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ŽIAKOVO POŇATIE ČÍTANIA A PÍSANIA 
 

PUPIL´S   IMAGES OF READING AND WRITING 
 
 

Mária Belešová 
 
Abstrakt 
 

Príspevok je zameraný na žiakovo poňatie čítania a písania (čitateľskej gramotnosti). 
Obsahuje teoretické východiská prameniace z koncepcie vynárajúcej sa gramotnosti, 
konštruktivizmu a detských naivných teórií. Na rozdiel od doterajších prezentovaných 
výskumov gramotnosti realizovaných v rámci štúdií OECD PISA, ktorej cieľom je 
medzinárodné hodnotenie pripravenosti 15-ročnej mládeže na život a štúdií  PIRLS, kde sa 
výskum orientuje na  čitateľskú gramotnosť  žiakov 4. ročníka ZŠ, náš výskumný zámer bude 
spočívať v inom koncepte. Prostredníctvom metód kvalitatívneho výskumu sa pokúsime 
poodhaliť predstavy žiakov prvého ročníka primárneho vzdelávania o tom, čo je to čítanie a 
písanie, a ako chápu rôznorodé činnosti s textom. 
 
Kľúčové slová: čítanie, písanie, čitateľská gramotnosť, vynárajúca sa gramotnosť, detské 
naivné teórie, detská kresba  
 
Abstract 
 

This paper is focused on the pupil's images of reading and writing, therefore literacy. 
Contains the theoretical basis stemming from the emerging concept of literacy, constructivism 
and children's naive theories. Unlike previous studies presented literacy conducted in the 
OECD PISA studies aimed at assessing the readiness of the international 15-year-olds for life 
and PIRLS studies, where research is focused on reading literacy of students 4th school year, 
our research aim will be to another concept. Through qualitative research methods to try to 
reveal the perceptions of students the first year of primary education on what is reading and 
writing, and how they understand diverse activities with the text. 
 
Key words: reading, writing, literacy, emergent literacy, children's naive theory, children's 
drawings 
 

1. ÚVOD 
 

Na úvod by sme sa radi v skratke podelili o naše obavy, či na tejto konferencii budeme 
môcť prezentovať aj tento príspevok, ktorý sa bude zameriavať predovšetkým na oblasť 
čitateľskej gramotnosti. Samotná koncepcia gramotnosti je veľmi teoreticky i empiricky 
obsiahla. Preto si myslíme, že v tejto oblasti by sme na nič mimoriadne neprišli. Avšak, čo 
nás zaujalo  a čím by sme sa chceli prezentovať, je úplne iný výskum gramotnosti, a to 
výskum zameraný na poňatie čitateľskej gramotnosti žiakom. Vopred by sme chceli 
upozorniť, že cieľom výskumu nebude porozumenie textu žiakom, ktoré už je aj v našej 
krajine preskúmané. 
     Ďalšou z obáv zverejnenia príspevku bolo tematické zaradenie konferencie 
a pričlenenie názvu príspevku do jednej zo sekcií. Napokon sme sa rozhodli pre sekciu 
s názvom „didaktika v teórii a praxi“, pretože si myslíme, že súčasťou tzv. „školskej 
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didaktiky“ je aj vyučovanie čítania a písania (čo a s akým účelom sa vyučuje, a ako sa to 
vyučuje). Pre nás bude zaujímavým poznatkom zistenie, či učitelia primárneho vzdelávania 
prihliadajú na znalosti detí o čítaní a písaní, ktoré nadobudli ešte predtým, ako sa učili čítať 
a písať, alebo sa nimi nezaoberajú a učia deti nanovo. 
     Zručnosť čítania a písania by mala zastupovať v živote každého dieťaťa základ pre 
jeho ďalšie vzdelanie, školské vzdelávanie i rozvoj celoživotného vzdelávania. Túto zručnosť 
môžeme nazvať aj základnou kompetenciou, bez ktorej nie je možné dosahovať ďalšie 
kompetencie. Tieto kompetencie v oblasti čítania a písania vymedzujeme ako súčasť 
čitateľskej gramotnosti. Pri uvedomení si významu pojmu čitateľská gramotnosť nie je až tak 
veľmi dôležitá rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale kľúčové je porozumenie a používanie 
písaných textov, čím sa čitateľskú gramotnosť odlišuje od osvojovania si techniky čítania.                     
     Čitateľskú gramotnosť si dieťa osvojuje už od narodenia, ešte pred začatím učenia sa 
čítania a písania v škole. Častokrát prichádzajú deti do základných škôl s rozličnou úrovňou 
nadobudnutých vedomostí a zručností. Znateľné rozdiely sa prejavujú aj v úrovni 
nadobudnutých vedomostí o čítaní a písaní. Niektoré dieťa čítať alebo písať už vie, iné 
nedokáže prečítať (napísať) vôbec nič.  
     Vidíme, že u dieťaťa sa ešte pred vstupom do školy konštruuje význam slov a tým si 
utvára prvotné základy čitateľskej gramotnosti nielen v spojitosti s textami, ale aj v spojitosti 
s jeho bežným životom mimo školy. 
 

2. VYNÁRAJÚCA SA GRAMOTNOSŤ 
 

     Za posledných desať rokov koncept vynárajúcej sa gramotnosti postupne nahradil 
pojmy čakanie na zrelosť na čítanie alebo pripravenosť na čítanie. V tejto súvislosti 
definujeme vynárajúcu sa gramotnosť (emergent literacy) ako nový názor na chápanie 
a konštruovanie si gramotnosti deťmi. Je to proces postupný, ktorý prebieha v čase od 
narodenia – až kým dieťa zvládne proces čítania a písania. Možno tiež povedať, že 
k interpretácii vynárajúcej sa gramotnosti je aj záujem zahraničných výskumných 
pracovníkov v tejto terminologickej oblasti. Pojem vynárajúcej sa gramotnosti prvýkrát 
použila M. Clayová (J. Dostal – S. Hanley, 2010) v súvislosti s tým, ako deti predškolského 
veku zaobchádzajú s knihami pri čítaní a písaní, a aké činnosti s nimi vykonávajú, aj keď čítať 
ani písať zatiaľ nevedia. Základom gramotnosti sa deti prirodzene učia ešte pred vstupom do 
školy. Avšak tomuto učeniu predchádza objavovanie čítania a písania, a až neskôr si ho začne 
osvojovať. V procese tohto objavovania si dieťa vytvára vlastný postoj k čítaniu a písaniu, 
čím sa stáva aktívnym konštruktérom svojho učenia a myslenia a nezastáva rolu iba 
pasívneho prijímateľa informácií.  
 

2.1 Dieťa ako konštruktér svojho poznania 
  

     Vynárajúca sa gramotnosť sa prejavuje ako jav, ktorý by sa v ranom detstve nemal 
prehliadnuť. Dieťa v tomto období získava prvé významné zručnosti v oblasti čítania a 
písania, ktoré sú neskôr dôležitým zdrojom chápania detského sveta. Ako východisko na 
rešpektovanie konceptu vynárajúcej sa gramotnosti považujeme konštruktivizmus, z ktorého 
teórií budeme vychádzať. Konštruktivizmus sa objavuje v psychologických a pedagogických 
vedách v 70-tych rokoch 20. st. ako prúd teórií zdôrazňujúci aktívnu úlohu učiaceho sa 
subjektu. Dieťa sa stáva vlastným konštruktérom svojho poznania. Dieťa už nezastáva iba 
pozíciu pasívneho prijímateľa informácií, ale zaujíma post aktívneho konštruktéra, 
projektanta svojho napredovania. Objavuje súvislosti spojené s čítaním a písaním, ktoré mu 
budú uľahčovať i ďalšie chápanie pojmov súvisiacich s čítaním a písaním.  
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2.2 Predstavy detí o čítaní  a  písaní 
 

     Pokiaľ ide o skúsenosti dieťaťa s čítaním a písaním, deti majú pre ne svoje vlastné 
vysvetlenie. A pretože sa tieto ich predstavy a vysvetlenia sa spravidla líšia od vedeckých 
názorov, nazývame ich naivnými predstavami. K jedným z týchto predstáv prináleží 
i predstava o čítaní a písaní.                                  

Môžeme predpokladať, že úsilie v podporovaní vlastného porozumenia učiva žiakom 
bude brať do úvahy i ich naivný pohľad. Dieťa si vytvára vlastné teórie, vlastnú konštrukciu 
prijímaných znalostí a informácií. Na detské predstavy o čitateľskej gramotnosti sa možno 
dívať aj ako na zaujímavé paradoxy, na ktorých sa možno zabávať. Tieto predstavy 
reprezentujú dôležitý zdroj poznania vývinu dieťaťa. Môžeme sa stretnúť s niekoľkými 
termínmi, ktoré však mávajú dva základy – pojem teória a pojem koncepcia (J. Čáp – J. 
Mareš, 2001):                                                         
• naivné teórie dieťaťa (childern´s naive theories);                           
• implicitná teória dieťaťa (childern´s implicite theories);                                       
• detské alternatívne koncepcie (childern´s alternative conceptions).  
     Detské naivné teórie netvoria akýsi zblúdilý spôsob poznania sveta. Naopak, pre deti 
sú zmysluplné – zodpovedajú ich skúsenostiam a špecifickému pohľadu na svet. Žiak, ktorý 
má svoje predstavy o pojmoch, veciach, javoch skôr, než ich škola začne spresňovať, má 
z odborného pohľadu svoje poňatie veľmi nezrelé, naivné, primitívne (A. Petrasová, 2003).  
Podobne o detských naivných predstavách zmýšľajú aj  P. Gavora – M. Krčmáriková (1998), 
ktorí tvrdia, že deti majú isté predstavy a vedomosti aj o čítaní a písaní,  ktoré však 
neupútavajú ich pozornosť. Minimálne sú to tieto vedomosti:                        
1) Dieťa vie o existencii čítania a o jeho používaní na získavanie informácií.                    
2) Vie, že text sa skladá z elementov (ktoré však nemusí vedieť pomenovať).                        
3) Pozná postup pri čítaní. Vie, že sa číta zľava doprava a zhora dolu (v našej kultúre). 
     Keďže vychádzame z predpokladu, že koncept vynárajúcej sa gramotnosti vyplýva 
z konštruktivizmu a pridržiava sa aj teoretického východiska detských naivných teórií, 
priblížime i ďalšiu prácu amerických výskumných pracovníkov, ktorých metodologická 
orientácia sa už dlhodobejšie zaoberá výskumami vynárajúcej sa gramotnosti. K nim patria 
napríklad i štúdie J.C. Harsteho – V. A. Woodwarda – C. L. Burkeho (1984). Výskumy tohto 
druhu v oblasti vynárajúcej sa gramotnosti predpokladajú, že keď dieťa príde do školy, už 
niečo o jazyku a čitateľskej gramotnosti vie. Dokonca aj vo veku dvoch alebo troch rokov je 
dieťa považované za niekoho, kto má konkrétne predstavy o tom, čo je to písaný jazyk a má aj 
informácie o tom, ako prebiehajú procesy čítania a písania. Výučba potom môže vychádzať z 
toho, čo už dieťa vie a podporuje jeho ďalší rast v čítaní a písaní. Na základe štúdií detí, ktoré 
vedeli čítať a písať ešte pred vstupom do školy, sa identifikovali znaky prítomné v rodinách 
týchto raných čitateľov: 

b) Schopnosť naučiť sa čítať a písať začína už v ranom veku dieťaťa. 
c) Čítanie a písanie sa rozvíja paralelne a prepojene. 
d) Gramotnosť sa vyvíja od reálnych životných situácií, v ktorých sa čítanie a písanie 

realizuje. 
e) Deti sa učia gramotnosti prostredníctvom aktívneho zapojenia. 
f) Schopnosť učiť sa čítať a písať je proces vývinový, kde deti prechádzajú fázami 

rôznych spôsobov v rôznom veku. 
                                  

     Z predošlých slov je zrejmé, že schopnosť naučiť sa čítať a písať nie je len 
záležitosťou vzdelávania v oblasti čitateľskej gramotnosti v škole. Všetko, čo sa deti učia v 
období predškolského veku, vrátane počúvania a hovorenia slov, prispieva k ich schopnosti 
naučiť sa čítať a písať, a naopak.  Ak sa príjme predstava, že žiak okrem učenia sa v škole 
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sám využíva i svoje doposiaľ nadobudnuté zručnosti a vie ich aj využiť, má to pre neho 
rovnako dôležitý význam ako poznatky získané v škole. (T.V. Rasinski – D. E. DeFord, 
1988).  
 

2.3 Kresba ako alternatívna cesta k porozumeniu detských predstáv 
o čítaní a písaní 

 
Forma a obsah kresby dovoľujú priestorovo znázorniť a odkryť vnútorné zážitky 

dieťaťa, čím sa plne využíva i komunikačný význam kresby a neverbálne sprístupnenie jeho 
vnútorného sveta. Hoci výskumná osoba cielene volí námet kresby, dieťa si neuvedomuje 
účel kresbového úkonu. Predmet kreslenia je vedľajší. Napriek tomu má každá kresba svoju 
jedinečnú opodstatnenosť. Za každým symbolom v kresbe stojí za hlbšiu analýzu poodhalenie  
významu skrytého nevypovedaného motívu. Pri interpretácii kresby nie sú až tak nevyhnutné 
grafologické či iné (psychologické, psychoterapeutické, pedagogické) poznatky, daná kresba 
vždy závisí od účelu skúmania jej individuálneho vyhodnotenia.      

Metóda detskej kresby sa stala aj ako najpoužívanejšou metódou súvisiacou s 
výskumom poňatia čitateľskej gramotnosti.  D. W. Rowe – J. C. Harste  (1986, cit. podľa M. 
Kendrick – R. McKay, 2001) sú toho názoru, že detské kresby znázorňujúce čítanie a písanie 
prinášajú cenné informácie o tom, čo deti o  čitateľskej gramotnosti už vedia, vrátane ich 
presvedčení o sebe a o požiadavkách na rozličné druhy čitateľskej gramotnosti. Konkrétne 
detské kresby poskytujú ďalší zaujímavý pohľad na to, aké majú deti predstavy o čítaní 
a písaní v ich živote. 

 
2.4 Ciele výskumu 

 
     V tomto výskume vychádzame už zo spomenutého  pojmu, a to čitateľská gramotnosť 
a jej poňatie žiakom. Predmetom výskumu bude žiak primárneho vzdelávania a jeho poňatie 
o čitateľskej gramotnosti. Avšak rozdiel medzi doterajšími výskumami a touto štúdiou bude 
spočívať v tom, že sa u žiakov nezameriame iba na úroveň čítania a písania, t.j. zisťovania, 
ako vie žiak čítať, písať, pracovať s textom (napr. ako je to i v štúdiách PIRLS alebo  
výskumoch ŠŠI), ale zameriame sa na to, ako dieťa chápe svoju začínajúcu gramotnosť a akú 
úlohu pripisuje gramotnosti vo svojom živote (v škole i mimo školy).    
Primárnym cieľom bude: 
• zistiť u žiaka primárneho vzdelávania implicitné („naivné“) poňatie čítania a písania (t. z. 

ako žiak  chápe funkciu čítania a písania v životných – školských i mimoškolských 
situáciách, v čom vidí potenciality písaného média, ako hodnotí gramotnostné prostredie 
v ktorom žije, s akými formami textov má kontakt a pod.);  

• preskúmať, ako žiaci ponímajú rôzne činnosti s textom (napr. čo je to porozumenie textu, 
hlavná myšlienka textu, prečo sú informácie radené v texte daným spôsobom  a pod.). 

 
2.5 Metodologické riešenie výskumu 
        

     Čo sa týka prezentácie aktuálnych poznatkov z výskumu, táto časť je zatiaľ v štádiu 
metodologickej prípravy. Jednou z možností, ako budeme získavať informácie o interpretácii 
 čitateľskej gramotnosti dieťaťa, je výskum založený na koncepcii kvalitatívnej metodológie. 
Vzhľadom na výber participantov – žiakov prvého ročníka primárneho vzdelávania, bude 
požitá kombinácia nami zvolených dvoch kvalitatívnych výskumných metód, v zahraničí 
často spájaných s výskumami detských predstáv o čítaní a písaní. Predpokladáme, že títo žiaci 
ešte nedokážu dobre formulovať svoje myšlienky písomne, preto prvou z použitých 
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výskumných metód bude detská kresba (ako jedna z projektívnych techník). P. Gavora 
(2007) konštatuje, že deti kreslia spontánne a rady a často kresbou vyjadria to, čo nevedia 
povedať slovami. Žiaci budú kresliť obrázky o tom, kde, ako a s kým podľa nich prebieha 
čítanie a písanie. Nechali sme sa inšpirovať výskumnými prácami R.A. McKayovej a M.E. 
Kendrickovej (2001, 2003, 2004), ktoré vo svojom výskume používajú detské kresby o čítaní 
a písaní, aby získali cenné informácie o detských predstavách o čitateľskej gramotnosti. Po 
dokončení kresby použijeme jednu z ďalších kvalitatívnych metód, a to pološtruktúrované 
interview s použitím audio záznamu. Základ interview bude tvoriť sada otázok zameraných 
na dosiahnutie stanovených cieľov, pričom ďalšie otázky prispôsobím odvíjajúcemu sa 
interview. Doplňujúce otázky bude možné u každého participanta meniť a upravovať, 
vzhľadom na rozmanitosť detských odpovedí.  

Príklady otázok použitých v interview: 
– Akú úlohu zohráva čítanie/písanie v živote ľudí? 
– Myslíš si, že všetci ľudia na celom svete čítajú/píšu rovnako? 
– Kde všade na môžu nachádzať písmená? 
– Môžu byť písmená umiestnené aj niekde inde ako v knihách? 
– Existujú nejaké pravidlá pri tom, ako čítame/píšeme? 
– Prečo vzniklo čítanie/písanie? 
– Budeš čítanie/písanie používať aj v budúcnosti, keď vyrastieš? 

 
     Výsledkom skúmania obsahu každej z kresieb bude konštantná komparácia prvkov 
obsiahnutých v týchto kresbách, čím rozvinieme kategórie prítomné vo všetkých kresbách 
a identifikujeme prevládajúce témy kresieb. Taktiež uvedieme i citácie od každého dieťaťa, 
ktoré vyjadrilo svoju predstavu o tom, čo je na obrázku. 
     Výsledkom pološtruktúrovaného interview bude doslovný prepis audio záznamov. 
Zozbierané dáta budeme ďalej spracovávať a kvalitatívne vyhodnocovať prostredníctvom 
analýzy údajov, pričom využijeme jednotlivé segmenty textu, a následne budeme hľadať 
významové kategórie týchto segmentov.  Tým sa pokúsime vytvoriť novú teóriu o skúmaných 
javoch. 
       

2.6 Záver 
 

     Očakávame, že výsledky pripravovaného výskumu poskytnú cenné informácie do 
oblasti čitateľskej gramotnosti, do oblasti didaktiky čítania a detské predstavy o čítaní a písaní 
podnietia proces vyučovania v základných školách o nové možnosti využitia získaného 
poňatia detí o čitateľskej gramotnosti.                               
Sme otvorení pre všetky nové podnety a návrhy k vylepšeniu či už teoretickej stránky 
výskumu, alebo metodologickej prípravy. Veríme, že takto o rok sa opäť stretneme, nakoľko 
by sme už chceli prispieť i s konkrétnymi a spracovanými údajmi z terénu.                                   
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