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ROLA NEURODIDAKTIKY A VYUČOVANIE CUDZIEHO 

JAZYKA  
 

Michaela Sepešiová 
 

 

Abstrakt: V snahe o zvýšenie efektivity vyučovacieho procesu sa počas celej histórie 

stretávame so snahou spoznať fungovanie mozgu, implementovať tieto poznatky do praxe, 

 zavádzať inovatívne metódy vyučovania; zmeniť obsah, ktorý by odrážal požiadavky doby; 

aplikovať nové koncepcie a reformy do školstva. Vychádzajúc z uvedeného sa do popredia 

dostáva neurodidaktika ako veda 21. storočia. Mozog, procesy a funkcie odohrávajúce sa 

v ňom v edukačnom procese sa stávajú významnou sférou bádania v snahe o zvýšenie 

efektivity v oblasti vyučovania cudzích jazykov.  

 

Kľúčové slová: neurodidaktika, vyučovanie cudzieho jazyka, funkcie mozgu, 

mozgovokompatibilné učenie, teória okien príležitostí 

 

 

Úvod  

If the brain were so simple that we could understand it, we would be so simple we couldn't 

understand it.  

Emerson Pugh (online) 

 

Kognitívna neuroveda sa zaoberá štúdiom mechanizmu mentálnych činností - 

myslenia, čítania, hovorenia, poznávania, zapamätávania si. Táto vedná disciplína hľadá 

spôsob ako rozšíriť vedomosti o organizácii zdravého mozgu a mysle človeka a 

neuroregulačných mechanizmov umožňujúcich kompenzovať deficit určitej schopnosti. 

Úlohou moderných kognitívnych vied je rozšíriť naše vedomosti o psychických procesoch 

ako sú správanie, city, pamäť a reč. Karpińská (2006) chápe neurodidaktiku ako 

interdisciplinárnu vedu vychádzajúcu z fungovania mozgu a mechanizmov procesu učenia, 

učenia sa a vyučovania. 

Neurodidaktika kombinuje a prepája rôzne aspekty tradičného vyučovania z nových 

perspektív. Zameriava sa na vzdelávanie, osobnosť a motiváciu učiť sa, je to veda 

o organizovaní edukačného procesu využívajúca najnovšie poznatky o ľudskom mozgu 

(Sawińsky, 2005 In Petlák ), ktorá vychádza z  neurobiológie
14

, neurológie a didaktiky, ktoré 

sú charakterizované v nasledujúcej Tabuľke 1. 

 

Neurobiológia Neurológia Didaktika 

oblasť biológie zaoberajúca 

sa štúdiom stavby, pôvodu 

a funkciami mozgu 

a nervového systému 

oblasť medicíny 

zaoberajúca sa štúdiom 

štrukturálnych funkcií 

a abnormalít mozgu 

oblasť pedagogiky zaoberajúca sa 

viacerými oblasťami vyučovania – 

obsah a rozsah vzdelania 

a vyučovania;  

metódy, zásady a formy; interakcia 

medzi učiteľom a žiakom 

Tabuľka 1 Hlavné oblasti neurodidaktiky podľa Sawińského 

                                                 
14

 Pozri napr.: Bear, M. F., Connors, B. W., Paradiso, M. A. 2001; Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M. 

1991 
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Je možné stotožniť sa so Sawińským (2005), ktorý opísal rozdiely medzi tradičnými 

a novodobými prístupmi k vyučovaniu, a teda aj k vyučovaniu cudzieho jazyka nasledovne: 

 poznanie zákonitostí, mechanizmov a možností ľudského mozgu; 

 poznanie skutočných možností ľudského mozgu a preferencií v učení sa; 

 potrebu vlastného zdokonaľovania a možnosť dosiahnutia úspechu v živote; 

 osobnosť rozmanitej inteligencie a veľké individuálne rozdiely ľudských osobností; 

 „alchýmia rozvoja” a možnosti robenia kariéry v škole i v živote; 

 individuálny rozvoj človeka prostredníctvom jeho vlastného, samostatného 

zdokonaľovania sa (2005, s.14 In: Petlák). 

Ak chceme pomôcť žiakom osvojiť si cudzí jazyk a vhodným spôsobom a výberom 

metód rozvíjať všetky jazykové zručnosti, je nevyhnutné, aby sme poznali a využívali 

poznatky o fungovaní ľudského mozgu. Na základe vyššie uvedeného je preto potrebné 

venovať sa detailnejšie štruktúre a modelom mozgu, jeho činnostiam, 

mozgovokompatibilnému učeniu a vhodnému začiatku zavedenia vyučovania cudzieho 

jazyka. Poznanie uvedených oblastí nám otvára ďalšie možnosti inovovať a zefektívniť 

vyučovanie cudzích jazykov. 

 

 

Učenie a mozog   

Ak chceme aplikovať inovatívne prvky a metódy do vyučovania cudzích jazykov, 

musíme ako učitelia vedieť, aké procesy sa odohrávajú v mozgu žiaka, aby sme vedeli 

dosiahnuť objektívne a očakávané ciele vo vyučovaní cudzích jazykov. Z hľadiska aplikácie 

funkcií mozgu pre potreby pedagogickej verejnosti je možné opis mozgu zjednodušiť 

(spracované podľa Hajaš, 2012). 

Mozog – cerebrum, encephalon - dospelého jedinca váži od 1 300 do 1 600 gramov, je 

rozdelený na dve hemisféry, obalený troma obalmi a je uložený v dutine lebečnej, ktorá ho 

dokonale chráni. Medzi hmotnosťou mozgu a inteligenciou nebola doteraz dokázaná 

vzájomná závislosť. Mozog nás odlišuje od iných živočíchov tým, že vieme myslieť, učiť sa, 

cítiť, komunikovať prostredníctvom slov, znakov, pamätať si (pozri obr. 1). 

 

 
Obrázok 1 Ľudský mozog  

(Zdroj: Dobeš, 2005.) 
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Mozgový kmeň spája mozog s miechou a riadi inštinktívne správanie a automatické 

funkcie zabezpečujúce základné životné funkcie. Na tejto úrovni mozgu nedochádza 

k tvoreniu reči ani zrakovej pamäti, nedochádza tak k vedomému učeniu. Skladá sa z miechy, 

mosta a mozočku.  

Limbický systém alebo viscerálny mozog sa vytvára v štádiu embrya okolo základov 

mozgového kmeňa. Medzi funkcie limbického systému patria .pre oblasť amygdaly somatické 

funkcie pri emóciách a pre oblasť hypokampusu udržanie pozornosti, tvorba pamäťových 

stôp, podmienené reflexy a dlhodobá pamäť. Ďalšie funkcie sú tvorba a overovanie 

pamäťových stôp, reakcie spojené so zachovaním rodu, veľmi dôležité – pudy, motivácia, 

učenie a správanie. 

Mozgová kôra je fylogeneticky najmladšia časť mozgu a u človeka patrí 

k najvýznamnejšej časti. Je veľmi členitá, poprehýbaná do závitov – gyrusov,  delí sa na 2 

mozgové pologule - hemisféry a 4 laloky – lobus – čelový, temenný, záhlavný a spánkový, 

kde každý má jednu alebo viac funkcií (pozri obr. 2).  

 
Obrázok 2 Laloky mozgovej kôry  

(Zdroj: prednášky z fyziológie FaF UK, 2007.) 

 

Neurón alebo nervová bunka (pozri obr. 3) je aktívnou časťou nervového systému 

človeka. Má rôzny tvar a veľkosť. Skladá sa z jadra uloženého v guľatej časti neurónu 

a rozvetvených výbežkov – dendritov, ktoré prijímajú vzruchy a informácie; axónov – hlavné 

vodivé vlákna ukončené drobnými uzlíkmi, ktoré odvádzajú signály z jadra.  

 
Obrázok 3 Neurón  

(Zdroj: www.primar.sme.sk.) 

 

Prostredníctvom synapsií, medzier medzi dendritmi iných neurónov, sa vzruchy prenášajú 

chemickými látkami. Vzruchy sa začínajú podráždením jedného alebo viacerých dendritov 

a sústreďujú sa do tela neurónu, kde cez axóny preskakujú cez synapsu k dendritu susedného 

neurónu. Celý proces je založený na princípe reflexného oblúka, kedy dochádza 
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k podráždeniu receptora, ktorý sa v podobe vzruchu prenáša dostredivými nervovými 

vláknami do miechy a mozgu, kde vzniká reakcia vo forme odpovede, ktorá je odstredivými 

nervovými vláknami prenesená na efektor – výkonný orgán (pozri obr. 4).  

 
Obrázok 4 Schéma reflexného oblúka  

(Zdroj: Hajaš, 2012.) 

 

Po narodení človeka sa neuróny už nerozmnožujú, ich počet sa môže znížiť o 15%, 

v mozgu máme približne 100 miliárd neurónov, ktoré sú prepojené prostredníctvom synapsií. 

Intelekt tak závisí od počtu spojení. Turek charakterizuje učenie „ako tvorbu synapsií, t.j. 

spájania neurónov, a tým tvorbu neurálnych sietí, alebo ako zmenu existujúceho spôsobu 

spojenia neurónov” (2010, s.436). Neuróny sa delia na: 

- senzorické – prijímajú podnet zo zmyslových orgánov a prenášajú ich do miechy 

a mozgu; 

- motorické – sú odpoveďou z mozgu a miechy do svalov; 

- interneuróny– prenášajú informáciu medzi ostatnými neurónmi. (Turek, 2010 ). 

Mozgovokompatibilné učenie  

Fenomén mozgovokompatibilného učenia - brain-based learning alebo ako sa mozog 

učí prirodzene, zaznamenal nárast záujmu hlavne koncom minulého storočia v USA. Ide 

o komplexný prístup k vyučovaciemu procesu vychádzajúc z najnovších poznatkov výskumu 

mozgu a kognitívnej vedy. Existuje množstvo článkov, publikácií, webových stránok a 

odborných zdrojov, ktoré sa venujú problematike mozgovokompatibilného učenia.  

V zahraničí sa problematike mozgovokompatibilného učenia, neurodidaktike či 

neuropedagogike venuje napr. R. Kotulak (1994), J. P. Sawiński (2005), A. Karpińská (2006). 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že už aj na Slovensku sa výskumom v tejto oblasti 

venujú autori ako I. Turek (2004, 2011), E. Petlák (2009), V. Rusňák (2008), J. Zajacová 

(2009), D. Valábik (2009).  

Z hľadiska bližšieho pochopenia je preto potrebné oboznámiť sa s princípmi 

mozgovokopatibilného učenia (pozri Tab. 2), odvodené na základe výsledkov výskumu 

neurovedy a kognitívnej vedy, ktoré sú prezentované napr. Turekom (2010, s.452) alebo 

Petlákom (2005, s.31). 
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princíp odporúčanie 

mozog je paralelný procesor obohatiť prostredie – rôzne metódy, 

organizačné formy, pomôcky s cieľom 

„zamestnať“ mozog 

zapojenie celej fyziológie človeka do 

učenia 

klíma triedy, pitný režim, vhodná výživa, 

relaxácia, začiatok vyučovania 

hľadanie významu (zmyslu skúseností) je 

vrodené 

prostredie vyvolávajúce istotu, stabilitu; 

vyučovanie – vzrušujúce a zmysluplné, 

tvorivé a kritické myslenie 

hľadanie významu sa deje 

prostredníctvom rozpoznávania 

a generovania vzorových schém 

obsah učiva – zmysluplný: vychádza zo 

života, využíva skúsenosti, primeraný veku, 

bohatý na vzorové schémy 

emócie majú zásadný význam pre 

rozpoznávanie a generovanie vzorových 

schém 

vytvorenie optimálnej klímy v triede, 

vylúčenie obáv zo strachu 

mozog spracúva celok a časti súčasne, 

hemisféry spolupracujú a ovplyvňujú sa 

nepodávať izolované informácie, 

nevytrhávať informácie z kontextu, 

interakcia mozgu s prostredím 

učenie zahŕňa úmyselné a neúmyselné 

vnímanie 

vplyv prostredia – učiteľ, spolužiaci, trieda, 

rodina...; činnosť učiteľa – verbálna 

a neverbálna komunikácia 

učenie stále zahŕňa vedomé a nevedomé 

procesy 

dostatok času na spracovanie informácií, na 

pochopenie 

najmenej dva druhy pamäte: priestorová 

- registruje bežné skúsenosti, mechanická 

– izolované fakty a spôsoby činnosti 

vyhýbať sa mechanickému učeniu, 

bifľovaniu, efektívne fungovanie mozgu sa 

blokuje ignorovaním osobného sveta žiaka 

a štýlu učenia 

mozog chápe a pamätá si najlepšie, ak sú 

vedomosti a zručnosti uložené 

v prirodzenej, priestorovej pamäti 

hľadanie možností na imitovanie reálneho 

života zapojiť čo najviac zmyslov 

učenie je posilňované výzvou 

a oslabované ohrozením 

prostredie „relaxovanej bdelosti“, bez 

ohrozenia, strachu, ale s výzvou a vysokou 

motiváciou 

každý mozog je jedinečný, štruktúra sa 

učením mení 

učiť tak, aby mozog každého žiaka 

fungoval optimálne – diferencovane, 

rešpektovať učebné štýly žiaka, vychádzať 

z ich skúseností, záujmov 

Tabuľka 2 Princípy mozgovokompatibilného učenia 

 

Ľudský mozog pracuje najúčinnejšie, ak môže fungovať v súlade so svojimi 

prirodzenými procesmi. Pre vytvorenie vhodného mozgovokompatibilného prostredia je 

potrebné zamerať sa na oblasti, a to: zmysluplný obsah; obohatené prostredie; možnosť 

výberu; neprítomnosť ohrozenia; primeraný čas; dokonalé zvládnutie; spolupráca a okamžitá 
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spätná väzba. Vždy, keď sa niečo učíme, daná situácia obsahovala minimálne tri oblasti 

z uvedeného prostredia. Keď nás rodičia učili rozprávať, vyskytovali sa v procese prvky ako 

spätná väzba, vhodný obsah, spolupráca, či neprítomnosť ohrozenia.   

 

 

Vyučovanie cudzích jazykov  

V súčasnej dobe sa vo vyučovaní cudzích jazykov kladie najväčší dôraz na 

komunikačnú kompetenciu. Cieľom vyučovania je jednoznačne fakt, aby žiaci dokázali cudzí 

jazyk používať zmysluplne a  komunikovali. Možno súhlasiť s Krashenovým (1982) 

presvedčením, že žiaci potrebujú byť vystavení cudziemu jazyku v čo najväčšej miere. Je 

preto potrebné, aby učitelia poskytovali autentické inputy a boli akceptovateľným jazykovým 

modelom. Uvedené podmienky spolu úzko súvisia, pretože učiteľ, ktorý neovláda cudzí jazyk 

na dostatočnej úrovni, aby bol schopný v cieľovom jazyku komunikovať plynulo, správne 

a s istotou, nemôže poskytnúť relevantné jazykové inputy. Učiteľ má klásť obzvlášť v období 

mladšieho školského veku dôraz na precíznosť výslovnosti. 

Valentová (2001) zhrnula mnohé vývojové charakteristiky spojené s učením 

prezentované v odbornej literatúre zameranej na vývinovú psychológiu. Zdôrazňuje, že 

hlavnou činnosťou vstupom dieťaťa do školy je učenie, ktoré by ale nemalo mať iba 

kognitívny charakter, ale musíme brať do úvahy špecifiká daného obdobia vývinu dieťaťa. 

Učenie tak: 

- súvisí so socializáciou – škola ako vzdelávacia inštitúcia predstavuje hodnoty 

spoločnosti; 

- je úzko späté s činnosťou učiteľa – učiteľ má prispôsobiť učebný štýl individuálnym 

potrebám každého dieťaťa; 

- je závislé na afektívnych zložkách – potreba osobného prístupu, citovej podpory; 

- podporuje prvky kooperácie – spolupráca medzi jednotlivými žiakmi a učiteľom 

a žiakom; 

- vedie k uvedomeniu si učebného procesu – dochádza k automatizácii a autoregulácii 

učebných činností a uvedomenie si zodpovednosti za vlastné správanie a prácu. 

V súvislosti s vyučovaním cudzích jazykov je potrebné brať do úvahy osobitosti 

a špecifiká učiaceho sa.  Mali by sme mať na zreteli, že cieľmi vyučovania cudzieho jazyka 

by mali byť okrem lingvistických aj motivačné a vzťahovo-postojové. Lojová (2010) 

pertraktuje vzhľadom na vývinové špecifiká obdobia primárnej edukácie budovanie 

pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku a kultúre, pretože žiakovi poskytneme základ pre 

celoživotné autonómne učenia sa a podporíme žiakovu sebaistotu používať cudzí jazyk 

v reálnej situácii, čo nadväzuje aj na priority obsahovo a jazykovo integrovaného 

vyučovania
15

. Vo vyučovaní cudzích jazykov vzhľadom na kognitívny vývin mladšieho 

školského veku majú preto učitelia preferovať metódy a stratégie, ktoré vychádzajú 

z prirodzeného osvojovania si cudzieho jazyka. 

Teória okien príležitostí - kritické obdobia pre učenie sa jazykov  

Ak hovoríme o kritických obdobiach vo vývine človeka, hovoríme o obdobiach, kedy 

udalosti majú najväčší vplyv na jeho vývin. V odbornej literatúre sa stretávame aj s pojmom 

okná príležitostí. Pre učenie a učenie sa cudzieho jazyka je preto potrebné oboznámiť sa 

z teóriou kritického obdobia (Critical Period Hypothesis) obhajovanou Lennebergom (1967). 

                                                 
15

 Porovnaj napr.: Lojová 2008, Lojová 2010 In Straková, Z., Cimermanová, I. (eds) 2010, Lojová, Straková 

2012, Straková 2010 In Straková, Z., Cimermanová, I. (eds.) 2010  
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V prenatálnom období dieťaťa sa mozog kreuje už v treťom týždni. Mozog 

novorodenca je plne pripravený a vybavený základnými zmyslovými a pohybovými prvkami. 

Dieťa sa rodí so schopnosťou rozprávať ktorýmkoľvek jazykom. Ľudský mozog sa učí 

najlepšie vtedy, keď má v správnom čase správnu informáciu. Britská lingvistka Helen Doron 

využíva princíp kritického obdobia pre jazyky, kedy je dieťa od 3 mesiacov po 14. rok veku 

pripravené osvojiť si akýkoľvek jazyk prirodzene.  

Teória kritického obdobia, senzitívneho obdobia alebo teória okien príležitostí je 

naviazaná na nativistické teórie osvojovania si jazykov. Chomsky (1986) predstavil  teóriu 

univerzálnej gramatiky, ktorú explicitne vymedzuje ako vrodenú, biologicky determinovanú 

tvoriacu autonómnu zložku mysle a mozgu. (In Nebeská, 1992). Dieťa sa rodí s vrodenou 

znalosťou o jazyku a disponuje jazykovou kreativitou a je pripravené osvojiť si akýkoľvek 

jazyk. Nativisti veria, že existujú spoločné rysy pre všetky jazyky – tzv. jazykové univerzálie. 

Usudzuje sa, že „vývoj osvojovania si jazyka u dieťaťa podlieha vrodeným mentálnym 

predpokladom a primeranej stimulácii prostredím” (Nebeská, 1992, s. 96-97). 

Ďalší predstaviteľ nativistov Lenneberg (1967) prezentoval teóriu jazykového učenia, 

ktoré je závislé od biologického dozrievania jedinca a zdôrazňuje fakt, že učenie jazykov 

prebieha ľahšie v období pred pubertou. Hypotéza kritického obdobia osvojovania si jazyka je 

v kontraste s Chomského teóriou univerzálnej gramatiky. Turek (2010, s. 444) zhrnul 

jednotlivé okná príležitostí podľa veku v nasledujúcom prehľade: 

 

okno príležitosti optimálne okno ďalšia najlepšia 

príležitosť 

možnosť 

vytvárania spojov 

emocionálna 

inteligencia 

0 - 24 mesiacov 2 – 5 rokov v každom veku 

rozvoj 

motorických 

zručností 

0 –24 mesiacov 2 – 5 rokov s vekom sa znižuje 

videnie 0 – 2 roky 2 – 5 rokov v každom veku 

zvuky 4 – 8 mesiacov 8 mesiacov – 5 

rokov 

v každom veku 

hudba 0 – 36 mesiacov 3 – 10 rokov v každom veku 

myslenie 0 – 48 mesiacov 4 – 10 rokov v každom veku 

cudzie jazyky 5 – 10 rokov - v každom veku 

 
Tabuľka 3 Prehľad kritických období (Zdroj: Key Findings on Infant and Early Chilhood: Brain 

Development, 1998, spracované Turek, 2010.) 

 

Uvedená hypotéza podľa Lenneberga opisuje fakt, že pri narodení človeka majú obe 

hemisféry rovnaký potenciál. Rokmi však dochádza k špecializácii funkcií a jazykové sú 

umiestnené v ľavej hemisfére. Plasticita mozgu
16

 ako schopnosť mozgu prestaviť sa podľa 

okolností zahŕňa komponenty kritického obdobia a zmeny závislej od aktivity. 

Pri poškodení ľavej hemisféry pred pubertou sa jazykové funkcie presunú do pravej. 

Ak dôjde k poškodeniu v období po puberte, takéto stabilizovanie je už ťažšie, je sprevádzané 

pomalým a čiastočným získaním jazykových funkcií. Uvedenú hypotézu môžeme použiť aj 

v rámci problematiky vyučovania cudzieho jazyka, kde dospelí a staršie deti majú väčšie 

problémy naučiť sa cudzí jazyk. Čím skôr budú deti vystavené vplyvu jazyka, rýchlejšie 

a komplexnejšie zvládnu pravidlá. (Lenneberg, In Ruisel 2004). Galiková (2009) na základe 
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výskumov konštatuje, že „pre vznik jazykovej schopnosti, či už ide o materinský jazyk alebo 

cudzí jazyk je najvýznamnejšie obdobie ranného detstva. Ak s dieťaťom dostatočne 

nekomunikujeme, môže u neho nastať ireverzibilné poškodenie schopnosti osvojenia si 

jazyka, reči“ (2009, s. 63). 

Dnes sú kritické obdobia vnímané ako rozhodujúce časové obdobie v priebehu života, 

v ktorom sa musia stať isté udalosti, aby mohol vývin prebiehať normálnym spôsobom. 

Existencia kritických období v psychickom vývine nebola doteraz dostatočne preukázaná. Je 

preto pravdepodobne vhodnejšie hovoriť o senzitívnych obdobiach – obdobiach, ktoré sú 

optimálne pre určitý druh vývinového procesu. Atkinson (2003) tvrdí, že ak sa nedosiahne 

určitý typ správania počas senzitívneho obdobia, nemusí sa už neskôr rozvinúť do svojho 

plného potenciálu.  

 

 

Záver 

Ľudský mozog je umeleckým dielom, ktoré sa vytvorí v každom z nás celkom 

osobitým procesom vývinu, podľa toho, ako je geneticky naprogramovaný a podľa toho, aké 

podnety z okolia dostáva. To, čo v konečnom dôsledku určuje potrebnosť alebo nepotrebnosť 

neurónov je prostredie, ktorému je daný jedinec vystavený a na ktoré sa musí adaptovať, aby 

prežil. Názory na najvhodnejší začiatok zavedenia vyučovania cudzieho jazyka sa rôznia; 

jedna teória zdôrazňuje vyššiu plasticitu mozgu v predškolskom veku, na druhej strane je 

dôležité, aby sme venovali pozornosť aj rozvíjaniu materinského jazyka, ktorý výrazne 

ovplyvňuje vývoj dieťaťa, keďže staršie deti už používajú pri učení sa cudzieho jazyka 

znalosti z materinského jazyka. Ďalšia teória vychádza z predpokladu, že pred pubertou sa 

človek učí jazyk ľahšie, pre adolescentov a dospelých však pri učení sa cudzieho jazyka je 

výhodou zrelosť kognitívnych procesov. Je možné prikloniť sa k názorom Lojovej (2005), 

ktorá ako vhodné obdobie učenia sa cudzím jazykom stanovuje obdobie dieťaťa mladšieho 

školského veku do puberty. Celkovo sa ukazuje, že výskum mozgu nás na základe poznatkov 

v relevantných oblastiach môže posunúť o významný krok vpred v rámci procesu vyučovania 

cudzích jazykov. 
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