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ÚLOHA GRAMATIKY VO VYUČOVANÍ ANGLIČTINY PRE 

ŠPECIFICKÉ ÚČELY  

Eva PAVLÍČKOVÁ 

 

Abstrakt: Článok  je zameraný na úlohu vo vyučovaní anglickej gramatiky pre špecifické 

účely. Autorka článku poukazuje na zmenu dôležitosti vyučovania gramatiky v poslednom 

období. Článok je autorkinou úvahou a zamyslením  zdôvodňujúcim nevyhnutnosť vyučovania 

anglickej gramatiky pre zlepšenie jazykovej kompetencie učiaceho sa a pre zvýšenie jeho 

sebavedomia. Zdôrazňuje nevyhnutnosť zohľadnenia špecifických potrieb a vyučovanie 

gramatiky v kontexte. 

Kľúčové slová: gramatika, mikroanalýza, makroanalýza, špecifické účely, zohľadnenie 

potrieb. 

 

THE ROLE OF ENGLISH GRAMMAR IN TEACHING ESP STUDENTS  

 

Abstract: Grammar is the sound, structure, and meaning system of language. The paper deals 

with the reasons for teaching grammar to ESP students. The paper concentrates on the 

importance and necessity to teach grammar in context, not in isolation; to teach 

simultaneously meaning and form. The author strengthens the necessity of grammar 

knowledge for ESP students to speak and write with greater competence and confidence. 

Keywords: grammar, importance of student‘s needs, microanalysis, macroanalysis, specific 

purposes. 

 

1 Dôležitosť znalosti gramatiky 

Angličtina je svetový jazyk, bez ktorého sa mladý človek vo svete iba ťažko zaobíde. Vďaka 

nej môže študovať na zahraničných vysokých školách alebo ísť na zahraničný študijný pobyt 

do akejkoľvek krajiny. Dobrá znalosť angličtiny významne napomáha konkurovať aj na trhu 

práce. Čoraz viac zahraničných firiem prichádza na Slovensko a angličtina sa často stáva  aj 

hlavným komunikačným prostriedkom v pracovnom prostredí. Je aj celosvetovým spoločným 

jazykom vedcov. Prevažná väčšina odborných publikácií a učebníc je napísaná v tomto 

jazyku.  
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Keby sme Slovákovi položili otázku, či ovláda gramatiku svojho rodného jazyka, jeho 

odpoveď by nebola vždy jednoznačná. Pomerne veľa Slovákov by po vyslovení tejto otázky 

bez zaváhania odpovedalo, že nemá dostatočné znalosti zo slovenskej gramatiky. Určite to nie 

je len výlučne slovenská záležitosť. Podobne by odpovedala väčšina užívateľov iných 

jazykov. To znamená, že ten, kto povie, že neovláda gramatiku rodného jazyka, má i nemá 

pravdu. Nevie síce formulovať gramatické pravidlá, ale jeho jazyková kompetencia je 

správna, pretože má podvedomú znalosť fungovania gramatického systému rodného jazyka, 

ktorá mu umožňuje tvoriť správne vety v tomto jazyku. Na základe svojich výskumov Noam 

Chomsky (2002) dospel k záveru, že  v mozgu máme súbor gramatických  pravidiel rodného 

jazyka, s ktorými sa narodíme, ktoré fungujú podvedome a ktoré používame pri tvorení viet 

v rodnom jazyku. Počet týchto pravidiel je konečný. Na základe pravidiel, ktorých počet je 

obmedzený, konečný, sme schopní tvoriť nekonečný počet viet. Pomocou jedného pravidla je 

možné vytvoriť niekedy až tisícky viet. Je treba poznamenať, že znalosť pravidiel  by nebola 

dostatočná, keby užívateľ rodného jazyka nevedel, ako má dané pravidlá používať, kedy, 

v akých situáciách má dané vety vysloviť. Hovoríme o komunikatívnej kompetencii. 

Ale výsledky výskumov ukazujú, že proces učenia sa cudzieho jazyka, teda aj proces 

učenia sa gramatiky, nie je možné stotožňovať s procesom učenia sa prvého, t. j. 

materinského jazyka. Vieme, že proces učenia sa cudzieho jazyka prebieha pomalšie, všetko 

to, čo v rodnom jazyku dostávame pri narodení do vienka, sa musíme pri učení sa druhého 

jazyka  prácne naučiť. Je možné nájsť v druhom jazyku štruktúry, ktoré by sme sa mohli 

naučiť a podľa ktorých by sme mohli automaticky tvoriť nekonečné množstvo štruktúr? 

Je  nesporné, že gramatika je jedným z hlavných súčasti anglického jazyka spolu s 

lexikálnym a zvukovým systémom. Dobrá znalosť gramatiky zlepšuje počúvanie, 

rozprávanie, čítanie a písanie. Pochopenie jednotlivých slov tvoriacich vetu nezaručuje 

správne pochopenie jej obsahu. Žiadnu frázu, vetu ani text nie je možné vytvoriť bez znalosti 

gramatiky. Dlhé roky je centrom diskusií.  Študenti angličtiny  na celom svete ju neúspešne 

roky študujú a  nenávidia ju, učitelia angličtiny prehodnocujú jej úlohu vo vyučovaní jazyka, 

pokúšajú sa nájsť metódy a techniky, ako ju zatraktívniť a urobiť pre študentov menej 

nudnou. Prečo, ako, kedy a v akom rozsahu a či vôbec ju učiť? Prečo je gramatika takým 

kontroverzným predmetom? Tradičné metódy vyučovania angličtiny boli založené 

predovšetkým na učení sa gramatiky. Na konci päťdesiatych a na začiatku šesťdesiatych 

rokov gramatika bola centrom vo vyučovaní cudzieho jazyka. Prichoď komunikatívnej 
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metódy vo vyučovaní angličtiny spôsobil, že gramatika takmer vymizla zo škôl, jej hodnota 

bola zredukovaná na minimum a jej učenie sa zanedbávalo.  

V ostatných rokoch zaznamenávame obnovu  záujmu o gramatiku, vidíme snahu posilniť 

úlohu gramatiky v cudzojazyčnom  vyučovaní. Zameriava sa na uvedomele učenie sa 

gramatiky. Sú všetky tieto zmeny v prístupe ku gramatike iba módnou záležitosťou alebo 

nevyhnutne vyplývajú z momentálneho stavu a sú aj výsledkom analýzy vedomosti študentov. 

Je gramatika opäť spať? Je potrebné obnoviť jej centrálnu pozíciu vo vyučovaní cudzích 

jazykov?  Alebo je naliehavo potrebné prehodnotiť jej význam a zvážiť jej proporcionalitu vo 

vyučovaní? 

 

2  Vyučovanie gramatiky angličtiny pre špecifické účely (ESP) a dôležitosť 

zohľadňovania potrieb študentov 

Je potrebné používať odlišné metódy pri vyučovaní gramatiky angličtiny pre 

špecifické účely (ESP)? Angličtina pre špecifické účely sa vyučuje v tých situáciách, keď 

učiaci má nejakú špecifickú príčinu, pre ktorú potrebuje  vedieť daný jazyk. Obchodník 

potrebuje angličtinu, aby mohol byť úspešný v obchodnom podnikaní. Čašník ju potrebuje na 

to, aby mohol obsluhovať zákazníkov. Tieto potreby v cudzojazyčnom vyučovaní označujeme 

ako angličtina pre potreby výkonu zamestnania (EOP – English for Occupational Purposes). 

Študent, ktorý chce študovať na univerzite v anglicky hovoriacej krajine, potrebuje angličtinu, 

aby bol schopný plniť požiadavky vysokoškolského štúdia, písal eseje, aby sa mohol aktívne 

zúčastňovať seminárov. V jeho prípade ide o angličtinu pre akademické účely (EAP – English 

for Academic Purposes). Študent technickej univerzity alebo medicíny, potrebuje takú znalosť 

angličtiny, ktorá by mu umožnila čítať články o predmete svojho štúdia, t. j. angličtinu pre 

účely vedy a techniky (EST – English for Science and Technology). Tieto názvy vznikli 

preto, aby pomenovali rôzne oblasti vyučovania angličtiny. Každá vznikla na základe iných 

potrieb, z iných cieľov učiaceho sa. Aj výučbu gramatiky musíme prispôsobiť  týmto cieľom. 

Aktivity, by mali byť zamerané na rozvoj takých zručností ako sú čítanie a písanie, ktoré sú 

pre študentov ESP najviac potrebné. Jednou z najdôležitejších zručností je čítanie za účelom 

získania informácií potrebných pre budúcu profesiu. Pre každého študenta je čítanie zložitou 

psycholingvistickou aktivitou. Spája v sebe  pochopenie gramatiky,  porozumenie sémantiky 

profesionálnej angličtiny i špecifických aspektov akademického čítania, takých ako sú 

definície, generalizácia, hypotézy, dokazovanie apod. Ide tu o učenie sa cez iný nie 
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materinský jazyk, ktorý  študent neovláda tak dokonale ako svoj rodný jazyk. Simultánne 

prebiehajú dva procesy: učenie sa jazyka a proces učenia sa  predmetu svojho štúdia.  

Je potrebné učiť gramatiku? Potrebuje vôbec študent ESP  gramatické pravidlá? Alebo 

si vystačí bez nich? Postačia mu štruktúry, modely, ktoré sa naučí bez toho, aby  si uvedomil 

súvislosti medzi gramatickými javmi? Čo mu prináša dobrá znalosť gramatiky, čo mu 

poskytne uvedomovanie si znalostí gramatických pravidiel? Potrebuje s určitosťou vedieť, že 

hovorí po anglicky správne? 

Znalosť gramatiky mu ponúka záchranný čln. Prináša poriadok do chaosu. Študent získa 

sebavedomie, jeho jazyk nadobudne disciplínu a poriadok. Ak študent vie správnu štruktúru,  

uvedomí si, že chybu urobil, kde ju urobil a ako ju má odstrániť. Pri každom ďalšom použití  

sa daná uvedomovaná štruktúra fixuje; stálym používaním zautomatizuje a postupne si ju 

študent  ako štruktúru prestane uvedomovať. 

Každý učiteľ angličtiny vie, aké ťažké je učiť gramatiku cudzieho jazyka. Dlhé roky sa 

snažíme nájsť metódy, ktoré by boli aj efektívne aj atraktívne pre študentov. Zamýšľame sa 

nad tým, či sa vôbec dá tieto dva atribúty úspešne zladiť. 

Čo a ako učiť gramatiku ESP študentov? Účelom nie je naučiť formulovať gramatické 

pravidlá, ale schopnosť používať gramatické pravidlá v procese používania jazyka - v procese  

písania  alebo v procese rozprávania v cudzom jazyku. Naučiť  štruktúry, pomocou ktorých je 

učiaci sa schopný utvoriť tucty ďalších viet, ktoré  reprezentujú danú rigidnú štruktúru, ktorá 

je ľahko reprodukovateľná za predpokladu, že študent túto štruktúru zvládol. 

Ako zvládnuť také štruktúry? Mechanickým opakovaním daných štruktúr, drilom počas 

vyučovania alebo naučením sa pravidla? Stačí znalosť gramatických pravidiel? Alebo je 

potrebné naučiť sa aj kedy, v akých situáciách tieto pravidlá, správne štruktúry používať? 

 

3  Mikroanalýza, makroanalýza a analýza potrieb študentov 

V minulosti hlavný záujem pri analýze textu bol sústredený na vetu, ktorá bola 

považovaná za najdôležitejšiu významovú jazykovú jednotku. Aby sme danú štruktúru vedeli 

použiť v správnej situácii, v správnom kontexte, výučba gramatiky musí byť posunutá 

k jednotke jazyka vyššej ako je veta. Je potrebné sa dostať za hranice vety. Centrum našej 

pozornosti musí byť zamerané na text. Beretta (1989, s.233) verí, že forma sa zvládne 

najlepšie, keď je pozornosť učiaceho sa sústredená na význam. 

Výber  a analýzu textu je potrebné uskutočniť  so zreteľom na nasledujúce veci:  
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 mikroanalýzu – analýzu najmenších jednotiek jazyka, najfrekventovanejších a 

najtypickejších pre daný kontext. Väčšina odborných textov zameraných na  špecifické účely 

(akademické, technické, právne a i.) je vysoko nominálnych, odlišných od prevažne 

verbálneho hovorového štýlu. Sú charakterizované dlhými nominálnymi frázami, 

obsahujúcimi veľké množstvo informácií, v ktorých sa vyskytuje veľký počet adjektív 

v atributívnej funkcii, predložkových väzieb a vzťažných viet, ktoré modifikujú hlavné 

substantívum, čím ho detailnejšie špecifikujú. Keďže v odbornom štýle ide o prevahu 

substantív, je zjavné, že odborný štýl je charakteristický predložkami a predložkovými 

väzbami, ktoré slúžia ako mosty, spojovacie prostriedky medzi jednotlivými substantívami. 

Naopak vo verbálnom štýle dominujú spojky, ktoré spájajú verbálne frázy.  

 makroanalýzu – analýzu daného sociálneho prostredia, v ktorom daná štruktúra 

jazyka funguje. Ako texty by mali používať autentické materiály. V takýchto textoch 

poskytujeme učiacemu sa  presnú a koherentnú informáciu vyjadrenú určitými gramatickými 

štruktúrami, s tými gramatickými javmi, ktoré sa v danom prostredí naozaj vyskytujú 

a s ktorými sa v budúcnosti študent v reálnom prostredí stretne a bude sa s nimi musieť 

vysporiadať. Je nevyhnutné vyhýbať sa umelým, účelovo vytvoreným textom, ktoré obsahujú 

len tie gramatické charakteristiky, na ktoré sa máme v úmysle počas danej vyučovacej hodiny 

alebo počas celého univerzitného kurzu sústrediť. 

 a analýzu potrieb študentov. Analýza potrieb študentov je akýmsi premostením 

medzi mikro- a makroanalýzou. Pod vplyvom komunikatívnych metód, v dôsledku 

negativistických postojov ku gramatike a jej potrebe vo výučbe cudzích jazykov, sa situácia  

v tejto oblasti posunula príliš ďaleko smerom k plynulosti, na úkor presnosti, čo v technickom 

prostredí i v netechnickom spôsobilo veľa škody. Platí to najmä o študentoch na terciálnej 

úrovni, ktorých cieľom je získať odborné vzdelanie a prax, pre ktoré je charakteristická 

vysoká presnosť vo vyjadrovaní ( technické vedy, medicína, právo a i.). 

 

3  Dosiahnutie efektivity komunikácie, písania a čítania  

Vyučovanie gramatiky nemusí byť nudné ani pre študentov ani pre učiteľov. Vniesť 

trochu viac kreativity do vyučovacích metód, viac produktívnych vyučovacích hodín, môže 

oživiť vyučovací proces. Hlavným cieľom učiteľa by malo byť zvládnutie tých gramatických 

javov, ktoré sú pre dané prostredie najtypickejšie, ktorých znalosť bude viesť k lepšiemu 

porozumeniu a zlepšenej komunikatívnej schopnosti v danom prostredí. Aby študent 

pochopil, zvládol dlhé nominálne frázy, musí mať znalosti o členoch, atributívnych 
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adjektívach a vzťažných vetách. Všetky tieto javy musia vytvárať špirálu, ktorú je potrebné 

zvládnuť postupne.  Je potrebné previesť analýzu textu a urobiť prísnu a presnú selekciu tých 

gramatických javov, ktoré musí študent zvládnuť. 

Niekedy študent rozumie vetám v texte, ale nepochopí, čo vyjadruje text ako celok. Je to tým, 

že nepozná štruktúru odborného textu, jeho organizáciu a spôsob prezentácie informácií 

v texte, štruktúru odstavcov a pod. Aktivity je možné zamerať na analýzu textu z hľadiska 

jeho štruktúry, na hľadanie, analýzu a porozumenie prostriedkov syntaktickej postupnosti, 

zvlášť tých, ktoré označujú začiatok viet, a logických konnektorov a spojok (Halliday 

a Hassan 1996) a prostriedkov textovej kohézie (Gellet 1981), takých ako sú: furthermore , on 

the contrary, however a pod. 

Bryne (1993) definuje písanie ako transformovanie našich myšlienok do jazykovej podoby. Je 

to veľmi zložitá jazyková zručnosť, ktorá vyžaduje aj psychickú aj fyzickú aktivitu zo strany 

pisateľa. Podľa Waltersa (1993) je písanie najťažšou zručnosťou, ktorú sa študent naučí, ak sa 

ju naučí. Bryne (1993) hovorí, že písanie nie je ľahké, nie je spontánne, vyžaduje si vedomé 

mentálne úsilie. Rozdeľuje do troch skupín tie problémy, ktoré sa v súvislosti s písaním 

vyskytujú, a ktoré ho robia ťažkým. Prvú skupinu problémov nazýva psychologickými 

problémami, ktoré sú zapríčinené absenciou interakcie a spätnej väzby medzi čitateľom a 

pisateľom. Druhú skupinu tvoria problémy lingvistické. Konštatuje, že v reči, ktorá je 

spontánna, gramatické chyby je možné tolerovať V písomnom prejave musíme vyjadrovať 

naše myšlienky oveľa jasnejšie a oveľa gramatickejším spôsobom, aby sme vykompenzovali 

absenciu určitých charakteristík, ktoré sú typické pre hovorový jazyk, takých ako sú jazyk 

tela, neverbálny jazyk, prozódia, okamžitá spätná väzba medzi hovoriacimi apod. Tretí druh 

problémov sú problémy kognitívneho charakteru. Tieto sa týkajú organizácie textu. Pre 

správne pochopenie textu je potrebné zvládnuť všetky tri kategórie problémov. Raimes (1981)  

vydeľuje nasledujúce komponenty: obsah, organizácia, gramatika, syntax, mechanika, výber 

slov, účel, a zdôrazňuje medzivzťahovosť všetkých komponentov. 

Podľa môjho názoru, znalosť gramatiky je prvým a základným predpokladom 

efektívneho písania. Študenti majú problémy v písaní, nedokážu vyjadriť svoje myšlienky 

písomne, ak nemajú adekvátnu znalosť adekvátnej gramatiky. Študent nie je schopný 

zúžitkovať nadobudnutú znalosť gramatiky, ak sa ju učil izolovane, bez  spojitosti s reálnymi 

potrebami. Gramatiku je potrebné učiť vždy v rámci kontextu, ktorý je pre študenta 

zmysluplný. Hlavným problémom v procese učenia sa gramatiky je prispôsobiť sa spôsobu 

tvorenia slov, fráz a viet, ich  spájaniu za účelom vytvorenia textu. Tento proces je úzko 
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spojený so spôsobom myslenia daného národa. Celý proces zahrňuje to, ako rodení hovoriaci 

vnímajú svet, ako vyjadrujú svoje názory, preferencie a vzťahy. Aj aspekty kultúry  národa 

ovplyvňujú používanie jazyka, na ktoré je potrebné vo vyučovaní gramatiky cudzieho jazyka 

brať ohľad. 
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