ a žiaci mu môžu klásť otázky, ktoré budú 

signalizovať „biele“, entropické (žiakmi interpretačne nezvládnuté) miesta v texte. Túto fázu 

možno označiť za komplementárnu (doplnkovú) fázu interpretácie. Je však možný aj opačný 

postup, a to taký, že cez interpretačnú aleju prechádza žiak, ktorý kladie funkčné otázky (z 

hľadiska umeleckej štruktúry textu) svojim spolužiakom v interpretačnej aleji. 

          Pri tvorivej interpretácii múzického textu je veľmi vhodné  kreovať aj interpretačnú 

mapu. Do interpretačnej mapy si môže žiak písomne načrtnúť interpretačné „krokovanie“ 

(grafické rozdelenie mapy na interpretované „pásma“, ktoré by zachytávali nielen jednotlivé 

dimenzie v štruktúre textu, ale aj  ich hodnotenie (motívy, rozprávač, lyrický subjekt, postavy, 

žáner, kompozícia, jazykovo-štylistické parametre textu, posolstvo textu, definovanie 

umeleckej hodnoty textu a jeho aktuálnosť pre žiackeho recipienta). V rámci aplikácie 

rôznych foriem vyučovania je výhodné kreovať aj jednotlivé mapy, ktoré vytvoria skupiny 

žiakov, aby sa mohli navzájem poradiť (napr. motivickú, kompozičnú, prípadne jazykovo- 
                                                           

 
9
 Lesňák, Rudolf. 1982.   Literárne dielo a čitateľ. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1982, s. 117. 
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štylistickú mapu ako „katalóg“ výrazových prostriedkov a hodnotenia ich funkčnosti).   Pri 

interpretácii prózy to môže byť mapa postáv (postavogramy -- vzťahová analýza postáv, 

reflexia na osi reč – myslenie – konanie postavy; schémy konfliktotvornosti, či harmonických 

vzťahov; pocitogramy – na základe mena literárnej postavy napísaného v podobe akrosticha 

žiaci zapisujú ku každej hláske mena jej pocity, túžby, sklamania, prípadne tvoria priamu reč 

postavy vo forme vety – zvolacej, opytovacej, imperatívnej atď.).  

           Veľmi dôležitou aktivitou pre učiteľa a žiakov by malo byť kreovanie mapy 

kompozície, protože  vnímanie kompozičných parametrov básne alebo prózy  je podľa nášho 

názoru v školskej interpretačnej praxi veľmi zanedbávané, ba až eliminované zo zorného poľa 

interpreta, čo by sa malo urgentne zmeniť. Interpretačná mapa je výbornou pomôckou pre 

žiaka, pretože pri vlastnej interpretačnej prezentácii sa má o čo oprieť a krátky pohľad na ňu 

mu pomáha pri operatívnom hodnotení textu. Na záver  je vhodné, aby ostatní žiaci urobili 

kritickú reflexiu odprezentovanej interpretácie, prípadne sa pokúsili o korigovanú 

interpretáciu a reflexiu.  

          Vo vlastnej interpretačnej praxi veľmi často využívam citátovú mapu, pričom  na jej 

pravú stranu žiacki recipienti zapisujú kľúčové citáty z prečítaného a interpretovaného textu 

a na ľavú stranu zapisujú  vlastné citáty, ktoré boli „derivované“ od čítania a individuálnej  

interpretácie a sú zovšeobecňujúcim vyjadrením posolstva textu. Na záver skupina troch 

žiackych porotcov vyhlási jeden z vytvorených žiackych citátov za víťazný. Táto činnosť 

žiakov nielen výrazne reflexivizuje, ale ich  aj intrizívne motivuje a zároveň núti vyjadrovať 

sa ekonomicky (z hľadiska jazykovo-štylistického). 

     Podobné interpretačné zámery si možno vyskúšať aj  prostredníctvom tvorivého 

písania v podobe interpretačného akrosticha, ktoré sa nám osvedčilo v školskej 

interpretačnej praxi ako významný prostriedok reflexivizácie a agilizácie recipientov. 

Akrostich vzniká tak, že názov literárneho diela (napr. Ťapákovci, Verše, Jozef Mak, Maco 

Mlieč atď.) napíšeme po jednotlivých hláskach pod seba (vertikálne), pričom každá hláska 

bude začiatočným písmenom  slova, alebo slovného spojenia, prípadne hodnotiacej vety či 

verša. Je to skvelá „rozcvička“, etuda na rozvíjanie flexibility interpretačného myslenia a 

alternatívneho (originálneho) vyjadrovania. Preto je vhodné, keď akrostichá tvoria aspoň 

dvaja žiaci na tabuľu. Čo sa týka interpretačného akrosticha, je potrebné využívať v ňom 

hodnotiace vety.  
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Akrostichová charakteristika literárnych postáv je založená buď na  jednom slove (napr. 

adjektívum), prípadne slovnom spojení alebo tvorbe hodnotiacich viet. Akrostich ako meno 

literárnej postavy môže byť aj základom na vytvorenie stručnej dejovej parafrázy príbehu. 

Všetky tieto aktivity sú námetmi na tvorivé písanie a žiaci ich môžu robiť buď sólovo, 

skupinovo, prípadne frontálne. Najlepšie je začať tvoriť akrostichá frontálne a potom 

smerovať k sólovým výkonom, protože pri opačnom postupe by mohli byť niektorí žiaci 

bezradní.  

           Ďalšou možnosťou na vytvorenie sumarizujúceho reflexívneho hodnotenia 

čítankového literárneho segmentu je tvorenie interpretačného trojuholníka (interpretačné 

resumé), ktoré „kopíruje“ štruktúru textu. Na vrchol trojuholníka interpreti umiestnia kľúčové 

slovo, ktoré bude vyjadrovať tematické jadro textu. Pod vrchol napíšu tri slová, ktoré budú 

výrazom hodnotenia kompozičných parametrov textu a nakoniec vytvoria päťslovnú vetu, 

ktorá bude vyjadrovať ich hodnotenie jazyko-štylistickej úrovne literárnej ukážky. 

                                                   

Ťapákovci 

* 

*              *            * 

*             *              *            *               * 

 

  Učiteľ literatúry  má byť realizátorom Komenského tézy, že škola má byť dielňou 

ľudskosti. V tom je misia učiteľa, no učiteľa literatúry zvlášť, pretože v etape silnejúcej 

dehumanizácie a desenzibilizácie má práve on najväčšie  možnosti humanizovať deti 

a mládež, a to prostredníctvom kvalitného literárneho umenia.  Umelecká literatúra má teda 

tiež svoju vážnu misiu, tak ako to už dávno naznačil svojím stále aktuálnym výrokom 

významný český spisovateľ Jiří Mahen: „Knihy jsou mrtvým materiálem jen tehdy, dokud do 

nás nezasejí něco, co v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí.“ A práve o to malo ísť tak 

v tvorivej škole, ako aj vo vyspelej  spoločnosti. 
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