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KULTÚRA V KONTEXTE VYUČOVANIA CUDZIEHO 

JAZYKA 

Anna RITLYOVÁ 

 

Abstrakt: Proces efektívneho vyučovania cudzích jazykov obsahuje i zaradenie kultúrnych 

štúdií. Pri učení sa cudzieho jazyka sa študenti učia vnímať, či vedome alebo nevedome, 

i cudziu kultúru. Jazyk je tiež súčasťou národnej kultúry, a teda nemôžeme nadobudnúť 

vedomosti o cudzom jazyku bez toho, aby sme sa učili o  kultúre národa, ktorej jazyk sa 

učíme. Otázka však znie – čo je to kultúra a čo učiť?  Autorka príspevku hľadá odpoveď na 

tieto otázky. 

Kľúčové slová: cudzí jazyk, kultúra, kultúrny sylabus, národné kultúrne dedičstvo, 

stereotypy. 

 

CULTURE IN THE CONTEXT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

Summary: The process of effective teaching a foreign language includes also cultural studies. 

In learning another language students are exposed to, and inevitably learn something about, 

other societies and their cultural practices. Language is part of a nation´s culture, so we 

cannot acquire a foreign language without learning its culture. But what is culture and what 

culture to teach? The author of this paper tries to find answers to these questions. 

Key words:  foreign language, culture, cultural studies sylabus, national cultural heritage, 

stereotypes. 

 

Čo sú kultúrne štúdiá? 

 Mnohí učitelia anglického jazyka sa pýtajú, či je dôležité vyučovať kultúru Veľkej 

Británie, Spojených štátov alebo iných anglicky hovoriacich krajín. Naozaj to pomôže 

študentom lepšie pochopiť daný jazyk? McLean (1993/94) má na túto otázku jednoduchú 

odpoveď. Tvrdí, že i  keď sa predpokladá, že je angličtina medzinárodným jazykom a nemala 

by sa spájať s kultúrou žiadnej jednotlivej krajiny alebo jej životným  štýlom, predsa len je 

dôležité venovať sa kultúre anglicky hovoriacich krajín, pretože toto štúdium nám pomôže 

lepšie pochopiť vlastnú kultúru. Tento názor je možné aplikovať i na problematiku zaradenia 

kultúry do vyučovania iných cudzích jazykov. 
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 Kým sa začneme venovať funkcii kultúry vo vyučovaní cudzieho jazyka, je najprv 

potrebné vysvetliť, čo rozumieme pod termínom kultúra. Všeobecne by sa dala kultúra 

definovať ako rôzne zvyky, hodnoty, tradície, typické správanie sa a postoje, ktoré sa 

odrážajú vo filmoch, piesňach, móde, literatúre a mnohých iných umeleckých smeroch 

a výrobkoch, ale tiež v každodennom živote a v neposlednom rade i v používanom jazyku, 

teda v rôznych prísloviach, porekadlách, idiomatických výrazoch a frazeológii, ktorá je 

typická pre istú skupinu danej spoločnosti a ktorá významnou mierou túto skupinu odlišuje od 

ostatných podľa veku, záujmov, vzdelania, pozície v spoločnosti atď. Antropológovia 

definujú kultúru ako celkový spôsob života určitého národa alebo skupiny ľudí. Čiže v tomto 

kontexte kultúra zahŕňa všetky sociálne praktiky, ktoré spájajú ľudí, ale tiež ich odlišujú od 

ostatných. 

 Problematikou kultúry ako súčasti vyučovacieho procesu sa zaoberali i Tavares 

a Cavalcanti (1966), ktorí zdôrazňujú, že kultúra nie je prítomná len vo vyučovaní a školskom 

prostredí, ale i v jazyku, ktorý sa vyučuje. Kultúra a jazyk sú teda prepojené a jazyk sa 

používa ako hlavný prostriedok, pomocou ktorého sa kultúra vyjadruje. Môžeme teda súhlasiť 

s tým, že bližšie sprostredkovanie kultúrnych štúdií anglicky hovoriacich krajín študentom im 

pomôže lepšie pochopiť jazyk a jeho použitie, a naopak, lepšie pochopenie jazyka pomôže 

študentom akceptovať cudziu kultúru a tiež svoju vlastnú. Okrem toho, tým, že vyučujeme  

a učíme sa kultúrnym štúdiám na hodinách cudzieho jazyka, nepokrývame celý termín 

„kultúrne štúdiá“. Pokiaľ ide o kultúru vo vyučovaní anglického jazyka, niektorí autori 

rozlišujú medzi termínmi „British studies“, teda britské reálie, ktoré sa sústreďujú najmä na 

informácie o Británii, a „cultural awareness“, čiže kultúrne povedomie, ktoré sa venuje 

rozdielom medzi kultúrami. Tomalin, jeden z najuznávanejších odborníkov v oblasti 

vyučovania kultúrnych štúdií v anglickom jazyku, tvrdí, že musíme našim študentom 

vštepovať toleranciu ku kultúre iných národov, viesť ich k lepšej znalosti vlastnej kultúry 

a tiež v nich podporovať schopnosť vysvetliť svoj vlastný postoj. Inými slovami, kultúrne 

povedomie sa chápe ako všeobecnejší termín, ktorý je nadradený termínu kultúrne štúdiá.  

(Tomalin 1995). Valdes zase hovorí, že väčšina ľudí si neuvedomuje samých seba ako 

kultúrne bytosti, produkty svojho vlastného prostredia. Prakticky to znamená, že kultúra je 

fenomén, ktorý je vždy originálny a typický pre určitý národ. (Valdes 1994). Ako bolo 

uvedené vyššie, väčšina ľudí nerozmýšľa vedome o svojej kultúre, jednoducho žijú a správajú 

sa ako väčšina ľudí v ich prostredí. Problém kultúry sa dostáva do popredia, keď sú 

konfrontovaní s ľuďmi z inej kultúry a táto situácia môže priniesť rôzne nedorozumenia 
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a niekedy i problémy. Pôvodní obyvatelia môžu mať negatívne pocity a postoje voči 

„cudzincom“. Napríklad súžitie pôvodných Slovákov s príslušníkmi rómskej komunity alebo 

s imigrantmi na Slovensko je často veľmi problematické. Tieto skupiny sa veľmi často 

nechápu a majú pocit, že opačná skupina sa nespráva  „korektne“. Pevne veríme, že keď si raz 

uvedomia, že sú produktmi svojej kultúry, budú i ochotnejší akceptovať, že ostatní nie sú 

„zlí“, ale iba iní. 

 

Aké témy učiť? 

 Častou otázkou, ktorá rezonuje medzi učiteľmi, je i to, aké témy učiť. Rôzni autori 

majú rôzne názory na to, čo by sa malo učiť na hodinách cudzieho jazyka. Kultúrny sylabus 

závisí v prvom rade od jazykovej úrovne študentov, ale už aj na nižších stupňoch sa dajú 

s menšími alebo väčšími obmenami začleniť témy, ktoré navrhuje Sterne (1992):  

- Miesto: študent potrebuje získať vedomie o fyzickej polohe, ku ktorej sa vzťahuje 

cieľová kultúra – teda základné poznatky o geografii. 

- Individuálne osoby a spôsob života – tu sa kladie dôraz v prvom rade na 

obyčajných ľudí, ich spôsob života, ich myslenie. Osobný kontakt s rodeným 

hovoriacim a jeho rodinou pomôže  oživiť situáciu a zasadiť jazyk do skutočnej 

reality. Cez osobný kontakt, návštevy alebo priamy pobyt na mieste, na ktorom sa 

daný jazyk používa, sa môže učiaci sa tiež zoznámiť s miestnym spôsobom života. 

- Ľudia a spoločnosť všeobecne – študent by mal byť vedený k tomu, aby bol 

schopný identifikovať rôzne skupiny ľudí podľa ich sociálnych, profesijných alebo 

vekových charakteristík. 

- História – učiacemu sa je potrebné umožniť, aby získal základné poznatky 

o historickom vývoji krajiny alebo regiónu, v ktorom sa daným jazykom rozpráva. 

- Inštitúcie – tieto obsahujú systém vlády, vzdelávací systém, politické strany 

a médiá, včítane televízie a tlače. 

- Umenie, hudba, literatúra a iné významné úspechy – učiaci sa by mal získať 

poznatky a najvýznamnejších osobnostiach a ich počinoch v daných oblastiach. 

Byram a Morgan (1994) zhrnuli svoje návrhy, ktoré sa v mnohých prípadoch prekrývajú 

s témami navrhovanými Sternom, do nasledovných podskupín:  

- Sociálna identita a sociálne skupiny: skupiny ľudí žijúce v národnom štáte, ktoré 

tvoria základ inej než národnej identity, včítane sociálnych tried, regionálnej 
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identity, etnickej menšiny, profesijnej identity, a ktoré ilustrujú komplikovanosť 

sociálnych identít jednotlivcov a národnej society. 

- Sociálna interakcia: konvencie verbálneho a neverbálneho fungovania v sociálnej 

interakcii na rôznych stupňoch familiárnosti, ako outsider alebo príslušník 

sociálnej skupiny. 

- Postoje a konanie: obvyklé postupy a postupy považované za samozrejmé 

v sociálnej skupine – národnej alebo menšinovej – a morálne a náboženské názory, 

ktoré stelesňujú; po druhé, spôsoby chovania vybraté z každodenného života, ktoré 

nie sú považované za podstatné znaky identity danej skupiny. 

- Socio-politické inštitúcie: inštitúcie štátu – a hodnoty a zmysel, ktorý predstavujú – 

ktoré charakterizujú štát a jeho obyvateľov a ktoré vytvárajú rámec pre obyčajný, 

každodenný život národných a menšinových skupín; zaistenie zdravotnej 

starostlivosti, práva a poriadku, sociálnej bezpečnosti, miestnej samosprávy, atď. 

- Socializácia a životný cyklus: inštitúcie socializácie – rodiny, školy, zamestnanosť, 

náboženstvo, vojenská služba – a obrady, ktoré sa venujú rôznym obdobiam 

sociálneho života; znázornenie odchylných praktík sociálnych skupín, ale tiež 

národných auto-stereotypov očakávaní a ich spoločné vysvetľovanie. 

- Národná geografia: geografické faktory v rámci národných hraníc, ktoré sú 

dôležité v pochopení vlastnej krajiny u členov danej spoločnosti; iné faktory, ktoré 

sú podstatné pre outsiderov v interkultúrnej komunikácii (známe, ale nie podstatné 

pre členov danej spoločnosti). 

- Národné kultúrne dedičstvo: kultúrne artefakty, ktoré sa považujú za symboly 

a stelesnenie minulej a súčasnej národnej kultúry, najmä tej, ktorá je známa 

členom danej spoločnosti – napr. Shakespeare v Británii, impresionisti vo 

Francúzsku – cez ich zaradenie do učebných osnov formálneho vzdelávania; a tiež 

súčasní klasici, z ktorých nie všetci dosiahli zaradenie do školských osnov 

a z ktorých niektorí môžu byť prechodne veľmi známi, ale aj významní, a ktorých 

vytvorila televízia alebo médiá – napr. Agatha Christie v Británii. 

- Stereotypy a národná identita: napríklad, nemecké a anglické chápanie toho, čo je 

„typicky“  nemecká alebo anglická národná identita; pôvod tohto chápania – 

historický a súčasný – a ich vzájomné porovnanie, symboly národnej identity 

a stereotypov a ich významov, napr. slávne pamätníky a významné osobnosti. 

 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

95 
 

Slovenské kultúrne štúdiá v cudzojazyčnom vyučovaní 

Je všeobecne známe, že z celého tohto množstva informácií o anglicky hovoriacich 

krajinách, alebo  iných krajinách, ktorých jazyk sa učíme, je podstatná časť  viac alebo menej 

zahrnutá do hodín angličtiny na našich školách. Myslíme si však, že podobné informácie 

o Slovensku by takisto mali byť zakomponované do cudzojazyčného vyučovania a malo by sa 

o nich aspoň do istej miery diskutovať na týchto hodinách. A čo viac, tí istí autori, Byram 

a Morgan, sa zmieňujú o dvoch komplementárnych princípoch, ktoré sa dajú aplikovať i na 

slovenské kultúrne štúdiá. Tvrdia, že učiaci sa sú outsideri v danej jazykovej skupine 

a potrebujú získať znalosti  a spôsoby správania, ktoré by im umožnili úspešne vzájomne 

reagovať na členov danej skupiny. Snažia sa tiež dokázať, že to, čo ovplyvňuje výber 

materiálu a uhol pohľadu, z ktorého je prezentovaný určitý obsah, závisí od percepcie 

a poznania svojej vlastnej kultúry. (Byram, Morgan 1994). Keď hovoríme o situácii na 

Slovensku, na jednej strane chceme, aby naši študenti boli schopní sprostredkovať základné 

informácie o našej krajine cudzincom a tým im pomohli komunikovať so Slovákmi a 

porozumieť im. Na druhej strane, slovenskí učitelia i študenti, ako členovia danej spoločnosti, 

majú príležitosť rozmýšľať o svojej vlastnej kultúre a vybrať si stanovisko, z ktorého chcú 

sprostredkovať danú informáciu. 

 Keďže Slovensko je súčasťou multikulturálneho sveta, jedným zo spôsobov, ako 

budovať kultúrne povedomie u našich študentov, je, ako sme už spomenuli, zaradenie 

slovenských kultúrnych štúdií do vyučovania anglického jazyka. Môže sa to uskutočniť 

oddelene, teda ako samostatná téma alebo porovnávacím spôsobom pri vyučovaní iných 

anglicky hovoriacich krajín. Tento spôsob je bežnejší. Byram, Morgan, Valdes, Tomalin a iní 

známi odborníci zdôrazňujú porovnávanie ako základnú metódu pri vyučovaní jazyka 

a kultúry, keďže ich výskum ukázal, že aj učitelia aj učiaci sa skutočne porovnávajú 

a rozlišujú jednotlivé oblasti, keď rozprávajú o cudzej kultúre. Pri rozhovoroch s učiteľmi 

našich stredných škôl sme zistili, že mnohí z nich v určitých situáciách, napríklad pri 

preberaní Vianoc vo Veľkej Británii, sa automaticky snažia o to, aby ich študenti porovnávali 

tieto sviatky so sviatkami na Slovensku. Nanešťastie, väčšina učebníc, ktoré sa používajú na 

Slovensku, neobsahuje žiadne informácie o Slovensku, keďže dosiaľ neexistuje žiadna 

národná učebnica, ktorej autori by túto požiadavku akceptovali. Keď chce teda učiteľ 

anglického jazyka sprostredkovať svojim študentom nejaké informácie o Slovensku, musí si 

veľmi usilovne zháňať a pripravovať svoj vlastný materiál, tobôž, keď je Slovensko na 

väčšine stredných škôl jednou z maturitných tém. Hoci na našich školách existuje veľké 
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množstvo humanitných predmetov, na ktorých študenti získajú základné informácie o svojej 

rodnej krajine, keď majú rozprávať o histórii, geografii alebo kultúre svojej krajiny, majú 

určité problémy najmä so slovnou zásobou a gramatickými väzbami a nie sú schopní použiť 

vedomosti, ktoré získali na rôznych hodinách v slovenskom jazyku. Myslíme si, že táto 

situácia je čiastočne spôsobená tým, že naši učitelia dostatočne nevyužívajú interdisciplinárny 

prístup. A toto je ďalší dôvod, okrem už spomenutých, prečo by sme navrhovali, aby sa 

slovenské kultúrne štúdiá stali integrálnou súčasťou vyučovania anglického jazyka na našich 

školách. 

 Po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 mnohí naši občania využili a stále 

využívajú možnosť žiť a pracovať v zahraničí. I z tohto dôvodu sme sa na našej katedre 

anglického jazyka a literatúry (vtedy ešte na FHPV) rozhodli pripraviť nový program – 

anglický jazyk a kultúra. Po integrovaní nášho pracoviska na filozofickú fakultu sme program 

inovovali v tom smere, že sme okrem jazykových disciplín a reálií anglicky hovoriacich 

krajín ponúkli našim študentom i slovenské reálie. Usúdili sme, že pri kontakte s obyvateľmi 

iných krajín budú potrebovať nielen znalosti o týchto krajinách, aby pochopili ich správanie 

a mentalitu, ale najmä by mali byť schopní podať podobné informácie o histórii a kultúre 

vlastnej krajiny. V súčasnosti predmet „Slovenské reálie v anglickom jazyku“ ponúkame  ako 

povinne voliteľný predmet pre študentov anglistiky a amerikanistiky, ale stretáva sa s veľkým 

záujmom i u poslucháčov učiteľstva. Na prednáškach sa zaoberáme krátkym prehľadom 

slovenskej histórie počínajúc osídľovaním Slovenska, spomíname Veľkú Moravu, Uhorské 

kráľovstvo a tatársko-turecké vpády, pokračujeme husitmi, Habsburgovcami, obdobím 

osvietenstva a bojom za národné práva Slovákov v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Nasledujú 

prvá svetová vojna a vznik Československa, druhá svetová vojna a vznik samostatného 

Slovenského štátu, povojnové obdobie, život v socialistickom Československu, november 

1989 a súčasnosť. Na seminároch diskutujeme o tých oblastiach, ktoré sa zvyčajne preberajú 

pri vyučovaní kultúrnych štúdií v cudzích jazykoch. Patria sem geografia Slovenska, národné 

hospodárstvo, politický a právny systém, masmédiá, vzdelanie, kultúrny život, šport 

a rekreácia, významní Slováci a napokon postavenie Slovenska v Európskej únii. Tieto témy 

si pripravujú sami študenti, ktorí pripravia úvodné slovo a potom sa o danej téme diskutuje. 

Pri väčšine tém, i historických, porovnávame situáciu na Slovensku a v anglicky hovoriacich 

krajinách, väčšinou Británii a USA, ktorých reálie sú súčasťou bakalárskych štátnych skúšok 

a tak je toto opakovanie vítané najmä u študentov tretieho ročníka. Keďže súhlasíme 

s názorom Tavaresa a Cavalcantiho, ktorí tvrdia, že študentov musíme viesť k zvyšovaniu ich 
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kultúrneho povedomia a rozvíjať u nich zvedavosť voči cieľovej kultúre, veríme, že toto by sa 

malo uskutočňovať práve pomocou porovnávania kultúr, ale treba vziať do úvahy i to, aby 

toto porovnávanie nepodceňovalo alebo naopak nepreceňovalo kultúru jednotlivých národov, 

pretože je potrebné mať na zreteli, čo je cieľom vyučovania kultúrnych štúdií v cudzom 

jazyku. Je to potreba obohatiť študentovu skúsenosť a viesť ich k uvedomeniu si toho, že aj 

keď niektoré oblasti kultúry sa globalizujú, stále existuje rozdiel medzi jednotlivými 

kultúrami, ktorý by mali študenti chápať a rešpektovať. (Tavares, Cavalcanti 1966). 

 

Záver 

 Na záver by sme chceli podčiarknuť potrebu zaradenia kultúrnych štúdií, včítane 

slovenských, do vyučovania anglického alebo iného cudzieho jazyka na našich školách. Naša 

krajina, i keď je členom Európskej únie už 11 rokov, si v nej ešte stále hľadá svoje miesto 

a potreba ovládať anglický jazyk na dobrej úrovni sa zintenzívnila. Je to skutočne hlavný 

komunikačný prostriedok v Európe. Pred našimi ľuďmi sa otvorili nové možnosti. Tieto 

ponúkajú štúdium a prácu v zahraničí, alebo medzinárodnú spoluprácu, a je to pre nich i nová 

výzva. Výzva, aby obohatili iné národy a ukázali im svoje vlastné kvality. Okrem  všeobecne 

známych  dôvodov pre komunikáciu ako sú každodenné informácie, biznis, zamestnanie 

a podobne, počas neoficiálnych stretnutí skôr alebo neskôr sa stane témou  konverzácie 

i partnerova krajina,  jej história a kultúra. Preto nepochybujeme, že musíme naučiť našich 

študentov cudzích jazykov takým zručnostiam a znalostiam, ktoré by im uľahčili 

plnohodnotné a bezproblémové fungovanie v dnešnom globalizovanom svete. 
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