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Abstrakt 
 

Predmetom nášho príspevku sú špecifické stratégie učenia sa, ktoré podporujú výučbu 
cudzieho jazyka a majú potenciál zvýšiť motiváciu študentov učiť sa daný cudzí jazyk. 
Príspevok polemizuje o súčasnej situácii v oblasti vzdelávania sa na stredných školách, v 
ktorých dominuje jednostranný spôsob výučby cudzích jazykov zameraný na dosiahnutie 
dobrých výsledkov v testovaní, no zabúda pri tom na jednu z najdôležitejších úloh učenia sa 
jazyka – schopnosť komunikovať. V príspevku kladieme dôraz na zmenu postoja vzťahu 
učiteľ – žiak – učivo, a to najmä v oblasti podpory a rozvoja autonómneho učenia, ktoré ako 
stratégia mení žiakov pohľad na účel znalosti cudzieho jazyka, čím dochádza k zmene jeho 
motivácie z vonkajšej na vnútornú.  
 
Kľúčové slová: motivácia, cudzí jazyk, motivačné stratégie, autonómne učenie 
 
Abstract 
 

The subject of our paper is a variety of specific learning strategies that encourage the 
teaching of foreign language and have some potential to increase students´ motivation to learn 
the language. It comments on the current situation in education at secondary schools, which is 
dominated by one-sided way of teaching foreign languages, aimed at achieving good results 
in testing, but it forgets to support one of the most important tasks of language learning - the 
ability to communicate. In this paper we focus on the shift in the relation: teacher - pupil - 
curriculum, particularly in the promotion of autonomous learning, which, as a strategy, 
changes the view of a student on the purpose of gaining foreign language skills, thereby to 
change his/ her motivation from the extrinsic one to intrinsic. 
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1. ÚVOD 
 

Istotne si každý učiteľ alebo lektor cudzieho jazyka položil otázku, do akej miery je 
potrebná motivácia na jeho hodinách. Niektorí z nás sa môžu pýtať, či je vôbec potrebná 
nejaká motivácia učiť sa jazyk, keďže každý človek sa dokáže naučiť vlastný jazyk bez toho, 
aby bol vedome motivovaný. Dokonca deti vyrastajúce v bilingválnych rodinách sa poľahky 
naučia dva jazyky bez motivovania. Takéto otázky sa vynárajú najmä v dobe, kedy je  pre nás 
znalosť cudzieho jazyka (CJ) dôležitá, no aj napriek tomu nevieme u študentov stredných škôl 
zabezpečiť takú úroveň CJ, aká je v súčasnosti potrebná. S klesajúcou úrovňou vzdelania sa 
stretávame dlhodobejšie a neplatí to len pre výučbu CJ. Jazyk ako taký je integrálnou 
súčasťou ľudského vývinu a je nevyhnutným prostriedkom komunikácie a participácie v 
prostredí, v ktorom človek žije. To však nemusí byť pravidlom pre CJ, hlavne pre tie, ktoré sa 
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učíme v škole. Existuje mnoho výhod, ktoré prináša znalosť CJ, no tieto výhody nie sú pre 
prežitie človeka nevyhnutné. Dôsledkom toho by sa motivácia mohla stať prostriedkom, ktorý 
hrá dôležitú úlohu pri osvojovaní si CJ v školskom prostredí. Existuje mnoho vecí, ktoré 
môžu takúto motiváciu ovplyvniť. Cieľov tohto príspevku je poukázať na to, že motivácia je v 
osvojovaní si CJ mimoriadne dôležitá  a že je komplexnejšia ako len jednoduchá túžba učiť sa 
daný CJ. 
 

2. ROZLIČNÉ NÁZORY NA MOTIVÁCIU 
 

Najviac teórie a výskumu o motivácii sa podarilo zhromaždiť psychológom, ktorí 
pracovali s tromi hlavnými rámcovými oblasťami: behaviorismom, kongnitívnou 
psychológiou a humanistickou edukáciou.  

Behavioristi veria, že ľudské správanie je determinované zosilňovaním, to zn. snažia 
sa vysvetliť motiváciu identifikovaním podnetov, ktoré vyvolávajú správanie a tiež hľadajú 
posilnenie, ktoré ju udržuje. Kognitívni psychológovia sa domnievajú, že myšlienkové 
procesy riadia správanie, a tak sa zameriavajú na to, ako ľudia spracúvajú informácie a ako 
interpretujú osobné chápanie konkrétnych situácií. Humanisti veria, že ľudia konajú pod 
vplyvom prostredia, ale sú viac zaujatí všeobecným osobným rozvojom, aktualizáciou 
potenciálu a odstránením prekážok osobného rastu ( Good, Brophy, 1990, s. 251). Každá z 
týchto teórií v sebe nesie myšlienku, že motivácia má rôzne podoby, vyvolávajú ju rozličné 
podnety a jej jednotlivé druhy majú odlišné prejavy. Pre výučbu cudzích jazykov je každá 
motivácia dôležitá, nie však hociktorá z nich dokáže prispieť k systematickému zlepšovaniu 
sa úrovne cudzojazyčnej kompetencie. V prvom rade by mal byť žiak motivovaný, pretože 
bez motivácie žiadna výučba pravdepodobne neprebehne.  
 

Mnohí vedci sa nevedia zhodnúť na tom, aká má byť presná definícia motivovaného 
žiaka, no všetci sa zhodnú na tom, že nie je možné podať jednoduchú definíciu motivácie, 
pretože vieme vymenovať mnohé charakteristiky motivovaného jednotlivca. Napríklad, 
Gardner (2006) popisuje motivovaného človeka ako takého, ktorý má nejaký cieľ, vykazuje 
určitú snahu, má očakávania, je vytrvalý, pozorný, má túžby, prejavuje sebavedomie a má 
svoje dôvody, resp. motívy. Ako vidíme, niektoré z týchto charakteristík sú vo svojej podstate 
kognitívne, niektoré sú afektívne a ďalšie sú behaviorálne. Williams a Burden ďalej uvádzajú, 
že pri kognitívnom chápaní motivácie sa dôraz kladie na spôsoby, akými jednotlivci chápu ich 
vlastné učenie, pričom sú motivovaní ich uvedomelými myšlienkami a pocitmi. (1997, s. 
112). Na druhej strane stojí behavioristické nazeranie na motiváciu, ktoré sa zaoberá  
systémom odmeňovania. To považuje  za najefektívnejší spôsob motivovania istého správania 
(Williams, Burden, 1997, s. 113). Znamená to teda, že behavioristi uvažujú nad motiváciou z 
pohľadu vonkajších faktorov, ktorými sú špecifické podmienky zvyšujúce nárast objavovania 
sa určitého druhu  správania. Jednoducho povedané, ide o pozitívne a negatívne posilňovanie 
prostredníctvom odmien, ktorými môžu byť napríklad známky, body, kredity, peniaze, dary 
atď. Myslíme si, že takýto spôsob motivovania študentov je v našom školskom systéme 
najrozšírenejší. Rebecca Oxford vo svojej publikácii zameranej na stratégie vyučovania 
cudzieho jazyka uvádza, že vďaka podmienkam najviac rozšírených edukačných systémov, 
mnoho študentov (aj dospelých) je pasívnych a sú zvyknutí na jav v angličtine nazvaný 
„being spoon fed“, čo doslovne znamená byť kŕmený lyžičkou. To naznačuje, že učiaci sú 
radi, ak im niekto povie, čo robiť a budú pracovať len na tom, čo ich dovedie k získaniu 
dobrej známky, a to aj na úkor toho, že tým nezískajú potrebný rozvoj kompetencií na 
cudzojazyčnú komunikáciu (Oxford, 1989, s. 10). Tento jav sa vyskytuje ešte aj v súčasnosti 
v slovenskom systéme vzdelávania a je prekvapivé dozvedieť sa o jeho existencii  aj na pôde 
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Spojených štátoch amerických.1 Doterajšia prax mnohých učiteľov určite potvrdí, že existujú 
žiaci, a nie je ich málo, ktorí napíšu každú písomnú previerku veľmi dobre, no ich 
samostatnosť v cudzojazyčnom prejave nedosahuje uspokojivú kvalitu. Je preto na mieste 
venovať sa výskumu faktorov, ktoré by mohli tento jav zmeniť k lepšiemu. Relatívne veľký 
priestor sa otvára v problematike motivovania, ktoré nie je len vonkajšie, ale predovšetkým 
vychádza z vlastného chcenia žiaka. Existujú niektoré málo známe stratégie, ktoré by mohli 
napomôcť podpore rozvoja určitých druhov motivácie.  Na to, aby sme sa mohli podrobnejšie 
venovať týmto stratégiám, považujeme za vhodné v krátkosti definovať koncept pojmu 
motivácia v procese nadobúdania cudzojazyčnej kompetencie. 

 
3. MOTIVÁCIA A CUDZÍ JAZYK 

 
Motivácia v učení sa CJ nie je jednoduchou záležitosťou. Nie je možné ju odmerať na 

nejakom prístroji. Nedá sa vyhodnotiť na základe toho, že žiaci odpovedajú na jednoduché 
otázky typu „prečo je pre Vás cudzí jazyk dôležitý?“ „Motiváciu, podobne ako koncept 
gravitácie, je ľahšie opísať na základe vonkajších pozorovateľných prejavov, než je definovať 
ju“(Convington, 1998, s. 1).  

Komplexná charakteristika motivácie by síce mohla byť náročná a komplikovaná, ale 
u viacerých autorov sme sa stretli  s niekoľkými podobnými bodmi, ktoré udávajú jej 
základné dimenzie. Napríklad Dornyei (2001, s. 7.) vysvetľuje, že ľudské správanie má dve 
základné sféry – smer a intenzitu, pričom motivácia vo svojej charakteristike zahŕňa aj jedno, 
aj druhé, pretože je zodpovedná za : a) výber konkrétnej akcie, b) námahu na ňu vynaloženú. 
Z toho je možné dedukovať, že motivácia vysvetľuje prečo sa ľudia rozhodnú niečo robiť, ako 
veľmi a ako dlho sú ochotní udržiavať danú aktivitu. Mnoho teórií o motivácii sa snaží nájsť 
odpoveď práve na tieto položené otázky. V podobnom duchu definuje motiváciu  Nákonečný, 
ktorý tvrdí, že spomínané prečo má dva základné aspekty. Jeden sa spája so spôsobom 
správania, t.j. napríklad prečo sa človek správa v nejakej situácii priateľsky; druhý sa spája s 
otázkou cieľa tohto chovania, s jeho dôvodom (Nákonečný, 1996, s. 5). Skúmanie motivácie 
ľudského správania je hľadaním odpovede na otázku, prečo sa človek správa určitým 
spôsobom a čo je príčinou jeho správania. Harmer (2001, s. 74) dopĺňa, že motivácia je 
nevyhnutná k úspechu, „že musíme chcieť niečo robiť, aby sme v tom boli úspešní.“ Bez 
motivácie s určitosťou zlyháme v odvedení potrebnej práce. Na začiatku samotného učenia CJ 
sa učiteľ stretáva s rôznymi stupňami motivovaných/ nemotivovaných žiakov. Niektorú 
študenti majú jasný cieľ, sú častokrát poháňaní silnou vonkajšou motiváciou. Iní majú 
vnútorné chcenie, ktoré ich poháňa. Niektorí môžu mať len veľmi nepatrnú motiváciu 
hocijakého druhu. No začiatočná miera motivácie nemusí ostať na tom istom stupni. Ako 
tvrdí Rogers, „ zabúdame na to, že  začiatočná motivácia učiť sa môže byť slabá a môže úplne 
zaniknúť; alebo sa môže zvyšovať a byť nasmerovaná do rôznych sfér.“ (Rogers, 1996,s. 61). 
Súhrne si dovolíme tvrdiť, že motivácia je pre všetkých žiakov potrebná, no nie vždy je vo 
vyučovacom procese prítomná. V nasledujúcej časti sa preto budeme venovať niektorým 
stratégiám, ktoré by mohli napomôcť jej rozvoju.   
 

4. STRATÉGIE ROZVOJA MOTIVÁCIE VO VÝUČBE CJ 
 
Tradičný spôsob vyučovania CJ, ktorý je častokrát založený na gramaticko-

prekladovej metóde, má svoje nedostatky. Problémom sa stáva to, že študenti nie sú schopní 
preniesť znalosť naučenú na hodine CJ do komunikatívneho používania v prostredí mimo 
triedy. Na druhej strane kognitívny prístup vo výučbe CJ je založený na znalosti abstraktných 

                                                            
1 Rebecca Oxford pôsobí ako profesorka na univerzite v Alabame, USA.  
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pravidiel, ktoré žiakovi umožňujú cudziemu jazyku rozumieť a na základe nich vytvárať nové 
vety. (Larsen-Freeman, 2000, s. 53). Z toho vyplýva, že pochopenie CJ by malo byť 
procesom, v ktorom ľudia používajú ich vlastný pochod myslenia alebo tzv. kogníciu , aby 
objavili pravidlá jazyka, ktorý sa učia. Tú istú kogníciu, resp. schopnosť poznania, by žiaci a 
učitelia mohli rozvíjať pri osvojovaní si rôznych motivačných stratégií. Dôraz na ľudskú 
kogníciu viedol k založeniu kognitívneho prístupu (Celce, Murcia in Richards,1996), kde boli 
žiaci viac aktívne zodpovední za ich vlastné učenie, boli zapájaní do formulovania hypotéz, 
len aby sami objavili pravidlá platné pre daný CJ. Dovolíme si tvrdiť, že takýto prístup vo 
vyučovaní do veľkej miery zvyšuje motiváciu učiť sa. Preto sme sa rozhodli skúmať oblasť, v 
ktorej sa prelínajú motivácia so špecifickým spôsobom výučby CJ. Kognitívny prístup v učení 
CJ na začiatku 70. rokov 20. storočia vnímal  žiakov ako zodpovedných za ich vlastné učenie. 
(Larsen-Freeman, 2000, s. 159). Vo vzťahu k takejto percepcii edukácie, Joan Rubin 
zisťovala, čím dobrí žiaci prispievali k držaniu a uľahčeniu edukačného procesu. V jej 
zisteniach identifikovala niekoľko učebných stratégií, ktoré definovala ako „techniky alebo 
spôsoby, akými žiak dosahuje poznanie“ (Rubin, 1975, s. 43). Medzi nimi bola aj 
maximalizácia ich potenciálu prostredníctvom rozvoja autonómneho učenia, ktoré má veľký 
potenciál zvýšiť motiváciu študentov. Takto vznikla myšlienka trénovania učebných stratégií 
– teda stratégií, ktoré zlepšia efektivitu ich vlastného učenia. Larsen-Freeman tvrdí, že 
študovanie konkrétnych stratégií napomáha akademickému úspechu (Larsen-Freeman, 2000, 
s. 163). Počas našej praxe sme sa stretli s viacerými stratégiami učenia sa. Straková (2006) 
napríklad uvádza ich rozdelenie na priame a nepriame podľa toho, či priamo, alebo nepriamo 
zahŕňajú použitie CJ. Spomenieme napríklad pamäťové, kognitívne, afektívne alebo 
metakognitívne stratégie. Viaceré z nich sa môžu priamo podieľať na zvyšovaní miery 
motivácie učiť sa CJ. Stratégie v učení sa CJ sú dôležité, lebo predstavujú nástroje na podporu 
vlastného seba zapojenia do učenia, čo je nevyhnutné pre rozvoj jazykovej kompetencie. Ako 
tvrdí Oxford, učiteľ sa v procese učenia stáva médiom, ktoré vhodným spôsobom môže 
napomôcť rozvoju stratégií. V dnešnej dobe však učitelia očakávajú, že budú vnímaní ako 
autority s rolami rodiča, inštruktora, manažéra, riaditeľa, sudcu, lídra, kontrolóra alebo 
dokonca lekára, ktorý má vyliečiť ignorantstvo študentov (Oxford, 1989, s.10). No tieto roly 
učiteľa potláčajú komunikáciu v triede, pretože prikazujú, aby celá komunikácia smerovala k 
učiteľovi alebo cez učiteľa (ibid). Dovolíme si tvrdiť, že niektoré vlastnosti žiaka, ako 
napríklad štýl učenia, osobnosť, je veľmi ťažké zmeniť. Naproti tomu stratégie učenia sa sú 
jednoduchšie na naučenie sa a na prípadnú modifikáciu.  Toto je možné dosiahnuť, ak sa žiaci 
budú venovať spoznávaniu nových stratégií. Tie sú najviac efektívne, ak žiaci vedia, ako a 
kedy ich použiť, prípadne aplikovať ich na rôzne situácie.  

Študovaním teórie stratégií učenia sa sme zistili, že metakognitívne stratégie majú 
veľký potenciál zvýšiť motiváciu študentov učiť sa CJ. Autonómne učenie vedúce žiaka k 
samostatnosti, patrí medzi základné metakognitívne stratégie, ktoré je možné u žiaka rozvíjať. 
Termín autonómia má veľmi široké použitie, je možné ho aplikovať v rôznych súvislostiach a 
oblastiach. V cambridgeskom slovníku je definovaný ako právo skupiny ľudí na samostatné 
riadenie a organizovanie vlastných aktivít. Vo vzťahu k spoločnosti sa jeho význam chápe 
ako schopnosť jedinca nezávisle existovať, riadiť vlastný rozhodovací proces a dostať sa k 
stanoveným cieľom. V teórii vyučovania cudzích jazykov sa tento termín objavuje na konci 
šesťdesiatych rokov (Straková, 2003, s. 5). Konkrétnejšie sa spája s pojmom autonómne 
učenie (odvodené od anglického názvu „self-directed learning“), počas ktorého jednotlivec, 
teda v našom prípade žiak, preberá iniciatívu a zodpovednosť za to, čo sa na vyučovaní 
odohráva. Takto žiak selektuje, rozhoduje a hodnotí svoje vlastné učebné aktivity, ktoré sa 
uskutočnia hocikedy, na hocijakom mieste, prostredníctvom hocijakých prostriedkov a v 
akomkoľvek veku (Gibbons, 2008). Aj Mareš (1998, s. 171) definuje učebný proces, v ktorom 
akcentuje význam toho, že žiak postupne preberá spoluzodpovednosť do vlastných rúk, avšak 
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on tento proces nenazýva autonómnym, ale autoregulačným.  Uvádza definíciu 
autoregulačného učenia, ktorým je“...taková úroveň učení, kdy se člověk (žák, študent) stává 
aktivním aktérem svého vlastního procesu učení jak po stránce činností a motivační, tak 
metakognitivní. Snaží se přitom dosáhnout určitých cílů (znalostí, dovedností, známek, 
společenského uznání, profesního uplatnění), iniciuje a řídí své vlastní úsilí, používá 
specifických strategií učení.“  V zahraničnej literatúre sa častokrát stretneme s pojmami seba 
regulované alebo seba usmerňujúce učenie, ktoré sú slovným ekvivalentom autonómneho 
učenia. Richards (1996, s.155) charakterizuje seba usmerňujúceho žiaka ako takého, ktorý je 
schopný robiť uvážené rozhodnutia v tom, ako a čo sa učiť.  Schopnosť robiť takéto 
rozhodnutia si však vyžaduje znalosť a dispozíciu a pre väčšinu ľudí je najjednoduchšou 
cestou získania takejto schopnosti priama inštrukcia, prípadne tréning. (ibid, s. 155). 

 
5. ZÁVER 

  
Úlohu stratégií vo vyučovaní CJ je potrebné vnímať ako existujúci fenomén, ktorý je 

v našom vzdelávacom systéme málo využívaný. Oboznamovanie sa s jeho využitím na 
hodinách CJ, ale aj na hodinách iných predmetov, v sebe skrýva veľký potenciál a s veľkou 
pravdepodobnosťou ovplyvní každý vyučovací proces. Niektoré stratégie podporujú 
špecifické vyučovacie štýly CJ, vplývajú na mieru a druh motivácie študentov, čím vytvárajú 
priestor na ich systematické zlepšovanie sa v cudzojazyčnej kompetencii. Z nich málo 
preskúmané a využívané sú metakognitívne stratégie, ktoré vedú žiaka k samostatnosti. Máme 
za to, že takéto stratégie do určitej miery zvyšujú motiváciu učiť sa CJ.  
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