
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

  

1.  1   LITERÁRNA A DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA 

 

1   KOMUNIKÁCIA A KOMUNIKAČNÁ 
KOMPETENCIA RECIPIENTA 
DETSKEJ LITERATÚRY  

 
    

Prirodzenou súčasťou života každého človeka v istom spoločenskom systéme 
je potreba dorozumievať sa s inými ľuďmi čiže medziľudská komunikácia, reč. Jej  
porozumenie je závislé od poznania a ovládania komunikačného kódu – jazyka, 
používaného v ústnej či písomnej podobe. Podľa Viliama Oberta sa v priebehu 
historického vývoja ustálili dva základné systémy spoločenského komunikovania: 
zvukový (lovecké, pastierske signály, hudba, rečové jazykové prejavy) a obrazový 
(kresby, mapy, plány miest, fotografie, písomné jazykové prejavy). V tejto súvislosti 
definuje pojem komunikácia ako „proces vzájomnej výmeny informácií,“ ktorá je 
podmienkou existencie každého spoločenstva (Obert, 2003, s.116). 

Východiskom nášho ďalšieho uvažovania je pojem komunikácia (z lat. 
communicatio = prenos), ktorý všeobecne chápeme ako prenos správy zo zdroja 
informácie k príjemcovi prostredníctvom akustických, grafických, televíznych a iných 
signálov. Samostatnými prvkami komunikačného systému sú vysielač (vysielateľ 
správy), správa (text) a  prijímač (príjemca správy). Prenos signálov v rámci 
komunikácie sa uskutočňuje podľa vzorca (Žilka, 1987, s. 33):   
 

V (vysielač správy)    –     S (správa)    –      P (príjemca správy) 
 
Významný slovenský jazykovedec Jozef Mistrík sa bližšie zaoberal 

problémom jazykovej komunikácie a dospel k názoru, že na jej priebehu sa zúčastňujú 
tieto vektory (nosiče, prenášače; 1990, s. 4): 

- komunikanti (autor a adresát),  
- komunikačná situácia (počet účastníkov a ich vzájomné vzťahy, charakter 

prostredia, komunikačný kanál),  
-  forma kontaktu (monológ – dialóg, ústna – písomná),  
- výrazové prostriedky (jazykové – mimojazykové),  
- komunikačný zámer (cieľ komunikácie).  
Pre lepšie pochopenie problematiky uvádzame aj charakteristiku 

komunikačného procesu od Dany Slančovej. Podľa nej sa jeho priebeh realizuje za 
účasti   piatich základných zložiek: niekto odovzdáva niekomu inému niečo pomocou 
niečoho za istých podmienok, bez účasti ktorých by komunikácia nemohla prebehnúť 
(1996, s. 8). 

V procese čítania literárnych diel má osobitné postavenie literárna 
komunikácia, ktorá zahrňuje rovnako oblasť (moment) vzniku a tvorby literárneho 
diela (emisiu), ako aj oblasť pôsobenia literárneho diela (recepciu; Obert, 2003, s. 
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117). Pojem literárna komunikácia (z lat. communicatio ´kommunikácio´) označuje 
komplexný proces, zahrňujúci vznik a pôsobenie literárneho diela na príjemcu. 
Literárne texty s estetickým zameraním označujeme ako umelecká literatúra (ľudová 
slovesnosť a umelá literatúra). Literárna komunikácia alebo komunikačná poetika 
(poetika – z gréc. techne poietike = umenie básnické) skúma literárny text ako 
špecifický druh odrazu skutočnosti, jeho znakové, informačné, tematické, štylistické 
a kompozičné osobitosti s estetickou funkciou (Žilka, 1987, s. 36 – 37). 

V rámci literárnej komunikácie je autor (lat. auctor = pôvodca) činiteľom 
literárneho procesu (odosielateľ),  ktorý premieta individuálnu životnú prax 
a historickú spoločenskú skúsenosť do literárneho diela. Autor vzniká tvorbou 
literárneho diela a  literárne dielo vzniká len ako výtvor autora, čiže ide o proces 
vzájomného pôsobenia (Obert, 2002, s. 19). Literárne dielo ako literárny text (lat. 
texere = tkať, utkať; textum = utkané) je jazykovým výtvorom (správou), ktorý sa 
vyznačuje osobitným spôsobom vyjadrovania a osobitným komunikačným účinkom 
na príjemcu. Literárny text má teda vlastnosti jazykovej komunikácie a okrem nich aj 
špecifické, literárne vlastnosti. Umelecký text je výsledkom tvorivej aktivity autora 
a má tieto osobitosti:  
-   je fixovaný jazykový prejav, ktorý uchováva isté informácie, 
-   je súvislý (ucelený) signál, rámcovaný začiatkom a koncom, 
-   tvorí osobitnú štruktúru, lebo v ňom existujúce jazykové a tematické prvky sú  
     usporiadané a hierarchizované podľa estetických a komunikatívnych princípov  
    (Obert, 2002, s. 20).  
Čitateľ literárneho textu (príjímateľ) je účastníkom literárnej komunikácie. Ako typ 
príjemcu: 
-   predstavuje adresáta estetickej informácie, 
-   vo vzťahu k autorovi vystupuje ako partner, 
-   v texte sa prejavuje „riešením“ istých otázok a úloh, vyznačených témou a  
    jazykovo-štylistickými prostriedkami, 
-   aktívne sa podieľa na procese čitateľskej konkretizácie literárneho diela (Obert,    
     2002, s. 21). 
 

V. Obert (2003, s. 116) tento proces schematicky znázorňuje nasledovne: 
 

                           (spoločensko-historická situácia) 
                                                kontext 
 
  
 
odosielateľ                      kontakt (kniha)                      prijímateľ 
   (autor)                          (literárny text)                         (čitateľ) 

 
 
                                                   kód 
                                                 (jazyk)       
 
 
Literárny text sa stáva komunikačným prostriedkom medzi pedagógom 

a študentmi alebo medzi študentmi navzájom, je nositeľom estetickej informácie, 
ktorú možno skúmať aj z didaktického hľadiska, a to podľa Tibora Žilku (1984, s. 
54) so zreteľom:  
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- na textotvorný proces, t. j. na základe narastania informácií pri postupnom  
      rozvíjaní témy, 
-    na realitu, teda z hľadiska nových informácií v texte, 
- na čitateľa, čiže podľa novostí informácií v texte z aspektu konkrétneho 

alebo skupinového čitateľa, 
- na literárnu tradíciu a vzdelanie, t. j. podľa zhody alebo nezhody autora  
      a príjemcu.  
 
V rámci   pedagogického procesu   však súčasne  uvažujeme aj o pedagogickej 

komunikácii. Peter Gavora ju definuje ako „výmenu informácií medzi účastníkmi 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Slúži na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov. 
Informácie sa v pedagogickej komunikácii sprostredkúvajú verbálnymi 
a neverbálnymi prostriedkami... “ (1988, s. 22). Autor súčasne rozlišuje tri druhy 
didaktických informácií, ktoré sa podľa nášho názoru dotýkajú aj didaktickej 
komunikácie pri práci s literárnym textom. Patria k nim: 
-     kognitívne informácie, zamerané prevažne na rozvoj poznávacej stránky  
      osobnosti, čiže na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov; 
-     afektívne informácie, zamerané v hlavnej miere na rozvoj názorov, postojov,   
      motívov, záujmov a potrieb; 
-     regulatívne informácie, zamerané spravidla na organizovanie, usmerňovanie  
      a hodnotenie činnosti (P. Gavora, 1988, s. 22). 
 

Aj podľa  J. Průchu  je didaktická informácia  takým druhom informácie 
v pedagogickej komunikácii, ktorá je „svojimi špecifickými vlastnosťami uspôsobená 
na didaktické účely, t. j. na využitie v didaktickej komunikácii“ (1987, s. 8). 
Výsledkom môže byť zaujímavá a tvorivá komunikácia, ktorej súčasťou je aj proces 
čítania, založený na písomnom jazykovom prejave a prebiehajúci od odosielateľa 
k príjemcovi prostredníctvom literárneho textu.  

František Miko sa v tejto súvislosti domnieva, že pedagogická komunikácia, 
ktorá je príznačná pre literárne vzdelávanie a literárnu výchovu, „v plnej miere 
rešpektuje prítomnosť dvoch informácií – didaktickej a estetickej – v procese jednej 
celostnej didaktickej interakcie“ (1978, s. 63). Z uvedeného môžeme konštatovať, že 
v rámci pedagogickej komunikácie pri práci s literárnym textom dochádza súčasne 
k literárnej komunikácii (autor – literárny text – príjemca) a k didaktickej 
komunikácii (vyučujúci – literárny text – poslucháč), čím  sa vytvára priestor na 
rozvíjanie kritického a tvorivého myslenia  študentov, na prechod  od povrchného 
čítania k hĺbkovému čítaniu, na odkrývanie vnútorných súvislostí, a  lepšie 
porozumenie čítaného literárneho textu.  

 
Didaktická komunikácia pri práci s literárnym textom je podľa V. Oberta 

(2003,  s. 139)  považovaná  za  nový  –  humánny  typ  vzdelávania,  ktorý  sa  opiera  
„o komunikačný štatút literárneho diela,“ čo spôsobuje „zmenu didaktického postupu, 
metodiky poznávania literárneho diela.“ Nový prístup vyučujúceho k literárnemu 
dielu aktivizuje samostatnosť študenta a prispieva k aktívnemu formovaniu jeho 
čitateľských i komunikačných zručností. Študent vstupuje do roly bádateľa alebo 
vykonávateľa. Získava tým právo na vlastný názor, podmienený jeho čitateľskou 
skúsenosťou, čitateľskou kompetenciou a schopnosťou adekvátne tento svoj názor 
sformulovať, vysloviť, prípadne aj obhájiť. Študent získava aj právo klásť otázky 
a docieliť, aby sa o nastolených problémoch premýšľalo. Úlohou pedagóga je, aby 
svojich študentov k tomu neustále podnecoval a provokoval. 
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 Základným dorozumievacím prostriedkom ľudí je jazyk. Jeho funkčné 
používanie v rozličných komunikačných situáciách s pomocou základných poznatkov 
o jazykovom systéme označujeme ako komunikačná kompetencia. Tento pojem 
zaviedla pragmalingvistika, ktorá sústredila pozornosť na reálneho používateľa jazyka 
a jeho schopnosť používať vhodné jazykové prostriedky v  istej komunikačnej situácii 
(Dolník, 1999, s. 153). Pojem komunikačná kompetencia či jazyková kultúra  
objasňuje aj V. Obert (2003, s. 110) ako „schopnosť fungovať pri dorozumievaní, 
vyjadrovaní, schopnosť komunikovať, prístupnosť v komunikácii. Je to potenciálna 
možnosť, pripravenosť a predurčenosť vstúpiť do procesu oznamovania a spracovania 
konkrétnych informačných obsahov.“  

V procese literárneho vzdelávania súvisí s komunikačnou kompetenciou aj  
pojem čitateľská kompetencia, ktorý opäť podľa V. Oberta (2002, s. 23) vyjadruje 
„súbor poznatkov, návykov a hodnotových relácií jestvujúcich v pamäti jednotlivca 
a programovo vekovo vymedzenej skupine (vekovej kategórii).“ V didaktickej 
komunikácii sa zakladá na znalosti a funkčnom využívaní súboru pravidiel 
vyvodených a ustálených v čitateľskom vedomí príslušnej literárnej kultúry. Úroveň 
čitateľskej kompetencie je ohraničená daným stupňom literárneho vzdelania, 
repertoárom čitateľských modelov, ako aj čitateľskou výchovou. Interpretačné 
a estetickovýchovné aktivity pri práci s literárnym textom sú podľa V. Oberta  
„zároveň výcvikom v komunikácii“ (2002, s. 46).   
 V literárnej komunikácii vstupujú do vzájomných interakčných vzťahov 
literárny text a žiak (študent), literárny text a učiteľ (pedagóg),  žiak (študent)  a učiteľ 
(pedagóg) a medzi účastníkmi komunikácie sa prezentujú rozličné vonkajšie 
a vnútorné činnosti „ zviazané s komunikáciou s literárnym dielom“  (Obert, 2002, s. 
55 - 56). Spomínaný autor uvádza nasledujúce činnosti: 
 
 
 

Vonkajšie činnosti                      čítanie 
                                                     počúvanie 
                                                     písanie           
                                                     rozhovor 
                                                     predvádzanie 
                                                     pozorovanie

Vnútorné činnosti                      konkretizácia 
                                                     prežívanie 
                                                     objavovanie 
                                                     hodnotenie   

 
 
 
 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. 2  KOMUNIKAČNÁ KOMPETENCIA RECIPIENTA 
         DETSKEJ LITERATÚRY 
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V  didaktickej  komunikácii   s  literárnym  textom   budeme  považovať   tieto  
činnosti za dôležité komunikačné zručnosti, potrebné na rozvíjanie komunikatívnosti 
a  komunikačnej  kompetencie  recipientov  literárneho textu.  V. Obert (2002, s. 56 –  
- 99) charakterizuje jednotlivé komunikačné zručnosti nasledovne: 
Komunikačná zručnosť: 
1. čítanie čiže zrakové vnímanie a chápanie zmyslu textu – stáva sa  nástrojom 

učenia,  získavania nových informácií a poznatkov, ako aj základom 
individuálnych intelektuálnych, emocionálnych alebo estetických zážitkov, 
v rámci ktorých literárne dielo pomáha rozvíjať estetický vkus  a formuje 
čitateľské záľuby príjemcov; 

2. počúvanie čiže recepčná aktivita – spočívajúca na sluchovom prijímaní 
zvukových podnetov, ide o „umenie počúvať“, ktorému sa prijímateľ učí postupne 
a hierarchicky nielen pri prezentácii nového literárneho textu; 

3. písanie – spojenie zrakových a sluchových centier s centrami grafomotorickými, 
ktoré musia uviesť do pohybu svalstvo rúk; písanie vplýva na rozvoj správnosti 
myslenia prijímateľa, uľahčuje mu učenie v slovenskom jazyku i v ostatných 
predmetoch, pripravuje ho na účasť v kultúrnom a spoločenskom živote, ako aj 
pre jeho ďalšie vzdelávanie; 

4. rozhovor – spočíva v súvislom a tematicky nadväznom striedaní kratších 
výpovedí (prehovorov) alebo otázok a odpovedí medzi odosielateľom 
a prijímateľom; pri práci s literárnym textom vystupujú do popredia tieto verbálne 
dialogické činnosti: rozprávanie, reprodukované prerozprávanie, adaptované 
prerozprávanie, vysvetľovanie, opis a charakteristika; 

5. predvádzanie –  dotýka sa  zámerného alebo nezámerného činu až činnosti, pri 
ktorej kohosi alebo čosi predstavujeme; zameriava sa na dramatiku („hranie 
roly“) a dramatické hry, estetický prednes (recitácia); 

6. pozorovanie –  má blízko k počúvaniu a predvádzaniu; prijímateľ poznáva 
(pozoruje) veci alebo javy v ich skutočnej podobe a spravidla v prirodzenom 
prostredí; charakter činností v súvislosti s pozorovaním býva literárno-podporný, 
populárno-náučný, tvorivo-umelecký a využiteľný pred čítaním, v čase čítania i po 
čítaní literárneho textu; 

7. prežívanie – patrí k vnútorným aktivitám prijímateľa, ktoré sa síce prejavujú 
slovnou výpoveďou o pôsobení literárneho diela, ale na druhej strane to, čo sa 
dostáva do vnútra osobnosti prijímateľa, čo ho formuje, čo súvisí s jeho  
stotožnením s literárnym dielom, sa javí ako literárne prežívanie, ktoré preberá 
intenzitu zážitku z vlastnej skúsenosti príjemcu, je výsledkom jeho preciťovania, 
čara, pôvabu, ale aj dôsledkom jeho myšlienkovej úrovne, životného 
i sprostredkovaného poznania; 

8. objavovanie – vzniká navodením literárneho problému a motivovaním 
prijímateľa pre jeho samostatné riešenie, čím  sa vytvárajú predpoklady na rozvoj 
jeho tvorivého myslenia; 

9. konkretizácia –  označuje aktivitu čitateľa pod vplyvom literárneho diela a spája 
sa s poznávaním príjmu literárneho diela; inými slovami znamená čitateľskú 
improvizáciu, usporiadanie, dotváranie a „dourčovanie“ častí diela 
v čitateľovom vedomí; 

10. hodnotenie literárneho diela – vyskytuje sa v rozličnej forme: raz ako rozvinuté, 
argumentačne dobre podchytené a vyvážené „posúdenie“, ale aj ako 
prerozprávanie obsahu s tendenciou emocionálneho zafarbenia (vzťahu), až po 
strohé konštatovanie na úrovni vyjadrenia páči sa mi – nepáči sa mi. 
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 Komunikatívnosť definuje V. Obert (2003, s. 110) ako  „schopnosť fungovať 
pri dorozumievaní, vyjadrovaní, schopnosť komunikovať, prístupnosť v komunikácii.“ 
Komunikatívny prístup  sa  používa na našich  školách najmä pri vyučovaní cudzieho 
jazyka (pôvodne britská tradícia vyučovania anglického jazyka ako cudzieho jazyka). 
Keďže vychádzame z predpokladu, že v súčasnej škole je pre rómskeho žiaka, ako aj 
pre budúceho rómskeho asistenta učiteľa materinským jazykom rómsky jazyk 
a slovenský jazyk je cudzím jazykom, komunikatívnosť a komunikačná kompetencia 
rómskych žiakov i študentov má svoje opodstatnenie. Budúci rómsky asistent učiteľa 
by mal v rámci bakalárskeho štúdia zdokonaliť svoj jazykový, rečový prejav do takej 
miery, aby dokázal nielen pomáhať prekonávať bariéry rómskym žiakom pri hovorení 
a písaní v slovenskom jazyku, ale aj spontánne ho využívať v každodennej 
spoločenskej komunikácii.  
 Jedným z riešení je podľa nášho názoru aj čítanie s porozumením 
prostredníctvom literatúry, čo môže prispieť k rozvíjaniu komunikačných zručností 
poslucháčov. Opierať sa pritom môžeme o známy model vyučovacej hodiny cudzieho 
jazyka podľa Richarda Repku (1991/ 1992, s. 5): 
 
    
 
 
 
 
 
 
    
 

  
 prezentácia ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  precvičovanie 
 prezentácia ––––––––––––––  precvičovanie  –––––––––––––––  transfer 
 prezentácia –––––––  precvičovanie  –––––––  transfer  ––––––   komunikácia 
 komunikácia ––––––  prezentácia  –––––––––  transfer  ––––––   precvičovanie 
 komunikácia ––––––  prezentácia ––––––– komunikácia ––––––  precvičovanie 

 
V tomto modeli jednotlivé pojmy predstavujú nasledujúce činnosti: 

  

prezentácia     – oboznámenie žiakov s novým textom, prvé čítanie a zistenie 
                            porozumenia textu, dojmu, zážitku z prečítaného textu,  
precvičovanie  – práca s textom podľa jednotlivých úrovní literárneho textu: téma, 
                            hlavná myšlienka, postavy, dej, kompozícia, jazyk, 
transfer            – estetickovýchovné činnosti: osnova, reprodukcia, výrazné čítanie,  
komunikácia   –  komunikačné formy práce s literatúrou:  
                             orientácia vo svete kníh (literatúry), didaktické hry a pod., 
                         –  komunikačné činnosti práce s literatúrou:  
                             hlbšie prenikanie do významu textu, tvaru, formulovanie  
                             literárnych poučení, interpretačných záverov a pod.  
 
 

Optimálny  metodický návod  na rozvíjanie  komunikatívnosti a komunikačnej  
kompetencie študentov (asistentov učiteľov) pri čítaní literárnych textov 
s porozumením nachádzame v aplikácii integrácie jazykového a literárneho 
vzdelávania, ktorú výstižne charakterizuje V. Obert (2003, s. 130) ako prístup „keď 
sa na ústne a písomné cvičenia pozeráme ako na most medzi jazykovým a literárnym 
vzdelávaním.“ Kvôli názornosti využívame autorovu schému: 
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JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE                               LITERÁRNE VZDELÁVANIE 
Postup noriem                                                          Postup opisu  
a inštrukcií                                                                a analýzy                  
                                                 LITERÁRNY  

Jazykový rozbor                             TEXT                Dielo ako umenie slova       
                                                                               
ÚSTNE A PÍSOMNÉ                                             ÚSTNE A PÍSOMNÉ  
CVIČENIA                                                              CVIČENIA 

 

JAZYKOVÁ KULTÚRA                                       LITERÁRNA KULTÚRA 
Jazykové zručnosti                                                  Čitateľské zručnosti 

                                            Formy výpovede 
                                            Dialóg 
                                            Opis 
                                            Rozprávanie 
                                            Prerozprávanie 
                                            Charakteristika 
                                            Vlastná tvorba dieťaťa 
 
 
KOMPETENCIE                                                                  KOMPETENCIE 
ODOSIELATEĽA                                                                PRÍJEMCU  
Poznatky                                                                               Poznatky     
o jazykovom komunikáte                                                     o literárnom diele     
 

 
Pri rozvíjaní zručnosti čítania s  porozumením prostredníctvom žánrov 

detskej literatúry budeme pri asistentoch učiteľov vychádzať z integrácie 
vyučovania slovenského jazyka a literárneho vzdelávania v didaktickej komunikácii 
s konkrétnym literárnym žánrom. Súčasne sa budeme opierať o konštatovanie Brigity 
Šimonovej, že príjem literárneho diela by sa mal uskutočňovať v rovine zážitkovej, 
ktorej by predchádzalo  poznávanie na úrovni literárneho vzdelávania.  Hodnotiace 
súdy o literárnom diele by mali byť súčasťou procesu interpretácie, v ktorom funguje 
indukcia, dedukcia, analýza a syntéza. „Interpretačné a estetickovýchovné činnosti sú 
zároveň výcvikom v komunikácii,“  „literárno-komunikačný akt sa završuje poznaním 
diela a dielo sa stáva subjektívnou hodnotou žiaka“ (Šimonová, 1999, s. 147).   
 Čítanie literatúry ako špecifického druhu zobrazovania reálneho sveta by teda 
podľa B. Šimonovej malo priniesť čitateľovi nielen intelektuálne predpoklady – 
chápanie multikultúrnych vzťahov a súvislostí na princípe plurality názorov 
a tolerancie k iným názorom, formovanie kultúrnych vzťahov človeka k ľuďom 
a svetu, hodnotové postoje a chápanie hmotnej a duchovnej kultúry národa i sveta 
prostredníctvom vytvárania osobnostného vzťahu k literatúre a vzbudzovania záujmu 
o ňu, o knihy a  čítanie, ale aj emotívne poznanie prostredníctvom uplatňovania 
zážitkových modelov osvojovania si literárneho textu, ktoré umožňuje čitateľovi 
prijať „literárne dielo v jeho jedinečnosti, s porozumením a s hodnotou sám pre seba“ 
(Šimonová, 1999, s. 148). 
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