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GRAMATIKA AKO ZÁKLADNÉ KRITÉRIUM HODNOTENIA 

JAZYKOVEJ KOMPETENCIE 

Rita RAFAJLOVIČOVÁ 

 

Abstrakt: Autorka vo svojom príspevku poukazuje na fakt, že jazykové testy sú hodnotným 

zdrojom informácií o efektívnosti vyučovania a v neposlednom rade sú aj mocným nástrojom, 

ktorý zvyčajne vyvoláva zmeny v procese vyučovania. Príspevok prezentuje výsledky výskumu 

overujúceho výkon skupiny 120 študentov v štyroch jazykových testoch hodnotiacich 

schopnosť používania určitých gramatických štruktúr na rôznych úrovniach. Výsledky testov 

sa do značnej miery líšili, z čoho vyplýva, že rôzne aspekty jazykovej zručnosti  ako aj  

testovacia metóda a kontext majú značný vplyv na výkon respondenta. Na základe 

výskumných zistení autorka odporúča, aby sa v učebniciach pri precvičovaní gramatiky, ale 

ja následnom hodnotení gramatickej kompetencie  používali rôzne typy testov, ktoré by 

poskytli spoľahlivé informácie o jazykových zručnostiach študentov. 

Kľúčové slová: gramatika, hodnotenie jazykových zručností, jazykové testy, komunikatívna 

kompetencia, kontext. 

 

GRAMMAR AS A MEASURE OF LINGUISTIC COMPETENCE 

 

Abstract: The author of the article  presents the results of a research examining the 

performance of 120 students on four different tests in order to see how their knowledge of 

certain grammatical features was demonstrated  through the various testing instruments. One 

point that emerged was that the four tests behaved in different ways. What has become clear 

throughout the investigations discussed in this paper is that different tests were in fact 

assessing grammatical abilities at different levels and thus different aspects of language 

proficiency as well as the fact that the test method and context have a considerable influence 

on the test taker's performance. Based on the results of the research, the author suggests that 

different test formats be used when practicing and assessing grammatical competence so that 

we can get reliable picture of the learner’s language competences.  

Keywords: grammatical competence, language assessment, language tests, communicative 

competence, context. 
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Úvod 

Hodnotenie a overovanie schopností jedinca komunikovať v cudzej reči je 

nevyhnutnou súčasťou vyučovacieho procesu. Skúša a hodnotí sa všade tam, kde treba zistiť, 

či sa dosiahli ciele školení, tréningov, vyučovania alebo edukácie vôbec. 

Jednou z najdôležitejších funkcií jazyka je komunikácia. Keď komunikujeme 

(vysielame správy), snažíme sa  našu správu  interpretovať čo najefektívnejšie. Aby sme tento 

cieľ dosiahli, naša správa vysielaná k poslucháčovi/čitateľovi musí obsahovať signály, ktoré 

ho dovedú k primeranej interpretácii a zabránia nepochopeniu a dvojzmyselnosti. Tieto 

signály vysielame pomocou gramatiky. Gramatika je nevyhnutnou súčasťou jazyka a 

stretávame sa s ňou všade v jazyku; pôsobí v rámci vety, ale aj za jej hranicami. V skutočnosti 

je súčasťou diskurzu, základnou črtou čítania, hovorenia a písania. Dosiahnuť efektívnu 

komunikáciu môžeme len v prípade, že hovoriaci/píšuci   je schopný používať gramatiku 

v rozličných situáciách. Jazyk by bol bez gramatiky chaotický a do značnej miery by nás 

znevýhodnil. Z toho vyplýva, že ak chceme merať, resp. testovať schopnosť jedinca 

komunikovať, overujeme jeho  gramatické vedomosti a schopnosti používať gramatiku 

v rôznych kontextoch. 

Veľa učiteľov nemá vyjasnenú otázku postavenia gramatiky v rámci procesu 

vyučovania a učenia sa. Je potrebné  učiť sa gramatiku? Ako ju učiť? Aký spôsob učenia je 

najefektívnejší? Od počiatkov učenia cudzích jazykov sa vedú polemiky týkajúce sa 

najefektívnejších a najvhodnejších spôsobov  umožňujúcich učiacim sa naučiť sa systém 

pravidiel, ktorý by im umožnil zmysluplne, primerane, kreatívne a správne  používať jazyk. 

Názor, že komunikatívny prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzieho jazyka znamená, že sa 

nemusíme „unúvať“ učením gramatiky je mylný. Pravdou je, že komunikatívny prístup  

pristupuje k hodnoteniu gramatiky inak. Tento prístup nazerá na gramatiku ako na nástroj 

alebo zdroj využívaný pri chápaní a vytváraní ústneho a písomného prejavu a nie ako na niečo 

čo sa má naučiť nezávisle na ostatných komponentoch jazyka.  Gramatika by mala byť vždy 

vyučovaná v súvislosti s významom, sociálnymi faktormi, alebo diskurzom. Sústredením sa 

na gramatické formy a k nim pridružené významy, môžeme učiacim sa pomôcť rozvíjať ich 

vedomosti o gramatickom systéme a o významoch, ktoré tieto systémy vyjadrujú. Nesmieme 

sa vrátiť k situácii, keď gramatika dominovala a žiaci sa ju učili a precvičovali pomocou 

nekonečných  sérií nezmyselných cvičení, len aby sa naučili správne gramatické tvary.  

Vzhľadom na skutočnosť, že učenie a testovanie (hodnotenie) sú veľmi úzko späté, 

rozvoj rôznych teórií vyučovania cudzích jazykov a ich učenia sa do značnej miery ovplyvnili 
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rozvoj testovania. V priebehu storočí, učenie sa cudzieho jazyka znamenalo predovšetkým 

učenie sa jeho gramatiky. Gramatika mala kľúčové postavenie v ktorejkoľvek učebnici. 

Názory  na učenie sa a vyučovanie cudzieho jazyka a  koncepcie  “najlepších a 

najefektívnejších” spôsobov  overovania jazykových zručností sa neustále menia. Po druhej 

svetovej vojne nastal posun od analytického k integratívnemu prístupu ako vo vyučovaní, tak 

aj v testovaní. Zavedením komunikatívneho prístupu  dôraz vo vyučovaní cudzieho jazyka sa 

presunul na jazyk vnímaný ako zmysluplný komunikačný nástroj. V súlade s touto zmenou sa 

objavili nové teórie a spôsoby hodnotenia „výkonu“ žiakov učiacich sa cudzí jazyk. Kým 

tradičný prístup  viedol k vyučovaniu formálnych jazykových štruktúr a slovnej zásoby 

v rámci izolovaných viet, vypracovanie teórie komunikatívnej kompetencie do značnej miery 

ovplyvnilo testovanie jazyka v tom zmysle, že  testy novej generácie sú kontextualizované a 

hodnotia integrované jazykové zručnosti (produktívne aj receptívne). Tieto testy hodnotia 

zručnosť čítania, počúvania, hovorenia a písania. Keďže gramatická kompetencia je 

neoddeliteľnou súčasťou komunikatívnej kompetencie,  testovaniu gramatiky vždy patrí 

prominentné postavenie v kontexte hodnotenia vedomostí a zručností v cudzom jazyku.  

Testovanie jazyka je sa považuje  za prirodzené pokračovanie práce na vyučovacej 

hodine. Nie je možné zaoberať sa testovaním bez ohľadu na vyučovanie a naopak, keďže sú 

to dva fenomény ktoré sa navzájom  ovplyvňujú. Jazykové testy sú hodnotným zdrojom 

informácií o efektívnosti vyučovania a učenia sa a v neposlednom rade sú aj mocným 

nástrojom ovplyvňujúcim zmeny v procese vyučovania. Inovácia a vývoj v testovaní jazyka 

neprebiehajú vo vákuu, ale sú stimulované zmenami vo vyučovaní a našim chápaním procesu 

osvojovania si jazyka (Bachman, 1990, s. 3).   

V našej pedagogickej komunite sa donedávna otázky testovania cudzieho jazyka 

pretraktovali sporadicky a nie vždy dostatočne fundovane, čo vyvolávalo  protichodné 

stanoviská ktoré pretrvávajú ešte aj v súčasnosti. Za posledné dve desaťročia nastal výrazný 

posun  v dôraze k prístupom vo vyučovaní cudzieho jazyka  ako nástroja komunikácie. Od 

nazerania na jazyk ako na formálny systém, lingvistika si čoraz viac uvedomuje ostatné 

dimenzie jazyka, a to povahu významu, vzťah medzi vetami a kontextom, atď. Lingvistika sa 

rozrástla o sociolingvistické aspekty komunikácie, lingvistická kompetencia sa predefinovala 

na komunikatívnu kompetenciu a modely ovládania jazyka (gramatická kompetencia) sa 

obohatili o textuálnu a sociolingvistickú kompetenciu. V súlade s týmito zmenami sa zmenil 

aj cieľ vyučovania cudzích jazykov, kde sa teraz kladie dôraz nielen na ovládanie 

lingvistických štruktúr ale aj funkcií a významov, ktoré tieto majú v danom kontexte. 
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Napriek tomu, že gramatika vždy bola a je považovaná za dôležitú oblasť testovania 

jazykových schopností a zručností, metódy testovania tejto oblasti sú značne limitované a ešte 

stále jestvuje značný nepomer medzi teóriou a praxou. V praxi je v súčasnosti ešte vždy 

najrozšírenejší spôsob testovania gramatiky pomocou tzv. "uzavretých" úloh, resp. úloh 

s krátkou odpoveďou, i keď na hodnotenie  jazykových zručností sú zostavované integratívne 

testy, tj. testy, ktoré hodnotia vedomosti o "pravidlách v praxi" cez špecifické komunikačné 

kontexty. Na základe presvedčenia, že gramatika je nevyhnutná pre efektívnu komunikáciu, 

bolo zaznamenaných už mnoho pokusov o popis podstaty nástrojov a spôsobov pre testovanie 

gramatiky komunikatívnym spôsobom, no žiaľ žiaden z nich nie je zatiaľ adekvátne 

špecifikovaný. 

 

Výskum 

Za účelom zistenia, do akej miery v pedagogickej praxi bežne používané písomné 

jazykové testy posudzujú schopnosť žiaka demonštrovať svoje gramatické vedomosti 

a zručnosti, ako aj schopnosť používať jazyk v kontexte, sme  skúmali a porovnávali výsledky 

skupiny 120 študentov dosiahnutých v štyroch  gramatických testoch. Konkrétne sme sa 

sústredili na slovesné tvary a skúmali sme mieru úspešnosti ich používania v kontexte 

a sledovali sme schopnosť kandidátov demonštrovať svoje gramatické vedomosti, čo nám 

umožnila prítomnosť týchto gramatických javov v každom zo spomínaných testov. Testy sa 

líšili formátom a mierou kontextualizácie. Tri zo štyroch testov, ktoré sme použili pre náš 

výskum, boli zostavené na hodnotenie gramatickej kompetencie cez médium položiek so 

zameraním iba na určitý gramatický jav (sloveso), kým štvrtý, integratívny test hodnotil 

celkovú gramatickú kompetenciu respondentov. Niektoré aspekty integratívneho testu boli 

skúmané ako potenciálny ukazovateľ testovania gramatiky komunikatívnym spôsobom. 

Východiskom pre výskum bol Bachmanov model komunikatívnej jazykovej schopnosti 

(communicative language ability) a analýza posudzovania gramatickej kompetencie pomocou 

troch odlišných metód testovania v štyroch rôznych úlohách/testoch. 

1/ test s úlohami na rozpoznávanie správnej odpovede (gramatický test s minimom kontextu); 

Položky v teste neboli zabudované do obsažnejšieho kontextu, nachádzali sa iba 

v izolovaných vetách, resp. dvojiciach viet. Úspešné splnenie úlohy si preto vyžadovalo viac-

menej iba syntaktické dekódovanie. 
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2/ test s úlohami  s krátkou odpoveďou-doplňovanie odpovede (kontextualizovaný gramatický 

test závislý na význame); 

Použili sme dva testy, z toho jeden vo forme neformálneho listu s vynechanými slovesami, 

ktoré mali respondenti doplniť v správnom tvare. Napriek tomu, že dôraz v tomto teste sa 

kládol taktiež  na špecifický aspekt gramatickej kompetencie ako v predchádzajúcom teste, 

tieto dva testy sa líšili svojim formátom a dizajnom položiek. V tomto teste boli položky 

kontextualizované a závislé na význame, t. j.,  bez sémantického dekódovania syntaktických 

reprezentácií nemohla byť úloha úspešne vyplnená. Bez pochopenia časových vzťahov a 

porozumenia celého kontextu by kandidáti neboli schopní doplniť správnu odpoveď ako po 

gramatickej, tak aj po zmyslovej stránke. 

Druhý test sa od predchádzajúcich odlišoval odlišuje  tým, že neoveroval iba respondentove 

vedomosti z morfológie a syntaxe, ale tiež znalosť slovnej zásoby a kohezívne zručnosti. 

Položky v ňom integrovali dve lingvistické roviny, a to syntaktickú a sémantickú. Dopĺňanie 

do textu si vyžadovalo produktívne schopnosti, nie iba manipuláciu s daným slovesom. Výber 

vhodných slov a ich tvarov na doplnenie bol podmienený významom, ktorý tieto slová majú 

v danom kontexte. Tento test pozostával zo samotného textu doplneného tabuľkou, ktorá 

poskytovala vizuálne informácie. TEST 3 predstavoval vyšší stupeň komunikatívnosti, keďže 

od kandidátov sa vyžadovalo integrovanie lingvistických vedomostí podobným spôsobom ako 

pri bežnom používaní jazyka pre komunikačné účely. Slová museli vyberať na základe ich 

funkcií v rámci kontextu.  

3/ produktívny test (integratívny test vo forme písomného  prejavu); 

Slohová úloha pripravená na za účelom merania  jazykových zručností cez médium 

písomného prejavu. Kandidáti mali napísať na základe daných inštrukcií list, v ktorom žiadali 

o pracovné miesto ako au-pair v Anglicku. Keďže písomný prejav je považovaný za 

najkomunikatívnejší zo všetkých použitých pre náš výskum, zaujímalo nás, do akej miery 

môže byť takáto komunikatívna úloha využitá na  hodnotenie gramatickej kompetencie 

študentov komunikatívnym spôsobom.  

Naším cieľom bolo  zistiť: 

 ako sa z hľadiska gramatickej kompetencie líšia výsledky testov hodnotiacich 

schopnosť študentov narábať so slovesom; 
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 aký vplyv majú gramatické schopnosti študentov a rozsah nimi používaných 

gramatických štruktúr pri vyjadrovaní rôznych významov na kritériá hodnotenia 

komunikatívnej efektívnosti v písomnom prejave. 

 

Výsledky 

Na základe výsledkov jednotlivých testov sme porovnávali  rozdiely vo výkone 

študentov. Na kvantifikáciu výsledkov každého typu testu sme použili matematicko-

štatistické metódy. Počítačový program ITEMAN nám poskytol základné štatistické údaje o 

testoch (charakteristiky rozptýlenia, charakteristiky stredových hodnôt) a automaticky 

vypočítal potrebné hodnoty (aritmetický priemer, medián, módus, diskriminačný index, 

variačné rozpätie, priemernú odchýlku, rozptyl atď.). Na základe získaných štatistických 

informácií sme porovnávali testy z hľadiska ich obťažnosti a úspešnosti kandidátov, 

analyzovali sme jednotlivé položky v testoch a zdôvodňovali chyby, ktorých sa testovaní 

študenti dopustili.  

Pomocou metódy komparatívnej a korelačnej analýzy sme skúmali vzťahy medzi 

jednotlivými testami, aby sme zistili do akej miery ovplyvňujú gramatické schopnosti a 

rozsah gramatických štruktúr kritériá hodnotenia komunikatívnej efektívnosti písomného 

prejavu a porovnali výsledky testov zameraných iba na konkrétnu gramatickú štruktúru s 

produkciou písomného prejavu.  

Výskum jednoznačne potvrdil, že výkony študentov v jednotlivých testoch boli 

rozdielne. Údaje sú spracované a  graficky zobrazené v  tabuľke a grafe č.1. 

Tabuľka č. 1  Štatistická analýza testov 

TEST 1 2 3 4 

Maximálne  

skóre 

20 20 20 20 

Priemer 16.25 12.52 14.75 14,30 

Priemer% 81,25 62.5 73,75 71,5 

Štand. 

odchýlka 

2.75 2.62 2.59 1.84 

Minimum 4 4 6 3 

Maximum 19 18 19 18 

Medián 17 14 14 7 
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Graf č. 1      Priemerná úspešnosť v testoch 1, 2, 3, a 4 

 
 

Najnižší aritmetický priemer bol dosiahnutý v teste 2 (69,6%), čo ho z hľadiska 

obťažnosti zaradilo na prvé miesto. Ďalší v poradí je test 4 (72,2%), test 3  (74,6%) a 

najúspešnejší boli kandidáti v teste 1 (79,9%). Pomerne nízke percento úspešnosti v teste 2 si 

môžeme vysvetliť tým, že v tomto teste boli položky kontextualizované a závislé na význame, 

t. j. bez sémantického dekódovania syntaktických reprezentácií nemohla byť úloha úspešne 

vyplnená. Bez pochopenia časových vzťahov a porozumenia celého kontextu by kandidáti 

neboli schopní doplniť správnu odpoveď ako po gramatickej, tak aj po zmyslovej stránke. 

Napriek našim očakávaniam test č. 4, písomný prejav, zaujíma druhé miesto z hľadiska 

náročnosti, hoci sme predpokladali, že v tomto teste študenti získajú najvyššie skóre. Boli sme 

presvedčení, že napísať krátky list na základe daných informácií a inštrukcií by nemal 

spôsobiť  ťažkosti už aj vzhľadom na to, že študenti sú zvyknutí na túto formu komunikácie. 

A čo viac, porovnávajúc tento test s ostatnými, v ktorých sa vyžadovala širšia znalosť 

„vedomostí o pravidlách“, v tomto teste kandidáti mali možnosť vyhnúť sa gramatickým 

javom, pri používaní ktorých si nie sú istí.  

Na základe spomínaných výsledkov sme dospeli k názoru, že aj napriek tomu, že sa v 

našich školách deklaruje komunikatívny prístup k vyučovaniu cudzích jazykov, študenti 

dosiahli najlepšie výsledky v  teste s úlohami na rozpoznanie správnej odpovede (najnižšia 

úroveň komunikatívnej kompetencie), v ktorých majú kandidáti možnosť vybrať si 

z niekoľkých alternatívnych odpovedí, čo do určitej miery uľahčuje úlohu. Vzhľadom na to, 

že tento typ testov je veľmi rozšírený a často používaný v praxi, výsledky testu nie sú 

prekvapujúce. Naopak, v testoch, v ktorých sa gramatická štruktúra volí na základe jej 
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významu a úlohy v kontexte bola úspešnosť nižšia, hoci testy hodnotili používanie tej istej 

gramatickej štruktúry, ale na rôznych úrovniach komunikatívnosti. 

Pri porovnávaní rozsahu použitia gramatických štruktúr testovaných v jednotlivých 

testoch sme zistili veľký rozdiel  medzi testami 1, 2, 3 a testom 4. Túto skutočnosť si 

vysvetľujeme tým, že gramatické javy v prvých troch testoch boli zámerne vyberané 

zostavovateľom testu tak, aby testy obsahovali vyvážený počet  rôznych štruktúr, kým v teste 

4 (písomný prejav) sa kandidáti  sústredili na používanie iba tých gramatických štruktúr, 

používaním ktorých sú si istí, a vyhli sa tým, ktoré im spôsobovali ťažkosti. Treba však aj 

zdôrazniť, že tento fakt mohol byť  zapríčinený aj povahou úlohy, úspešné zvládnutie ktorej si 

vyžadovalo použitie iných prvkov gramatickej kompetencie. Detailná analýza a porovnávanie 

prvých troch testov so štvrtým odhalila rozdiely v úspešnosti používania tých istých 

gramatických štruktúr. Až na jeden jav, percento úspešnosti všetkých ostatných bolo vyššie 

v písomnom prejave (test 4), čo môžeme znova pripísať charakteru kontextu a metóde testu, 

ktoré zohrávajú dôležitú úlohu z hľadiska obťažnosti testu. Svoju úlohu tu zohrala už 

spomínaná skutočnosť, že kandidáti neboli „nútení“ narábať s gramatickými štruktúrami, 

ktoré im boli vopred určené, ale mali možnosť sami si zvoliť tie, pomocou ktorých úspešne 

zvládli úlohu. 

Analýzy a korelácie testov preukázali rôzne stupne korelácií a výkonnostné úrovne, 

teda každý z  testov sa správal inak. Tieto výsledky potvrdzujú, že rôzne testy v skutočnosti 

hodnotia gramatické schopnosti na rôznych úrovniach a následne aj odlišné aspekty 

jazykových zručností, ako aj to, že metóda a kontext majú nezanedbateľný vplyv ako na 

výsledky testu, tak aj na to, čo sa v teste testuje. Je nepopierateľné, že bez používania 

kontextualizovaných meradiel hodnotenia jazykovej kompetencie nemôžeme získať celkový 

obraz o schopnostiach kandidátov používať jazyk v každodenných reálnych situáciách.  

Vychádzajúc zo získaných štatistických údajov môžeme zhrnúť, že študenti dosahujú 

slabšie výsledky v testoch, v ktorých sa gramatická štruktúra volí na základe jej významu a 

úlohy v kontexte aj napriek skutočnosti, že dôraz vo vyučovaní jazykov sa kladie na prípravu 

žiakov byť komunikatívne kompetentnými s cieľom byť schopní používať jazyk v rôznych 

situáciách. Prax v testovaní je však často v rozpore s praxou vo vyučovaní. Predpoklad, že 

učitelia uprednostňujú používanie testovacích metód, ako  napr. výber z viacerých možností a 

iné dekontextualizované testy nezávislé na význame potvrdzujú odpovede v dotazníkoch, 

ktoré sme rozposlali učiteľom stredných škôl a vyplňovali aj študenti, ktorí boli pre náš 

výskum testovaní. Aj keď výsledky kandidátov v spomínaných  dekontextualizovaných 
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testoch sú lepšie, tieto testy nám poskytujú iba obmedzené informácie o schopnostiach 

jednotlivcov narábať s jazykom v komunikatívnom kontexte.   

 

Záver a odporúčania 

Overovanie a hodnotenie výkonu žiakov je úzko späté s procesom vyučovania a 

učenia sa, a čo viac, tieto dve oblasti sa do značnej mieri navzájom ovplyvňujú. Výsledky 

nášho výskumu a získané informácie by mali preto ovplyvniť proces precvičovania 

gramatiky, používanie rôznych typov testov vo vyučovaní a hodnotení jazyka, zostavovanie 

testov jazykových schopností, a v neposlednom rade aj  výber vhodných a efektívnych testov 

do učebníc cudzích jazykov. V súčasnosti najčastejšie používaných učebniciach sa nachádza 

množstvo testov, v ktorých je prítomný viac či menej obsažný gramatický komponent, 

zvyčajne zostavený na báze konkrétneho gramatického javu (tzv. „discrete-point“). Väčšina 

z nich pozostáva z receptívnych, nie z produktívnych úloh, žiaľ mnohokrát bez kontextu. Aj 

z nášho výskumu vyplýva, že nekontextualizované úlohy typu rozpoznania správnej odpovede 

(multiple-choice) sú veľmi ľahké a poskytujú minimum informácií o aspektoch 

komunikatívnej spôsobilosti v porovnaní s takými meradlami produktivity, ako je napr. 

písomný prejav. Preto je nevyhnutné, aby do testov hodnotiacich aspekty gramatickej 

kompetencie boli zakomponované  rôzne typy cvičení a úloh. V súvislosti s tým pri výbere a 

tvorbe testov je potrebné sústrediť sa na testy vyžadujúce od študentov uskutočňovať výber 

jazykových štruktúr a foriem na základe významu, ktorý v danom kontexte reprezentujú a 

ktoré by kopírovali používanie jazyka v bežných komunikatívnych situáciách. 

Vo verejnosti prevláda názor, že dobré testy sú schopní pripraviť iba experti, ale 

vzhľadom na to, že testovanie je súčasťou vyučovania, najkompetentnejšou osobou pre 

zhotovenie testu je samotný učiteľ. Jedine on má právo rozhodnúť, čo bude testovať a akým 

spôsobom to bude robiť a vôbec, či bude testovať. Pri príprave testu vychádza z cieľov a 

potrieb svojich žiakov, učebnice, z ktorej ich učí a požiadaviek školy a vzdelávacieho 

systému, preto musí zhotoviť test vyhovujúci týmto požiadavkám.  
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