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TVORIVÉ MANAŽOVANIE PRÁCE S NÁUČNÝM TEXTOM 

V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ 

Marta GERMUŠKOVÁ 

 

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá tvorivým manažovaním práce s náučným textom v 

procese didaktickej komunikácie v sekundárnom stupni základnej školy. Náučný text 

predstavuje v tvorivom (a konštruktivistickom) ponímaní literárnej a didaktickej komunikácie 

dynamizujúci a aktivizujúci stimul, ktorý môže obohatiť žiakov nielen o nové informácie (z 

klasických knižných zdrojov i internetového portfólia),  teda o konkrétnu rôznoodborovú 

fakticitu, ale pri aplikácii metód tvorivej dramatiky môže náučný text priviesť žiakov k 

reflexiám o potrebe a poslaní vedcov pri zlepšovaní a skvalitňovaní života človeka i ľudstva, 

no hlavne ich možno cieľavedome viesť k motivácii pozitívneho vzťahu k rôznym vedným 

odborom (aj technického zamerania), čo sa v súčasnej znalostnej spoločnosti výrazne 

priorizuje.  

Kľúčové slová: didaktická komunikácia, metodické manažovanie náučný text, sekundárne 

vzdelávanie, tvorivosť, tvorivá dramatika, umelecká literatúra. 

 

MANAGING CREATIVE WORK WITH AN EDUCATIONAL TEXT IN 

SECONDARY EDUCATION 

 

Abstract: The author in this paper deals with the creative work by managing the instructive 

text in the process of didactic communication in the secondary primary school. Educational 

text represents a creative (and constructivist) understanding of literary and didactic 

communication dynamising and energizing incentive that can enrich students not only new 

information (from the classic books sources and Internet portfolio), ie the specific diverse 

union facticity, but in the application of methods of creative drama may be instructive text to 

bring students to reflect on the need for a mission scientists in improving and improving 

human life and humanity, but especially they can be purposefully lead to motivation positive 

attitude towards different disciplines (including technical orientation), which in the current 

knowledge society strongly prioritize. 

Keywords: didactic communication, methodical management of educational text, secondary 

education, creativity, creative playwright, artistic literature. 
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1 Náučné texty v učebniciach literatúry v základnej škole 

      V aktualizovanej koncepcii stredoškolského vzdelávania sa kladie oveľa väčší  akcent 

na štúdium technických odborov (duálny systém edukácie), pretože súčasná situácia 

v strednom stupni vzdelávania a  na vysokých školách je obrazom forsírovania humanitných 

vied na úkor vied s technickým zameraním. Táto veľká disproporcia potom vyvoláva 

obrovské problémy v praxi a v uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Preto aj na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry by učitelia mali oveľa viac motivovať žiakov už na 

v sekundárnom stupni vzdelávania k zvýšenému záujmu o aplikačné odbory a tejto intencii 

by mal slúžiť aj výber ukážok so zameraním na náučné texty, ktoré priblížia žiackym 

komunikantom renomovaných vedcov, svet vedy a techniky, nevynímajúc pritom ani selekciu 

náučných textov so zameraním na propagáciu vedcov z oblasti humanitných vied, aby aj 

prostredníctvom ich názorov na umenie a literatúru zjemňovali suchopárnosť technických 

a informačných smerov. 

      Pri doterajšom spôsobe práce s náučným textom v školskej literárnej komunikácii na 

druhom stupni základnej školy to vyzerá tak, že tento typ textu avizuje žiakom informačnú 

presýtenosť a klasickú metodickú stereotypiu, je teda pre mnohých žiakov príliš suchopárny. 

Ak sa aj metodika práce učiteľa akomoduje tomuto typu textu, hodina nie je pre žiackych 

komunikantov (a napokon ani pre učiteľa) zážitková. Ukazuje sa však, že aj tento typ textov 

môže vďaka stimulatívnosti a metodickej kreativite učiteľa vzbudiť a rozvíjať aj tvorivé 

dispozície žiakov, ich väčší komunikačný apetít a komunikačné sebavedomie. 

      Učebnice literárnej výchovy v sekundárnom stupni vzdelávania však neposkytujú veľa 

ukážok tejto proveniencie. Sú zastúpené len v 5. a 6. ročníku základných škôl, ale určite má 

význam, aby ich počet vzrástol a aby žiaci mohli v sebe pestovať aj hrdosť na elitných 

vedeckých reprezentantov nášho národa.  

 

2 Práca s náučným textom  

Práca s náučným textom môže patriť k zaujímavým a podnetným činnostiam v škole,  

pretože žiaci počas nej môžu získať aj také informácie, o ktorých predtým ani netušili. Zvlášť, 

ak ide o informácie o našich predkoch, ktorí náš národ preslávili vo svete niečím 

výnimočným. 

     Jedným z uznávaných tvorcov slovenskej literatúry faktu (náučnej literatúry) je aj 

Ladislav Švihran. Písanie publikácií tohto typu však nie je vonkoncom jednoduché, pretože 
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tvorcovia literatúry faktu musia niekedy v ťažkých podmienkach získavať a preštudovať 

obrovské množstvá literatúry o vedeckých objavoch, prípadne o historických udalostiach 

a faktoch. Písanie takých publikácií je veľmi zaujímavé nielen pre spisovateľov, ale aj pre 

čitateľov, zvlášť vtedy, keď sa ukáže, akých úžasne vzdelaných ľudí mal už v minulosti 

slovenský národ, a preto aj súčasníci môžu byť na nich hrdí (A. Stodola inšpiroval A. 

Einsteina, A. Banič bol vynálezcom padáku, J. Murgaš bol vynálezcom bezdrôtovej 

telegrafie atď.). L. Švihran má v učebnici s názvom Literárna výchova pre 6. ročník základnej 

školy ukážku Vzdelanci. Bez tvorcov literatúry faktu a ich popularizácie významných 

osobností nášho národa v oblasti vedy, umenia, či kultúry by sme nevedeli mnoho o tom, kto 

sa zaslúžil o vedecký, technický, či kultúrny progres nielen nášho národa, ale aj sveta. Preto je 

práca s náučnými textami veľmi dôležitou súčasťou ponuky textových segmentov v školskej 

literárnej komunikácii. 

      V súvislosti s konštruktivistickým poňatím súčasného vyučovacieho procesu sa práca 

s uvedenými textami priam núka na kreovanie prezentačných programov, ktoré môžu 

vytvoriť žiaci na základe vlastného štúdia a funkčnej selekcie faktov, poznatkov a informácií 

z dostupného databázového portfólia, ktoré je buď na webovej stráne, alebo sa dá 

získaťz klasických knižných titulov. Kombinácia obidvoch uvedených zdrojov je prínosná 

preto, lebo treba prihliadať aj na skutočnosť, o ktorej písal  semiotik svetového významu U. 

Eco vo svojej publikácii Knih se jen tak nezbavíme (2010). Knihu vydal so slávnym 

francúzskym scenáristom J. P. Carriéreom v roku 2010. V nej zdôraznil skutočnosť, že 

internet je zahltený balastom, smogom a mnoho údajov tam nie je relevantných, čiže je 

potrebný validný informačný filter. Preto sa v ostatnom čase volá po zavedení funkcie 

overovateľa správnosti údajov na internete, čo predstavuje veľmi dôležitú úlohu aj pre 

žiakov, ktorí si budú pripravovať svoje prezentácie o vynikajúcich slovenských osobnostiach 

– polyhistoroch a polyglotoch. 

      Pred čítaním náučného textu  je metodicky veľmi výhodné, keď si učiteľ vyberie 

z textu neznáme odborné slová a slovné spojenia a vyhlási pre žiakov súťaž vo 

vysvetľovaní pojmov (najprv bez pomoci internetu, potom vo fáze overovania správnosti 

vysvetlenia pojmu aj s jeho pomocou). Tým si učiteľ v predstihu zabezpečí zvýšenie miery 

porozumenia čítaného textu a eliminuje rušivé momenty počas celostného čítania textu.  

      Veľmi dôležitou súčasťou práce (nielen) s náučným textom je fáza motivácie, ktorej 

učitelia nevenujú takú pozornosť ako by to bolo potrebné. Pri náučnom texte si na tom treba 

dať zvlášť záležať, pretože tu je možné kreovať základy žiackeho vzťahu k istému vednému 
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odboru. Preto je vhodné uplatniť intrizívny typ motivácie, ktorá žiaka motivuje hlavne 

vnútorne. 

      Persuazívny motivačný dialóg: 3 žiaci vedú rozhovor o tom, o ktoré oblasti vedy 

majú záujem a prečo a či poznajú aj mená nejakých významných slovenských i svetových 

vedcov. Veľmi dobrou pomôckou pri hľadaní slovenských a zároveň vo svete známych 

vedcov môže byť publikácia nášho významného spisovateľa Jozefa Leikerta Galéria slávy (s 

podtitulom 111 osobností Slovenska; Bratislava, 2009). Taký typ motivácie si však vyžaduje 

domácu prípravu vybraných troch žiakov, aby dokázali byť v motivačnom dialógu 

presvedčiví. Kvalita ich domácej prípravy sa potom odrazí vo zvýšenej miere ich 

komunikačnej persuázie pred žiackym publikom. Cieľom dialógu je, aby persuadéri vytvorili 

vlastné argumentárium na to, prečo práve nimi forsírovaný a prezentovaný technický odbor 

má zmysel študovať a potom sa mu venovať v pracovnom živote. 

 

3 Metódy, techniky a formy práce s náučným textom 

Samostatná a aktívna práca žiakov: Komplementárnosť informácií  – pri práci 

s náučným textom má veľký význam, keď sa žiaci pripravujú na prezentáciu z viacerých 

zdrojov (knihy, časopisy, internet), aby sa mohli navzájom dopĺňať. Zároveň si žiaci môžu 

postupne vytvárať spoločné informačné portfólio, pojmové mapy, mapy vedeckých 

osobností, citátové mapy alebo sumárne poznámky. 

      Rola na stene (Valenta 1998, s. 150) – tvorivá metóda, ktorá sa používa na 

charakteristiku, či analýzu nejakej postavy, v danom prípade určitého vedca, o ktorého živote 

a diele chcú žiaci viesť dialóg. Veľmi dôležité je pritom využívať aj medzipredmetové 

vzťahy (napr. medzi literatúrou a fyzikou, fyzikou a dejepisom atď.). Žiaci sa už v základnej 

škole dozvedia o takých prírodovedcoch, akými boli M. Kopernik, G. Bruno, či G. Galilei. 

A práve rola na stene môže byť impulzom pre zhromažďovanie hlbších informácií o týchto 

vedcoch, ktorí pre svoje učenie museli veľmi trpieť, prípadne aj zomrieť (napr. G. Bruno). 

Zaujímavou knižnou publikáciou na spoznávanie práve uvedených prírodovedcov je titul 

Velikáni renesancie od Svätoslava Mathého (2007), ktorý zorientuje čitateľov nielen v tom, 

čím obohatili svet vedy, ale aj v akých dobových, svetských a cirkevných „súradniciach“ žili. 

Prostredníctvom skupinovej práce (participatívna aktivita) si môžu žiaci vyhľadať čo 

najviac informácií o týchto troch hviezdnych vedcoch (život, diela, ich vlastnosti, vedecký 

prínos).  Každá skupina si potom nakreslí na veľký papier siluetu jedného vedca a do tejto 

siluety vpisujú žiaci získané informácie a hodnotiace charakteristiky. Hovorcovia 
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jednotlivých skupín postupne prezentujú vybrané vedecké osobnosti tak, že papier so siluetou 

zavesia na tabuľu, aby si ostatní žiaci mohli vizuálne zafixovať najdôležitejšie poznatky.  

      Citátový diskurz – táto metóda má svoj zmysel aj preto, lebo rozvíja reflexivitu 

žiakov na základe komentovania konkrétnych zaujímavých výrokov vybraných vedcov, 

prípadne výrokov iných osobností o týchto vedcoch atď. Žiaci si vyhľadajú zaujímavé citáty 

od vybraných vedeckých osobností a predostrú ich spolu s vlastnými reflexiami v rámci 

diskusie a internetovej prezentácie. Citáty žiakov niekedy oslovujú nielen odborne, ale často 

aj ľudsky, pretože majú aj gnómický charakter. Taký typ reflektovania cudzích myšlienok je 

nielen dobrým komunikačným tréningom, ale aj učením sa pre život na základe životných 

skúseností významných ľudí. 

      Kabát experta (Valenta 1998, s. 35) – ide o efektívnu a kreatívnu metódu, základom 

ktorej je presvedčenie, že človek je expertom, teda odborníkom na niečo, teda je tým, kto vie, 

že niečo vie a dokáže. Hoci v školskej komunikácii ide iba o simulovanú hru na experta,  

žiak v role „experta“ sa musí domácim štúdiom (ex ante) dostatočne pripraviť (informačne, 

pojmovo a komunikačne) na svoj vstup do roly (monológ „experta“ – predstavenie vedeckej 

osobnosti; dialóg žiakov s „expertom“). Empatický vzťah žiaka k predstavovanej role je 

skvelou cestou  na získavanie pozitívneho vzťahu žiaka k predstavovanému odboru a zároveň 

aj k odborníkovi ako vzoru pracovitosti a ľudskosti. 

      Suplovaný monológ – zo žiakov, ktorí si pripravili prezentáciu o významných 

osobnostiach možno vybrať 3 najlepších prezentátorov a nominovať ich do rolí významných 

osobností – role play (M. Bell a A. F. Kollár polygloti a polyhistori, A. Kmeť – polyhistor). 

Suplované osobnosti sa môžu v prvom kole predstaviť ostatným žiakom v triede 

prostredníctvom autoprezentačného monológu (v prepojení s powerpointovou prezentáciou) 

a s pomocou faktov, ktoré získali z internetu i z neinternetových zdrojov. Potom im žiaci 

môžu klásť otázky a v tretej fáze dialógu rozohrajú trialóg. 

      Trialóg – 3 žiaci (variovanie v rámci role play) suplujú 3 vyššie uvedené svetoznáme 

osobnosti a navzájom si kladú otázky o ich oblastiach záujmu. Trialóg si vždy vyžaduje 

predprípravu a vzájomnú zorientovanosť všetkých žiakov suplujúcich vybrané osobnosti. 

Trialóg môže mať dva varianty. Prvý variant predstavuje chválenkársky variant, teda každý 

z vedcov zdôrazňuje svoj prínos, druhý variant trialógu môže mať autokritický ráz, čiže nesie 

sa v znamení toho, že vedci mohli dosiahnuť ešte viac a objektívne uznávajú aj prednosti 

ďalších dvoch suplovaných vedcov. Cieľom uvedených rolových metód je zoživotniť učenia 

jednotlivých vedcov, pretlmočiť ich do bežného jazyka a presvedčivo ich prezentovať. 
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Metódy tvorivej dramatiky tak suchopárne náučné texty revitalizujú a dávajú im ľudský 

„habit“. 

      Tlačová konferencia s vedcami – v druhej časti môžu žiaci – suplujúce osobnosti 

(role play) odpovedať na otázky, ktoré budú klásť ich spolužiaci v rolách novinárov, či 

pracovníkov rozhlasu alebo televízie. Na zabezpečenie plynulosti tlačovej konferencie treba 

vybrať jedného alebo dvoch moderátorov, aby sa žiaci naučili formulovať obradne 

i štylisticky obratne otázky súvisiace s témou.  Na pestovanie zmyslu pre humor si môžu žiaci 

v rolách novinárov, prípadne rozhlasových alebo televíznych pracovníkov vymyslieť komické 

krstné mená, priezviská i názvy novín, časopisov a mediálnych inštitúcií, aby práca 

s náučným textom sa neniesla iba vo vážnom duchu. 

Tvorivá (prezentačná) úloha – vyhľadať 3 slovenských alebo svetových 

polyhistorov, vedcov, lekárov, spisovateľov, prípadne nositeľov Nobelových, či iných cien za 

prínos pre ľudstvo v rôznych oblastiach a prezentovať ich život a dielo pomocou 

PPprezentácie pred žiackym publikom s finálnou úlohou prezentátora – odpovedať na otázky 

spolužiakov z pléna.  

Kolektívna hra v role (Valenta 1998) – ide o metódu, na realizácii ktorej môže 

v danom prípade participovať skupinka žiakov, ktorá spracovávala informácie, napr. 

o jednom z velikánov renesancie (astronóm G. Galilei, prípadne astronóm, filozof 

a dominikán G. Bruno); v prípade nejakej literárnej postavy ju môže hrať celá trieda. Všetci 

žiaci teda kolektívne hrajú rolu jedného velikána, čiže vstupujú do roly komplementárne 

podľa toho, ako sú na to informačne, tvorivo a komunikačne disponovaní. Jeden žiak v role 

by mohol pociťovať hendikepy, kým kolektívna hra v role tento fenomén odbúrava, čo je 

veľkým pozitívom. 

Biografická aleja – vedec sa prechádza alejou, ktorú tvoria žiaci a prezentuje 

základné informácie o svojom živote a práci, a to na základe žiackych otázok. Táto metóda si 

vyžaduje dôkladnú domácu prípravu. 

Inventúra pocitov (Valenta 1998) – ide o rolovú monologickú metódu, intenciou 

ktorej je zdieľanie pocitov a prežívania pozitívnych i negatívnych emócií v určitej situácii. 

Veľmi zaujímavé je v prípade práce s náučným textom vyskúšať si inventúru citov, pocitov 

a myšlienok G. Bruna ako heretika pred jeho upálením. 

Aleja inkvizítorov – môj návrh predpokladá pohyb G. Bruna ako kacíra v aleji tých, 

ktorí ho odsúdili na smrť, pričom inkvizítori reagujú na očný kontakt G. Bruna krátkou vetou, 

otázkou, prípadne výčitkou atď. 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

25 
 

Hodnotiaca aleja: môj návrh predpokladá pohyb jednotlivých velikánov renesancie 

alejou, pričom žiaci – opäť na základe očného kontaktu ako výzvy na prehovor – hodnotia ich 

prínos do svetovej vedeckej revolúcie.  

Záverečná aktualizačná diskusia žiakov na tému: V čom by som chcel vyniknúť 

a prečo? Ako ma ovplyvnilo poznanie života, výsledkov práce a názorov týchto významných 

osobností? 

Reflexívne a štylistické cvičenie: kolektívne, skupinové alebo individuálne 

kreovanie vlastných žiackych citátov, ktoré vyplynuli z hlbšieho poznania života a diel 

týchto  významných osobností. 

Tvorivá domáca úloha: kreatívne písanie – napísať fiktívny list významnej osobnosti 

(žijúcej alebo nežijúcej) z oblasti vedy, filmu, literatúry a kultúry, medicíny atď., ktorú žiak 

obdivuje, spolu s nastolením otázok, ktoré ho zaujímajú (podpora reflexívnych dimenzií 

fiktívnej listovej komunikácie). 

 

4 Stimuly pre vlastnú kreáciu náučného textu 

Zaujímavým podnetom v sekundárnom stupni vzdelávania na hodinách literatúry je aj 

práca s encyklopédiami v 5. ročníku základnej školy, pretože ide o náučnú literatúru. 

Encyklopédie prinášajú poznatky z rôznych vedných oblastí, prípadne iba z jednej. Podľa 

tematickej intencie sa encyklopédie delia na všeobecné (univerzálne) a odborové, čiže 

monotematické (špecializované). Existujú však i encyklopédie so zameraním na detských 

čitateľov (Prvá detská encyklopédia, školské encyklopédie atď.). A práve tento fakt sa dá 

využiť v školskej komunikácii na to, aby učiteľ zapojil žiakov do aktívneho kreovania nejakej 

parciálnej špecializovanej encyklopédie (napr. so zameraním na zhromažďovanie poznatkov 

z určitej oblasti na základe rešpektovania ich záujmov). Žiaci by zároveň mohli zbierať aj 

mená významných slovenských osobností, ktoré vynikli v istom odbore (napr. v medicíne – 

skvelý chirurg Konštantín Čársky alebo  Jaroslav Siman, chirurg – oddelil siamske dvojčatá; 

v geológii Dionýz Štúr; v matematike, fyzike a astronómii Maximilán Hell; v botanike 

Ľudovít Holuby; v astronómii M. R. Štefánik; J. M. Petzval – zakladateľ modernej optiky a 

fotografie atď.). Žiaci sa môžu samostatne naučiť tvoriť heslá, teda kľúčové slová a na 

základe zoznamu vytvorených hesiel budú môcť vytvoriť register. Usporiadanie hesiel 

v encyklopédii môže byť abecedné, chronologické alebo systematické (podľa odvetví alebo 

činností), takže žiaci majú možnosť voľby. Práca na tvorbe vlastnej miniencyklopédie 

pomôže žiakom pochopiť podstatu kreovania náučného textu (odborné pojmy a ich stručné, 
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jasné a výstižné vysvetľovanie, výklad princípov, zákonov, reálií a súvzťažností medzi nimi) 

a dôležitosť dôkladnej a systematickej práce v danej vednej oblasti. Dôležité je však poveriť 

jedného žiaka – lídra, aby bol zodpovedný za prácu a kontrolu participantov na vlastnom  

encyklopedickom projekte (so zameraním na región, v ktorom žiaci žijú). Pre žiakov je 

kľúčové zvládnuť encyklopedický štýl, ktorý spočíva v ekonómii výrazu, teda v stručnosti, 

sémantickej jasnosti a výstižnosti. To je pre žiakov nová úloha, keďže v súčasnosti vládne 

v komunikácii fenomén polyfrázie (chorobná mnohovravnosť, rozvravenosť). Aj týmto 

spôsobom sa dá u žiakov vzbudzovať záujem o tie vedné odbory, ktoré sú v súčasnosti 

v útlme a nelichotivej situácii (napr. chémia, fyzika, matematika atď.), a je potrebné ich 

prednostne rozvíjať v záujme zdvihu našej ekonomiky a progresu znalostnej spoločnosti. 

Encyklopédia plní tri základné funkcie, a to informačnú, popularizačnú a vzdelávaciu, preto 

by mali žiaci poverení koncipovaním miniencyklopédie naplniť všetky tri funkcie aj na 

základe jej participatívnej prezentácie pred publikom, pričom súčasťou prezentácie majú byť 

aj otázky zo strany spolužiakov o tom, ako participanti vnímali danú prácu, kde videli jej 

úskalia, v čom vidia jej prínos pre seba a svoju osobnú autokreáciu atď. Pri rozvíjaní 

tvorivých procesov je zaujímavé, aby boli aspoň 3 tímy zostavovateľov miniencyklopédie, 

pretože prezentácie sú evidentne alternatívne, čo sa týka tvorivosti prístupu jednotlivých 

tímov.  

V súčasnosti sa zdôrazňuje konštruktivistické ponímanie práce s textami, ide teda 

o generovanie takých aktivít čitateľa a jazykového komunikanta, ktoré by ho motivačným, 

aktivizujúcim a kreatívnym spôsobom vtiahli do sveta textu a na základe toho  by mohol 

kreovať vlastné reflexie, pocity a názory. Treba zdôrazniť, že mimoriadne dôležitým 

momentom pri didaktickom modelovaní práce s textom je uvedomenie si skutočnosti, že 

každý textový segment v učebnici si vyžaduje jedinečnosť metodického kreovania zo strany 

učiteľa. Niekedy dokonca aj recepčne menej populárny typ textu možno tvorivým 

metodickým manažovaním „zdvihnúť“ a oživiť záujem oň. Z dôvodu zabezpečenia 

metodickej tvorivosti a pestrosti je vhodné využívať počas vyučovacej hodiny aspoň 5 -- 6 

rôznych metód, ktoré by zdynamizovali proces práce s náučným textom, pretože inak hrozí 

interpretačná monotónnosť, demotivácia a deaktivizácia žiakov.  

Tvorivosť by mala byť základom školského manažovania práce s akýmkoľvek typom 

textového segmentu, náučného textu o to viac, aby sa naplnila dôležitá téza súčasnej 

koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy o potrebe jednoty kognitívnosti a zážitkovosti, 

pretože iba vtedy bude školská jazyková a literárna komunikácia vyvážená a zaujímavá pre 
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žiakov a potreby ich životnej praxe. Možno konštatovať, že reprodukčný a metodicky rigidný 

typ učiteľa sa stáva jednoznačne blokátorom žiackeho aktívneho, tvorivého a individuálneho 

modelovania interpretačných procedúr v škole. Reprodukcionizmus je rozhodne znakom 

neproduktívneho prístupu. Didaktické tvarovanie interpretácie textového segmentu učiteľom 

by malo rešpektovať individuálne žiacke ponímania literárneho textu. Z toho vyplýva, že 

učiteľ ako didaktický recipient by sa mal vcítiť nielen do učebnicového textového segmentu, 

ale aj do žiakov, vo vedomí ktorých prebiehajú rôzne vnútorne procesy a odrážajú sa aj 

stimuly z vonkajšieho prostredia. Taký typ didaktiky literatúry, ktorá zohľadňuje 

dvojpolohovosť procesu výchovy slovesným umením, t. j. vnútorné i vonkajšie podnety 

recepčného aktu, môžeme nazvať empatodidaktika. Preto pri práci s náučným textom 

nemožno stavať iba na „kulte“ informácií, ale dôležité je humanizovať proces spracovávania 

a reflektovania informácií prostredníctvom metód tvorivej dramatiky. 
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