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INTERPRETAČNÉ PRIEZORY VO VYUČOVANÍ 
 

INTERPRETIVE SIGHTS IN TEACHING 
 
 

Ján Pitoňák 
 
Abstrakt 
 
 Pomenovanie interpretácia sa objavuje vo všetkých oblastiach vzdelávania v rôznych 
pedagogických odboroch. Pri lexikálnom určovaní a vysvetľovaní významu tohto slova treba 
si uvedomiť oblasť pedagogickej činnosti, v ktorej sa interpretujú výsledky estetickej alebo 
vzdelávacej činnosti  človeka. 
 
Kľúčové slová: interpretácia, vzdelávanie 
 
Abstract 
 
 The designation - interpretation- appears in all areas of education in various 
pedagogical fields. When we want to explain and determinate the lexical meaning of the 
word- interpretation, it is important to realize the area of educatonal activity where the results 
of esthetic and educatonal activity where the results of esthetic and educatinal activity of 
people are interpreted. 
 
Key words: interpretation, education 
 
 

1. ÚVOD 
 

 Termín interpretácia významu umeleckého  alebo vedeckého obsahu poznania v 
školskej praxi treba posudzovať z viacerých aspektov pohľadu na samotný lexikálny význam 
pojmu interpretácia, vysvetľovanie. 
 V administratíve a právnej oblasti života chápeme termín interpretácia ako 
vysvetľovanie rôznych zákonov, vyhlášok, smerníc a nariadení. V tomto prípade sa týmto 
termínom pomenúva vysvetľovanie ich významu, teda čo vlastne konkrétne zákony, 
vyhlášky, nariadenia vyjadrujú, znamenajú a aký je ich obsah.  
 Toto pomenovanie sa objavuje vo všetkých oblastiach vzdelávania v rôznych 
pedagogických odboroch. Pri lexikálnom určovaní a vysvetľovaní významu tohto slova treba 
si uvedomiť oblasť pedagogickej činnosti, v ktorej sa pokúsime interpretovať výsledky 
estetickej alebo vzdelávacej činnosti  človeka. 
 V oblasti hudobnej výchovy na základných školách sa termín interpretácia  diela spája 
s konkrétnym prevedením určitého diela hudobným interpretom. Na mysli máme 
prezentovanie, komparáciu interpretácie diel rôznych autorov vážnej hudby, napríklad Verdi, 
Mozart, Bach a podobne na vyučovaní prostredníctvom viacerých hudobných nahrávok 
rôznymi interpretmi. Originálne interpretácie vlastných diel ich autormi sa z pochopiteľných 
technických dôvodov do súčasnosti nezachovali. Zároveň môže vyučujúci na vyučovaní dať 
možnosť prezentovať svoje schopnosti konkrétnym žiakom hrajúcim na nejaký hudobný 
nástroj. Takáto prezentácia schopností je vynikajúcim nástrojom pomáhajúcim správne 
formovať osobnosť mladého človeka. Osobnostne vyspelý a pedagogicky erudovaný pedagóg 
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sa takto stáva tým elementom, ktorý môže veľmi vhodne a pozitívne ovplyvniť rozvoj 
osobnosti mladého človeka, ktorý má záujem  napríklad o oblasť vážnej hudby. Poprípade 
dokáže priviesť k hudbe žiakov, ktorí by sa inak k tejto oblasti ľudskej činnosti nikdy 
nedostali. 
 

2. INTERPRETÁCIA V PROCESE VYUČOVANIA 
 
 V súčasnej dobe možno zaujať žiakov na vyučovaní aj skutočnosťou, že vďaka 
technike existujú časté aj interpretácie hudobných diel autorov, ktorých vlastné interpretácie 
sú zaznamenané a uchovávané. Kedykoľvek sa k nim možno vrátiť a porovnať ich s ďalšími 
interpretátormi, ktorí sa snažia úplne napodobniť originálnu interpretáciu, prípadne ju 
autorsky nejakým spôsobom upraviť. 
 V prvom prípade ide napríklad o hudobníkov, hrajúcich hudobné diela známych 
skupín, spevákov, snažiac sa čo najviac priblížiť k originálu. V druhom prípade sú to rôzne 
nové úpravy originálnych skladieb. 
 A práve prostredníctvom existujúcich rôznych verzií jednej skladby možno napríklad 
žiakom ukázať a vysvetliť technické zmeny a možnosti v hudobnej oblasti v priebehu 
posledných rokov. Zároveň sa dá poukázať na zmeny v hudobnom vkuse spoločnosti v oblasti 
populárnej hudby v konkrétnych desaťročiach.  
 V tomto momente opäť pripomíname úlohu pedagóga vo vyučovacom procese, ktorý 
môže vhodne rozvíjať talent žiakov rôznymi kreatívnymi úlohami. Napríklad rozdelí triedu na 
niekoľko skupín, v ktorých bude rovnaký počet študentov na rôznom stupni hudobného 
vzdelania. Takýmto skupinám potom zadá úlohu si upraviť nejakú notoricky známu skladbu 
alebo pieseň podľa svojich schopností a vkusu. Pochopiteľne tento typ zadaní na vyučovaní je 
výrazne závislý od zloženia triedy a  jej „ hudobných schopností a možností“. Nemenej 
dôležitým faktorom determinujúcim výchovno – vyučovací proces hudobné technické 
vybavenie a zabezpečenie konkrétnej školy. Pri realizácii takého typy úloh žiaci nemusia ani 
ovládať konkrétny hudobný nástroj. Prostredníctvom počítačovej techniky a konkrétnych 
programov si žiaci sami alebo v skupinách môžu vytvoriť rôzne vlastné hudobné výtvory, 
ktoré pomáhajú rozvíjať ich tvorivosť. 
 

3. INTERPRETÁCIA TEXTU 
 

 V súvislosti s textom v pedagogickej praxi sa pod pojmom interpretácia chápe 
vysvetľovanie, výklad významu konkrétneho diela vyučujúcim a jeho následného pochopenia 
zo strany žiakov či študentov. Obsah textu pôvodného, originálneho diela sa musí zhodovať 
s obsahom textu, ktorý je interpretáciou tohto diela (Mistrík, 1997). 
 Jozef Mistrík teda chápe interpretáciu ako vyjadrenie toho istého významu iným 
spôsobom ako v pôvodnom texte pri zachovaní obsahu.  
 Úlohou pedagogickej interpretácie je preniesť vec, v našom prípade obsah estetického 
alebo populárno - náučného prípadne vedeckého snaženia konkrétneho autora a jeho 
výsledkov z jedného prostredia do iného s tým, že obsah pôvodného diela musí byť 
zachovaný aj v novom texte, ktorého obsahom je interpretácia originálneho diela v školskej 
praxi, v ktorej ide v mnohých prípadoch o vysvetľovanie významu obsahu diela prijímateľom, 
pre ktorých pôvodný text vôbec nebol určený. Takýto problém, ako vhodne priblížiť obsah 
konkrétneho umeleckého, zväčša viacvýznamového  textu prioritne neurčenému pre napríklad 
dospievajúceho prijímateľa na strednej škole, stojí pred každým vyučujúcim slovenského 
jazyka a literatúry. 
 Osobitným príkladom je využívanie interpretácie obsahu textu v odborných 
predmetoch v rôznych stredných odborných školách alebo gymnáziách. Jej úlohou je 
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priblíženie získaných odborných a vedeckých poznatkov z určitej oblasti väčšiemu množstvu 
zväčša „laických“ prijímateľov. Školské prostredie, ktoré prijíma prezentované poznatky 
vplýva na celkové pochopenie tohto termínu a realizáciu významu daného pojmu z viacerých 
hľadísk. 
 Pri interpretácii obsahu textu v našom prípade odborného v prípade  vyučovania 
odborných predmetov alebo umeleckého, ktorý prevláda vo forme umeleckých diel na 
hodinách literatúry, je dôležité si uvedomiť, že prijímateľmi interpretácie textu, ktorej 
pôvodným autorom je odborník v danom vedeckom odbore, alebo na rôznej úrovni 
lingvisticky, štylisticky a literárne erudovaný autor, sú hlavne žiaci a študenti, ktorí  majú 
alebo môžu mať za sebou rôzne  získané určité údaje, vedomosti prípadne čitateľské 
skúsenosti a vkus. Hovoríme o takej skutočnosť, že prijímatelia, adresáti pôvodne 
rigoróznych odborných informácií alebo umeleckých kladných či záporných estetických 
zámerov majú v danej oblasti rôzne poznatky a skúsenosti. Autor konkrétneho textu 
s pedagogickým a didaktickým zámerom ako sekundárneho zdroja informácií by nemal 
chápať svoju interpretáciu ako text o texte, ktorý by úplne vystihoval podstatu 
interpretovaného textu na úrovni minimálne vedeckej. 
 Interpretácia obsahu primárneho textu zo strany vyučujúceho je tvorenie nového textu, 
ktorý má slúžiť na to, aby sa adresáti naučili chápať súvislosti a vzťahy vyjadrené v texte na 
odborných predmetoch, prípadne boli schopní rozlíšiť umeleckú kvalitu jednotlivých textov 
a uvedomovali si rozdiely medzi kvalitnými textami a textami bez umeleckej, respektíve 
estetickej hodnoty. 
 Poznanie a schopnosť vybrať si medzi kvalitným vedeckým dielom a takzvaným 
populárno – náučným textom pomáha budovať vzťah konkrétneho najmä mladého 
prijímateľa, adresáta k danej prezentovanej vedeckej oblasti ľudského odborného bádania. 
Podobná paralela existuje aj v prípade prijímania umeleckého textu. Pre skupinu laických 
prijímateľov, v tomto prípade žiakov a študentov konkrétnej interpretácie získaných 
odborných poznatkov a estetických zážitkov môže mať  určitý konkrétny vplyv na rozvoj ich 
osobnosti. Súčasne schopnosť vnímania obsahu textu, procesu jeho vzniku, úlohy autora ako 
jedného z primárnych činiteľov vplývajúceho na konečnú podobu textu, má dôležitú funkciu 
pri získavaní návykov reálneho objektívneho kritického prijímania rôznych informácií 
a následného formovania myslenia každej osobnosti v spoločnosti. 
 Interpretácia obsahu textu zo strany pedagóga by mala byť len akýmsi návodom pre 
žiakov a študentov ako chápať a vysvetľovať význam obsahu textov z rôznych oblastí ľudskej 
tvorivej činnosti. Autori interpretácií textov v školskom prostredí si musia uvedomiť a 
pochopiť nasledujúcu skutočnosť. Každý text s istou interpretačnou funkciou v našom prípade 
vzdelávacou je osobitný v tom, že okrem svojho prvoplánového významu a zmyslu vždy 
obsahuje aj ďalšie funkcie. Tieto funkcie možno prirovnať k funkciám jazyka v spoločnosti, 
ktorý je základným prostriedkom komunikácie v procese vzdelávania. Tie sú do textu 
zakomponovávané prostredníctvom rôznych  prostriedkov zo všetkých primárnych funkčných 
jazykových štýlov. Využívanie konkrétneho funkčného sekundárneho štýlu výrazne závisí od 
zámeru autora, vyučujúceho, ktorý sleduje svojím prejavom konkrétny cieľ. To predpokladá 
určité  vedomosti a poznatky nielen z teórie jazykovej štylistiky a poetiky, ale aj 
komparatistiky. Významným štylistickým činiteľom je adresát, prijímateľ takéhoto textu. 
Autor interpretácie textu v procese vzdelávania si musí uvedomiť, že rôzni študenti majú 
diferencované vedomosti z jednotlivých jazykovedných rovín, ako je napríklad lexikológia, 
morfológia, štylistika nevynímajúc fonetiku a fonológiu. Zároveň každý prijímateľ 
pedagogicky orientovaného komunikátu predstavuje je svojskú osobnosť s istými 
schopnosťami, poznatkami a vedomosťami. 
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4. OD INTERPRETÁCIE K TVORBE TEXTU 
  

 Pri tvorbe textu, ktorého úlohou je interpretácia jazykovo vzdelaný autor využíva 
všetky roviny jazyka, ktoré pomôžu prijímateľovi priblížiť a pochopiť obsah pôvodného  
komunikátu. Na mysli máme napríklad foneticko-fonologické, prozodické, lexikologické, 
morfologické a štylistické vlastnosti a znaky konkrétneho jazyka, v ktorom je konkrétny text 
napísaný. Ak sa bude učiteľ pokúšať vytvoriť interpretáciu pôvodne cudzojazyčného textu, 
teda diela, ktoré nevzniklo v rodnom jazyku jej autora a prijímateľa, je potrebné si túto 
skutočnosť uvedomiť. V takomto prípade ide nielen o dobrú znalosť obidvoch jazykov, teda 
jazyka v ktorom vznikol originálny text, ale aj jazyka, do ktorého je interpretácia prototextu 
uskutočnená. Typickým príkladom sú texty informujúce o vedeckých poznatkoch 
a zisteniach, v ktorých autor využíva syntaktické, morfologické a štylistické konštrukcie 
jazyka, v ktorom bol vytvorený pôvodný text. 
 Okrem formálnej stránky samotného textu interpretácie sú pre prijímateľa ďalšími 
dôležitými prvkami pochopenia jeho obsahu aj mimojazykové skutočnosti. Ide predovšetkým 
o oblasť, v ktorej žije, z toho možné vyplývajúce znaky, eventuálne historické, kultúrne 
udalosti a súvislosti vplývajúce na obsah diela, krajina pôvodu autora alebo národ, z ktorého  
konkrétny autor pochádzal, či pochádza.  
 Jazykovo vzdelaný autor, v školstve pedagóg konkrétneho predmetu, si uvedomuje 
osobnú prítomnosť adresáta, žiaka svojho prejavu, teda človeka prijímajúceho jeho písomný 
alebo hovorený text, reagujúceho na jeho celkový prejav. Lingvisticky erudovaný vyučujúci, 
ktorý tvorí interpretačný text zámerne podriaďuje svojmu zámeru celkovú podobu textu 
vrátane eventuálnych mimojazykových komunikačných prostriedkov. Uvedomuje si ich 
význam pre získanie pozornosti prijímateľa. Od ich správneho využitia mnohokrát závisí, či 
výklad žiaka, študenta zaujme a prijme ho, prípadne bude sám aktívne reagovať na jeho obsah 
v rámci interpersonálnej komunikácie. Vzdelaný a skúsený interpretátor, akým by mal 
pedagóg byť, musí všetky autorom ponúkané signály správne odhaliť a postrehnúť, aby 
dostatočne pochopil text diela a vedel správne vysvetliť prípadné zámery autora ukryté 
v texte, alebo sa o to aspoň v dostatočnej miere a kvalite bol schopný pokúsiť. Až vtedy úplne 
pochopí obsah a význam textu. Interpretácia teda predpokladá istú čitateľskú skúsenosť, 
respektíve určitú rozhľadenosť. Samozrejme, že každý interpret sa môže mýliť a vypovedacia 
hodnota interpretácie sa môže stať relatívnou  (Mistrík, 1997). 
 Hlavným zámerom autorov interpretácií textov v školskej praxi by malo byť to, aby 
pri vzniku a tvorení interpretačných  textov nevznikali zbytočné chyby a nedorozumenia.  
Podľa Mistríka „sa vzdelaný človek pri prejave opiera o fakty, vie zovšeobecňovať, vystihnúť 
situáciu a nájsť primerané výrazy. Jeho prejav je gramaticky a kompozične usporiadaný.“ 
(Mistrík, 1997) 
 Správne pochopenie, schopnosť a možnosť sa vyjadriť k prečítanému vedeckému 
alebo umeleckému dielu zo strany autorov interpretácie, vyučujúcich, môže napomôcť 
následným prijímateľom týchto sekundárnych textov, žiakom a študentom pri správnom 
pochopení podstaty pôvodných textov, s ktorými sa stretnú. Správna a do istej miery odborná  
nimi vytvorená interpretácia, teda výklad textu môže sa stať dobrým základom ku tréningu 
adresáta pre čítanie textu s porozumením, schopnosti výberu podstatných informácií z textu 
a následnej tvorbe vlastného názoru prípadne poznámok, alebo ďalšieho vlastného odborného 
či umeleckého textu.  
 Výraznou snahou v súčasnom vzdelávaní je podnecovať a prehlbovať v žiakoch 
a študentoch tvorivosť a kreatívnosť, ktorú môže podnietiť správne zvolená interpretácia 
obsahu existujúcich textov. Práca s umeleckým textom je vhodným podnetom pre tvorivé 
a kreatívne písanie žiakov. Ako uvádza Pitoňáková (2008) „efektívne a tvorivé písanie sa 
tradične spája len s tradičným písaním (pero a papier). Súčasnosť si vyžaduje nový prístup 
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a neštandardné metódy. V dnešnej dobe sa neustále pertraktuje tematika informatizácie 
spoločnosti. Žiaci sú od najnižších ročníkov vedení k využívaniu informačných 
a komunikačných technológií a mnohí z nich sú v tomto smere aj veľmi zruční. 
Problematickým sa však javí kritický prístup k informáciám. Ich selektívny výber a kvalitné 
spracovanie sú základnými predpokladmi k ich efektívnemu, pragmatickému využitiu“. 
 Takáto forma a spôsob výučby spolu s interpretáciou existujúcich textov, ktorá 
predchádza samotnej tvorbe študentov na vyučovaní prípadne pri skupinovom alebo 
individuálnom vypracovávaní rôznych projektov sa dá využiť pri prepájaní výučby medzi 
jazykovou a literárnou zložkou. Ako príklad uvádza spôsoby tvorby textov napríklad zdanlivo 
obsahovo a zámerovo protichodných štýlov, umeleckého a odborného.  
 Kreatívny prístup pri tvorbe odborného textu: 
Učiteľ vyberie vhodnú tému korešpondujúcu zo študijným odborom. Vytvorí sumár textov, 
ktoré pochádzajú z rozličných zdrojov, pričom za kľúčový bude považovaný text obsahujúci 
zaujímavý príbeh súvisiaci s témou. Príbeh je dôležitý pre vytvorenie vhodnej atmosféry, je 
predpokladom vzniku záujmu a je motiváciou pre ďalšiu prácu. Pri prezentácii je používaná 
zvuková nahrávka doplnená o stručný obrazový materiál. Zvyšné texty sú žiakom rozdané 
v printovej podobe. Počas prezentácie si žiaci robia vlastné záznamy, ktoré následne využijú 
pri tvorbe odborného článku na zadanú tému. Pred samotnou tvorbou (individuálna alebo 
skupinová práca) študenti vzájomne diskutujú o nastolenej téme. Pri tvorbe textu majú žiaci 
k dispozícii internet, kde môžu hľadať ďalšie relevantné informácie, ktoré ale musia podrobiť 
prísnej selekcii. Na prípravu krátkeho odborného článku je vyčlenených 50 minút. Po ich 
uplynutí študenti prečítajú a počas diskusie jednotlivé myšlienky doplnia, prehodnotia 
a dôsledne sa prihliada, či pri využívaní zdrojov boli splnené kritériá správneho uvádzania 
zdrojov pri ich citovaní a parafrázovaní. Súčasťou hodnotenia je aj dôsledná kontrola 
použitých všetkých prvkov stanovenej žánrovej dominanty (gramatika, lexika – odborné slov, 
neologizmy ...). (Pitoňáková, 2008) 
 Kreatívny prístup k tvorbe žánrov umeleckého štýlu. 
Témou môže byť všetko, čo vychádza z reality alebo je spojené  fantáziou. V rámci tohto 
štýlu sa študenti môžu pokúsiť o tvorbu alebo pretváranie rôznych žánrov z oblasti lyriky, 
epiky, drámy, ale aj o krátke útvary pochádzajúce z ústnej ľudovej slovesnosti. Veľmi 
podnetnou je tvorba akrostichov alebo kaligramov. Predovšetkým pri kaligramoch, ktorú sú 
známe svojím kreatívnym grafickým stvárnením, je možné dostatočne prehodnotiť schopnosti 
študenta vytvoriť text a následne ho pomocou špeciálneho softvéru transformovať do 
nápaditej vizuálnej podoby. Pri tvorbe kaligramov sa vychádza z predpokladu, že žiaci 
z teórie literatúry disponujú znalosťou tohto pojmu a z dejín literatúry sú im známe diela 
najznámejších tvorcov kaligramov. Predpokladom úspešnosti študenta sú veľmi podstatné aj 
teoretické a praktické znalosti z oblasti grafického dizajnu. (Pitoňáková, 2008) 
 Pri využívaní spomínaných foriem a metód práce na vyučovaní je pochopiteľne 
dôležité uvedomiť si pre pedagóga jeden z objektívnych štýlotvorných činiteľov, adresáta, 
ktorý v pedagogickom procese predstavuje najvýraznejší faktor ovplyvňujúci obsah 
vzdelávania, spôsob vzdelávania. 
 V prípade vhodne vytvorenej interpretácie umeleckých textov v procese vzdelávania 
môže výrazne napomáhať prijímateľom pochopiť pôvodný text a vedieť vybrať si kvalitné 
originálne umelecké texty. Pútavo a zrozumiteľne prezentovaná interpretácia môže patriť 
k faktorom výrazne pozitívne ovplyvňujúcim vzťah študentov k literatúre vo všeobecnosti. 
Tieto eventuálne skutočnosti závisia iba od osobnosti konkrétneho prijímateľa interpretačného 
textu a jeho subjektívnych individuálnych dôvodov prijímania konkrétneho textu, ktoré nie sú 
vždy v školskom prostredí dobrovoľné. 
 Všetky tieto skutočnosti môže výrazne kladne ovplyvňovať interpretácia ako súčasť 
moderných vyučovacích a foriem a následne pomáhať zlepšovať proces prijímania aktuálnych 
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vedeckých odborných výsledkov bádania žiakmi a študentmi na rôznych stupňoch a typoch 
škôl, prípadne intenzívnejšie a kvalitnejšie vplývať na prijímanie, vysvetľovanie a chápanie 
umeleckých textov. 
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