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2    TVORIVÉ PÍSANIE 

 

2.1 Čo je tvorivé písanie? 

 

Tvorivé písanie je dvojzložkový pojem; označuje jednak samotnú formatívnu 

činnosť, pri ktorej pisateľ originálnym spôsobom podlieha procesu písania, a označuje tiež 

vedný odbor, ktorý sa zaoberá teoretickými aspektmi tvorenia textu a vlastnou didaktikou 

(Fišer, 2001, s. 18). 

„Napriek tomu, že termín tvorivé písanie sa už udomácnil v didaktických aj 

metodických materiáloch, ešte stále nemá presne, jednoznačne definovaný obsah. V odbornej 

literatúre zahraničnej i domácej proveniencie sa pod týmto pojmom skrýva celá škála 

interpretácií a chápaní oscilujúca od písomnej produkcie akýchkoľvek kratších či dlhších 

textov (čomu zodpovedá náš termín písomný prejav) až po tvorbu rýdzo umeleckého textu. V 

užšom ponímaní vymedzenie tohto pojmu kolíše od techník napomáhajúcich tvorivú 

manipuláciu s jazykovým materiálom (...) až po techniky, ktoré umožňujú pestovať kritickú 

recepciu a interpretáciu umeleckej literatúry (critical and creative reading and writing)“ 

(Eliašová, 2005, s. 11). 

V česko-slovenskom prostredí sa stretneme hneď s niekoľkými odlišnými 

vymedzeniami pojmu tvorivé písanie. Extrémne široko prezentuje tvorivé písanie napr. P. 

Zajícová (2005). Pod tvorivým písaním rozumie „každé písanie s výnimkou takého 

odpisovania slov alebo textu, ktorého účelom je nácvik písma.“ Za cieľ vyučovania a učenia 

sa tvorivému písaniu považuje ovládnutie základného repertoáru postupov a stratégií písania 

(s. 75). 

Výraznú individualizáciu v procese tvorivého písania zdôrazňuje J. Dvořák (2001, s. 

52), keď hovorí, že „základným princípom disciplíny zahŕňanej pod pojem tvorivé písanie by 

mala byť snaha po znovuobjavení osobných dispozícií každého jedinca ako predpokladu na 

subjektivizáciu písomného prejavu“. Oprávňuje ho na to ďalej uvádzaná úzka súvislosť 

písania a osobného života človeka. J. Dvořák tiež prízvukuje, že „výchova k písaniu má 

začínať vždy ´návratom k sebe´, momentom sebaprojekcie“. 

N. Mlsová (2001, s. 31) k individualizácii písania pridáva nemenej podstatnú 

charakteristiku tvorivého písania. To je disciplínou, ktorá má tvoriť opozíciu 

k univerzalizovanému a uniformovanému vyjadrovaniu, má viesť k schopnosti odlíšiť „lacnú 

originalitu“ od skutočnej, pravdivej tvorivosti. 
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V. Eliašová (2007, s. 127 – 130) ponúka postupne niekoľko vymedzení pojmu tvorivé 

písanie, a to vo vzťahu k písaniu (tvorivé písanie umožňuje „hľadať adekvátne textové 

riešenia vlastných komunikačných zámerov na úrovni lexikálnej, syntaktickej i štylistickej“), 

vo vzťahu k literárnej kompetencii (tvorivé písanie zvyšuje „citlivosť žiaka na obraznú 

povahu literárneho textu“ aktívnym dekódovaním a pretváraním, dotváraním textu), vo 

vzťahu k charakteru vyučovacej aktivity a učenia sa (tvorivé písanie svojím charakterom 

činnostne orientovaného učenia zdôrazňuje individualizáciu procesu písania a diferenciáciu 

vo fázach písania i podľa dispozícií žiakov, žiakocentrický prístup v tvorivom písaní 

podporuje zážitkovosť procesu tvorby), vo vzťahu k tvorivosti (prostredníctvom tvorivého 

písania možno formovať vedomú zameranosť žiaka na subjektívne nové a hodnotné 

vyjadrenia), motivácii (tvorivé písanie ako program rozvíjania vnútornej motivácie pomocou 

vhodných tém a dosiahnuteľných cieľov) a nakoniec vo vzťahu k rozvoju osobnosti učiaceho 

sa (tvorivé písanie ako prostriedok introspekcie, sebareflexie a sebavyjadrenia). 

V angloamerických zdrojoch sa pojmy písanie a tvorivé písanie odlišujú. Nadradeným 

pojmom je písanie, tvorivé písanie predstavuje jeden druh písania. Slovné spojenie creative 

writing v anglicky hovoriacich krajinách nadobúda dva významy; prvý význam korešponduje 

s vyššie predstavovaným chápaním pojmu tvorivé písanie, druhý význam zužuje obsah tohto 

termínu na tzv. literárne písanie (porov. Soukup, 2006, s. 30). Na pozadí tohto dvojakého 

významu existujú v odborných svetových diskusiách dva protichodné názory na to, či sa dá 

tvorivé písanie naučiť alebo je to zásadne otázka vrodeného talentu. Zástancovia smeru, že 

písať tvorivo sa dá naučiť, vyznávajú tzv. poetiku pravidiel, protichodné názory skupiny 

zainteresovaných zas zdôrazňujú tzv. poetiku génia20. Súčasti písania v angloamerickom 

chápaní predstavíme pomocou tabuľky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 V našom chápaní tvorivého písania sa nesnažíme z pisateľov pripravovať spisovateľov, preto nebudeme 
hľadať odpoveď na túto večnú otázku teórie tvorivého písania. 
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Tabuľka 1: Prehľad druhov a žánrov písania (voľne podľa Sebranek – Meyer – Kemper, 1990, s. 31). 
 

Druh Primárny cieľ Prijímateľ 
Niektoré 

charakteristiky 
Typické žánre 

P
er

so
n
al

  
W

ri
ti

n
g 

odhaľovať a skúmať  
osobné, súkromné, 
privátne záležitosti 

pisateľ 

 základ každého písania 
 slobodné plynutie 
 skúmajúce písanie 
 pomáha mysleniu 

 denníky 
 záznamy 
 zápisníky 
 zoznamy 
 voľné písanie 
 zhlukovanie 
 spomienky 
 neformálne 
rozprávanie a úvahy 
a iné 

F
u
n
ct

io
n
al

 
W

ri
ti

n
g 

štandardizovať 
komunikáciu 

iní 

 značne štruktúrované 
 riadi sa predpísanými 
formami 
 syntakticky stereotypné 
 písanie na spoločenské 
a obchodné účely 

 obchodná 
a spoločenská 
korešpondencia 
 žiadosti 
 formuláre 
 zmluvy 
 pozvánky 
 oznámenia 
 návody na použitie a 
iné 

C
re

at
iv

e 
 

W
ri

ti
n

g 

uspokojiť potrebu 
vymýšľať a tvoriť 

pisateľ a iní 

 vyjadrenie osobných 
pocitov 
 spôsobuje radosť, 
nadchýna 
 privádza k uvažovaniu 
 je experimentálne 

 básne 
 výmysly 
 príbehy 
 scénky 
 vtipy 
 piesne 
 anekdoty 
 listy 
 úvahy 
 paródie a iné 

E
x
p
o
si

to
ry

 
W

ri
ti

n
g 

odhaľovať, skúmať 
a prezentovať 

informácie 
pisateľ a iní 

 písanie na edukačné 
a odborné účely 
 priame, jasné 
 založené na faktoch 
 riadi sa predpísanými 
textovými modelmi 
 informuje, opisuje, 
objasňuje, vykladá 

 správy 
 recenzie 
 posudky 
 výskumné dokumenty 
 odborné články 
 návody 
 manuály 
 interview a iné 

P
er

su
as

iv
e 

 
W

ri
ti

n
g 

ovplyvniť a zmeniť 
názor 

iní 

 intelektuálny alebo 
emocionálny apel 
 písanie na odborné, 
obchodné a politické účely 
 môže sa riadiť 
predpísanými textovými 
modelmi 
 skutočné písanie alebo 
písanie založené na 
domnienkach 

 úvodníky 
 komentáre 
 glosy 
 listy 
 karikatúry 
 vedecké state 
 eseje 
 reklamy 
 slogany 
 brožúry 
 letáky 

Druh Primárny cieľ Prijímateľ Niektoré 
charakteristiky 

Typické žánre 

 

 V tabuľke sme predstavili päť základných druhov písania klasifikovaných 

predovšetkým podľa primárneho cieľa. Ide postupne o personálne písanie, štandardizované 

písanie, tvorivé písanie, výkladové písanie a persuazívne písanie21. 

                                                 
21 Pri štúdiu zahraničných, najmä amerických, britských, austrálskych a nemeckých publikácií o písaní sa 
stretneme aj s pojmami ako akademické písanie (academic writing), „obchodné“ písanie (businness writing), 
„odborné“ písanie (professional writing). V týchto pomenovaniach sa prízvukuje skôr oblasť, v ktorej sa texty 
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Kurikulum písania v angloamerickom prostredí definuje tvorivé písanie ako oblasť 

rovnocennú s ďalšími druhmi písania. Záujem o písanie v týchto koncepciách presahuje 

rámec predmetu, resp. vzdelávacej oblasti, do ktorej písanie zaraďuje slovenský vzdelávací 

systém. Veľmi detailne pozíciu tvorivého písania predstavuje B. Mánek (2001, s. 61 – 71). 

Písanie sa využíva na dosahovanie rôznych zámerov od zvládnutia kompozície súvislého 

textu až po umelecké vyjadrovanie22. Cieľom kurzov písania v angloamerickom prostredí je 

zvládnutie remeselných základov písania v spojení s možnosťou uplatniť vlastnú 

individualitu. Tieto kurzy vedú zvyčajne známi básnici, prozaici, dramatici, esejisti, scenáristi 

či novinári (Mánek, 2001, s. 61). 

Prepojenosť pojmov tvorivosť a tvorivé písanie v na seba nadväzujúcich definíciách 

ponúka S. Marshall (1974). Tvorivé písanie tu vysvetľuje na báze tvorivosti: „Tvorivosť je 

schopnosť vytvárať vlastné symboly skúsenosti; tvorivé písanie je potom použitie písanej reči 

na konceptualizáciu, objavovanie a zaznamenávanie skúseností za pomoci vytvárania 

symbolov.“ 

Postupným zdôrazňovaním raz prvého a potom druhého výrazu v slovnom spojení 

tvorivé písanie by sme mohli dospieť prinajmenšom k dvom základným definíciám tvorivého 

písania – v prvom prípade sa budú zdôrazňovať dva základné znaky tvorivého produktu 

(novosť a hodnota), v druhom prípade sa zas akcentuje proces generovania myšlienok 

v písomnej forme komunikácie. 

 

Ciele tvorivého písania 

 

Tvorivé písanie absorbuje v sebe také postupy, ktoré vyžadujú zaangažovať všetok 

tvorivý potenciál pisateľa. Z. Fišer (2001) uvádza, že v procese tvorivého písania 

prostredníctvom vlastnej obrazotvornosti, schopnosti imaginácie a empatie, ako aj istých 

jazykových predpokladov dospieva pisateľ ku konštruktívne novému dielu, ktorého hodnotu 

možno akceptovať ako pozitívnu (s. 18). 

 

 

 

                                                                                                                                                         
realizujú. Podľa cieľa a zamerania textu vznikajúceho podľa daných princípov však ani jeden z uvedených 
„druhov“ podľa nás neprekračuje rámec stanovenej pätice a je súčasťou vyššie uvedených druhov. 
22 Pre záujemcov sú prístupné základné kurzy písania (tzv. composition courses), súčasťou ktorých sú často aj 
aktivity tvorivého písania ako prostriedku na uvoľnenie fantázie, stimulovanie slovníka a pod. Od základných 
kurzov písania sa v USA a Británii odlišujú kurzy tvorivého písania (tzv. creative writing courses). 
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Tvorivé písanie sa v škole zameriava najmä na: 

a) rozvíjanie individuálneho štýlu pisateľa – uvedomenie si vlastného ja, reflektovanie 

vlastných schopností a vlastného myslenia; 

b) optimalizáciu pisateľských zručností (schopnosť rozvíjať myšlienku, schopnosť 

dodržať tematickú postupnosť, schopnosť logicky usporiadať výpovede, 

schopnosť tvoriť súdržný text, schopnosť dosiahnuť komunikačný zámer atď.); 

c) zvládnutie rôznych techník tvorby textu; 

d) rozvíjanie prirodzeného písania; 

e) podporu sebavedomia, odbúranie strachu z písania; 

f) rozvíjanie pisateľovho chápania etapovitosti procesu písania i funkcií a významu 

jednotlivých etáp (porov. Meredith – Steele – Temple, 1999); 

g) vytváranie predpokladov pisateľa na uvedomovanie si štruktúrnej povahy textu; 

h) potrebu zreteľnej kontextualizácie písania najmä u prvopisateľov (porov. Fišer, 

2001; Mlsová, 2005; Palenčárová – Kesselová, 2006). 

 

 Podľa V. Eliašovej (2006) možno ponímanie tvorivého písania aplikovateľné vo 

vyučovaní jazyka zhrnúť do troch východísk: 

1. tvorivé písanie ako prostriedok rozvíjania komunikačných zručností a komunikačnej 

kompetencie; 

2. tvorivé písanie ako prostriedok formovania literárnej kompetencie; 

3. tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania (s. 51). 

 

 Tvorivé písanie ako prostriedok rozvíjania komunikačnej kompetencie predstavuje 

súbor rôzne štruktúrovaných aktivít, ktoré motivujú k hre a originálnej manipulácii 

s jazykovým materiálom a podnecujú využívať jazyk tvorivo (ibid., s. 51). Podstatným 

prínosom takého vyučovania je zvyšovanie úrovne jazykovej tvorivosti žiakov. Tvorivé 

písanie ako nástroj formovania literárnej kompetencie mení rolu čitateľa z recipienta na 

„spolutvorcu“ textu, vychádzajúc z jeho intuitívneho estetického cítenia, predstavivosti 

a fantázie. Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda žiaka odhaľovať 

vlastné „tvorivostné“ maximá tým, že vyžaduje zapojiť do aktivity celú osobnosť, jej 

skúsenosti, emócie, inteligenciu i pozornosť, predstavivosť i obrazotvornosť. 

 Pri hľadaní pozície tvorivého písania v komplexe vedných disciplín sa možno oprieť 

o nasledovný pohľad M. Zelinu (2006). Ten vidí tvorivé písanie na hranici vedných disciplín 

ako kreatológia, pedagogika a jazykoveda. K tomuto vymedzeniu však treba nevyhnutne 
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doplniť literárnu vedu, ktorá tvorivému písaniu ponúka kompletnú literárnu analýzu rôznych 

prozaických a poetických spôsobov vyjadrovania renomovaných autorov, prípadne predkladá 

zaužívané i menej známe textové modely ako vzory na obsahové kompletizovanie (napr. 

haiku, pantun, viazaný verš). 

 Tvorivé písanie zahŕňa v sebe celú škálu stratégií, techník, postupov a metód, 

ktoré usmerňovaním a stimulovaním pisateľskej skúsenosti privádzajú pisateľa 

k sebareflexii a tvorivej sebaexpresii. Kultivovanie jazykového prejavu tak možno napĺňať 

aj rôznymi pisateľskými aktivitami na úrovni prvkov, vzťahov a štruktúr jazyka, 

manipuláciou s jazykovými prostriedkami a vytváraním textov rôznej povahy a formy. 

 Písanie je vo všetkých svojich parametroch náročný proces, v ktorom sa pri realizácii 

vzájomne prepletajú parciálne zručnosti pisateľa. R. Clark a R. Ivanič (1991, s. 176; podľa 

Čmejrková a kol., 1999, s. 34 – 35) uvádzajú, že pisateľ v procese tvorby textu musí brať do 

úvahy tieto momenty: 

a) zhromažďovanie poznatkov; 

b) stanovenie zámerov; 

c) analýza zadania; 

d) plánovanie; 

e) vybavenie si vedomostí o typoch písania; 

f) zvažovanie časových a priestorových limitov; 

g) predbežné rozvrhnutie témy; 

h) formulácia myšlienok; 

i) revidovanie; 

j) vyjasnenie si úprimnosti (pravosti) myšlienok; 

k) stanovenie vlastnej identity; 

l) branie ohľadu na čitateľa; 

m) uplatnenie komunikačnej kompetencie. 

Každá z týchto zručností pozostáva z ďalších menších súčastí, ktorými v príprave pisateľa 

manipulujeme do stavu, ktorý by sme mohli nazvať strategická, technologická a verbálna 

pohotovosť v tvorení textu. 
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2.2 Základné princípy tvorivého písania 

 

Diskusie o princípoch tvorivého písania sa neustále vracajú k trom základným tézam, 

ktoré praktici tohto odboru predkladajú svojim žiakom. Tieto princípy sú aplikovateľné 

jednak v umeleckom (literárnom) písaní, no úspešne ich môže použiť aj autor vedecky 

orientovaného textu. Diapazón ich pôsobnosti potvrdzuje napr. aj P. Dawson (2003). 

Pripomína, že tieto princípy nemajú ambíciu vysvetliť všetky východiská tvorivého 

produkovania textu, iba majú naznačiť, ako sa vlastné pisateľské schopnosti dajú rozvíjať. Ide 

o tieto tri pravidlá: 

1. čítaj ako pisateľ; 

2. ukazuj, nehovor; 

3. objav svoj vlastný hlas. 

Prvé uvedené pravidlo (read as a writer) korešponduje s chápaním podstaty tvorivého 

písania ako čítania zvnútra. Opodstatnenosť stanovenia pravidla pristupovať k cudziemu 

(umeleckému, vedeckému i inému) textu ako pisateľ je podložená aj zisteniami P. Dawsona 

(2003), že medzi píšucimi a nepíšucimi čitateľmi možno pri čítaní pozorovať významné 

rozdiely. Praktická príprava v tvorivom písaní totiž sprevádza pisateľa rôznymi druhmi 

intuitívneho vnútorného porozumenia. Pisateľ si tým osvojuje mechanizmy podieľajúce sa na 

vzniku literárneho diela. Pisateľov prístup k textu sa presúva z pozície čitateľa na pozíciu 

konštruktívneho kritika. Mohli by sme potom povedať, že tvorivé písanie je disciplína, ktorá 

pred pasívnou recepciou poznatkov o texte dáva prednosť žiakovi ako aktívnemu 

produktorovi textu a rozvíja kritické čitateľské zručnosti, pričom z pohľadu požiadavky na 

zážitkové postupy v osvojovaní si pravidiel textotvorby nadraďuje proces na úkor 

produktu (c. d.). 

Pravidlo „nehovor, ale ukazuj“ (show, don’t tell) môžeme vysvetliť v kontexte 

chápania tvorivého písania ako literárneho remesla, ktorému sa možno naučiť. Pisateľ 

postupnými krokmi nadobúda zručnosť tvoriť presvedčivý text, v ktorom namiesto 

nadbytočných slov a viet zapojí svoju predstavivosť a zobrazí situáciu akoby cez objektív 

kamery obohatenej o možnosť zachytiť zmyslami i najmenšie detaily. Vtedy sa abstraktné 

stane konkrétnym. Pisateľ v texte ukáže, čo videl, počul, cítil, čoho sa dotkol a ako to všetko 

naňho pôsobilo (c. d.). 

Posledné spomínané pravidlo (discover a voice) sa prelína s hlavným cieľom 

tvorivého písania, ktorým je rozvoj individuálneho štýlu pisateľa. Prvou zastávkou 
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pri objavovaní vlastného hlasu je písanie ako expresia privátnych myšlienok. 

Introspektívny pohľad do zákutí svojej intimity dovolí pisateľovi subjektívnym spôsobom 

vypovedať o svete a svojom vzťahu k referovanej skutočnosti. Tomuto vnímaniu tvorivého 

písania najviac zodpovedá písanie ako tvorivé sebavyjadrenie23. 

Tri všeobecne uznávané princípy je v tejto chvíli nevyhnutné čo najpresnejšie 

detailizovať, preto ich v nasledujúcich dvoch častiach prevedieme dvoma antitézami 

(proces/produkt, intuícia/ratio).  

 

2.2.1 Proces verzus produkt 

V didaktike písania existujú tri základné smery, ktoré sa od seba odlišujú rôznym 

zameraním – na formu, na pisateľa a na čitateľa (Tribble, 1996, s. 37). Pre prvý prístup je 

príznačné zdôrazňovanie tradičného chápania textu ako ideálnej formy na odovzdávanie 

myšlienkových obsahov. Učitelia podľa tohto modelu vyučovania písania predkladajú žiakom 

autoritatívne texty, ktoré sa pokúšajú pri vlastnej tvorbe imitovať, prípadne adaptovať istý 

spôsob tvorby textu podľa predloženého vzorového textu. V tejto orientácii vyučovania 

písania vštepuje učiteľ praktickým spôsobom pisateľovi pojmy korektnosti a konformity. 

Pisateľ vychádzal pri tvorbe svojho textu z vopred stanovenej témy, ktorú poskytla 

„veľká“ literatúra, prípadne učiteľ. Vopred bolo stanovené, či má napísať rozprávanie, opis, 

výklad alebo argumentáciu. Typickým textovým modelom bol trojodsekový rámec s úvodom, 

jadrom a záverom (porov. Grabe – Kaplan, 1996, s. 84 – 85). Podobné prístupy k nácviku 

písomnej komunikácie možno badať aj v slovenskej štylistike a vyučovaní slohu. 

Druhý prístup vznikol ako reakcia na tieto tradicionalistické vnímanie písania 

a zameriava sa na pisateľa ako na nezávislého tvorcu textu. Učiaci sa postupne prechádza 

pisateľskými aktivitami od vytvárania prvých myšlienok o téme až k publikácii. Toto 

uchopenie vyučovania pisateľských zručností sa často nazýva procesový prístup k písaniu. 

Tretí pohľad je viac sociálne orientovaný a všíma si, akými spôsobmi môže dochádzať 

k interakcii medzi pisateľom, textom a čitateľom. Písanie je v tomto prístupe sociálna aktivita 

a text je produkovaný s jasne definovaným komunikačným zámerom. Cieľom pisateľa je 

                                                 
23 Ak by sme elementárne princípy tvorivého (literárneho) písania poňali z inej strany, z pohľadu vzájomného 
nadväzovania jednotlivých pravidiel písania a ich zástoja v etapách prípravy pisateľa, došli by sme k poznaniu, 
že v skupine prvopisateľov (tých, ktorí majú malé alebo nemajú žiadne skúsenosti s tvorbou textu) treba s 
pravidlami narábať opatrne, len po častiach. Tak napríklad čítať ako pisateľ pre prvopisateľa znamená pokúšať 
sa o dokonalejšie porozumenie najprv informáciám priamo uvedeným v texte (vyhľadávať rôzne informácie, 
odpovedať na otázky týkajúce sa častí textu), až neskôr prichádza na rad pokus o hľadanie skrytejších symbolov 
(interpretovanie textu, dotváranie charakteru textu, hodnotenie textu). 
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potom komunikačný zámer v texte formulovať tak, aby prijímateľ textu nemal problém pri 

dekódovaní tento autorov zámer odhaliť. Ak sa to nepodarí, komunikácia nebola úspešná. 

V týchto intenciách sa pohybujú prístupy orientované na produkt. 

 

Procesový prístup k písaniu 

Procesový prístup k písaniu bol inšpirovaný procesom, ktorý zažívajú skúsení pisatelia 

na čele so slávnymi svetovými spisovateľmi počas generovania textu. Procesový prístup 

vychádza z potrieb samotného pisateľa. Podľa jednej z prvých príručiek píšucich o procese 

písania na Slovensku (Meredith – Steele – Temple, 1999, s. 2 – 3) pisateľ potrebuje 

predovšetkým pravidelnú príležitosť na písanie, témy, ktoré ho zaujímajú, vzory, čitateľa, 

zvyk revidovať, oddych od konvencií a podporu spolupisateľov. 

W. Grabe a R. B. Kaplan (1996) analyzujú pozitíva procesového prístupu k písaniu. 

Podľa nich procesový prístup k písaniu povzbudzuje: 

a) sebaobjavovanie a autorský hlas; 

b) zmysluplné písanie na dôležité témy (prinajmenšom na témy zaujímavé pre žiakov); 

c) potrebu naplánovať písanie ako cieľovo orientovanú, kontextualizovanú činnosť; 

d) invenciu v prípravných aktivitách pred samotným písaním, početné konceptovanie 

so spätnou väzbou; 

e) voľné písanie a písanie denníkov ako alternatívu pri problematickom hľadaní 

vhodnej témy i ako predchádzanie zablokovaniu pisateľa; 

f) variabilnosť spätnej väzby od komunikácie o napísanom v dvojiciach a skupinách až 

po prezentovanie textu pred veľkou skupinou; 

g) informačnú obsažnosť a osobné vyjadrenie autora, ktoré sú dôležitejšie ako 

výsledná gramatická podoba textu; 

h) vedomie, že textotvorba nie je lineárny proces s jediným konceptom – viackrát sa 

možno spätne vrátiť k myšlienke či zadaniu, ktoré nebolo splnené podľa očakávania 

(s. 87). 

 

Proces písania pozostáva z piatich fáz (porov. Meredith – Steele – Temple, 1999; 

Grabe – Kaplan, 1996; Tribble, 1996; Sebranek a kol., 1990), ktoré naznačíme pomocou 

schémy: 
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Schéma 3: Proces písania. 

 

 

1. Príprava 

Príprava znamená zbieranie informácií, nápadov, myšlienok k téme. Pomáha nám 

nachádzať východiská, ktoré poslúžia ako odrazový mostík k spracovaniu témy. V tejto 

fáze plánujeme, akým spôsobom by sme zozbieraný jazykový materiál mohli zužitkovať. Tiež 

je dovolené nanovo formulovať tému. Vhodnými technikami pri hľadaní a formulovaní témy 

sú voľné písanie, denník, zoznamy, zhlukovanie, imaginárny dialóg, brainstorming, 

brainwriting, štruktúrované otázky, štruktúrované básne atď. 

Aktivizácia pisateľovho záujmu o samotný akt písania však vznikne aj vtedy, ak mu 

ponúkneme určitý podnet, na ktorý dokáže zareagovať tak, že si vytvorí predstavu o budúcom 

texte. Hovoríme o druhej nevyhnutnej požiadavke na prípravnú časť, a to o stimulácii 

na písanie. Niekedy je dostatočným stimulom téma24. Z. Kožmín (1995, s. 13) upozorňuje na 

zadávanie bezbrehých tém, ktoré so sebou prinášajú príliš veľa hmlistých miest. Omnoho 

lepšie dopadne písomná práca s čo najviac vyhranenou témou zameranou na úplne konkrétne, 

rukolapné stránky života autora (c. d., s. 21). 

Z. Fišer (2001) kladie na zadávanie témy niekoľko podstatných požiadaviek. 

Predpokladom úspešného podstúpenia procesu tvorby textu je pochopenie témy. Preto treba 

zabezpečiť, aby téma: 

a) bola formulovaná zrozumiteľne a primerane s ohľadom na intelektuálnu 

a emocionálnu úroveň pisateľa; 

                                                 
24 „Téma by mala mať inšpiračnú funkciu už tým, že je zaujímavo nasmerovaná, že naznačí cestu prieskumu, že 
prekvapí nečakanými možnosťami výhľadu na svet, na ľudí, na samého seba“ (Kožmín, 1995, s. 13). 
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b) nevyvolala dojem, že na ňu pisateľ nebude stačiť; 

c) zohľadňovala úroveň pisateľských zručností; 

d) vyvolávala v pisateľovi pozitívne emocionálne reakcie; 

e) neprekračovala hranice slušnosti, nepohoršovala a neurážala pisateľa (s. 40). 

Samotná téma však ešte nezaručuje, že sa pisateľ ochotne podrobí procesu 

generovania nového textu. Zvyčajne autor potrebuje aj iný stimulujúci podnet, ktorý ho 

aktivizuje k tvorbe. Autor sa musí dostať do stavu, keď si praje alebo cíti potrebu o téme písať 

a nachádza v sebe dostatok energie a sústredenia (Fišer, 2001, s. 46). Medzi nájdením témy 

a samotným aktom písania môže uplynúť aj dlhší čas, ktorý skúsení pisatelia využívajú na 

hľadanie ďalších podnetov a stimulov. Efektívnym stimulom môže byť pozorovanie sveta 

okolo, pozorovanie vlastných vnútorných myšlienkových pochodov, počúvanie hudby, 

návšteva miesta vyvolávajúceho určité spomienky, tanec, výtvarný prejav, fotografia, atď. 

Tvorivé impulzy ľahko vznikajú pri predstavách, pocitoch a emóciách prebiehajúcich 

v spojitosti s kognitívnymi procesmi, ale i celkom nezávisle od nich. Preto súčasťou výučby 

majú byť všetky situácie posilňujúce predstavivosť, fantáziu, pocitový a emocionálny prístup 

k problémom, prejavy iniciatívy a podvedomia, ktoré vyvolávajú produktívne napätie, snenie. 

Z prehľadu tvorivých impulzov nemožno vyradiť ani náhodu (Hlavsa a kol., 1981, s. 63 – 64). 

Téma stanovená samotným tvorcom sa generuje od okamihu rozhodnutia sa pre tvorbu 

a ostáva prítomná až do detailnejšieho ujasnenia zámeru autora, funkcie textu i jeho formálnej 

podoby (druhovej, žánrovej). Až v tomto momente dochádza k obsahovému napĺňaniu témy 

a jeho jasného formulovania. Preto je veľmi vhodné začať u menej skúsených autorov 

formulovať okruh tém i žánrové vymedzenie na začiatku. 

 

2. Písanie konceptu 

Vo fáze tvorby prvej podoby textu – konceptu – prenáša autor na papier naše 

myšlienky a nápady, ktoré odhalil v prípravnej fáze. Ideálne je napísať koncept bez 

prerušenia, bez zbytočného cenzurovania vlastných myšlienok. V tejto fáze nie je vhodné 

všímať si gramatické chyby či iné odchýlky od normy. Pisateľovi ide najmä o zachytenie 

sledu vlastného uvažovania o téme. Myšlienky zafixované na papieri môže potom autor textu 

v ďalších fázach korigovať, vylepšovať, znovu usporadúvať25. 

                                                 
25 Zdôrazňovanie pravopisnej stránky alebo úhľadnosti písma počas písania konceptu pôsobí na pisateľa 
v mladšom školskom veku deštruktívne. Nemožno od pisateľa vyžadovať tvorivosť a súčasne dodržiavanie 
pravopisnej stránky jazyka. Zreteľne treba preto v procese písania odlišovať fázu tvorby konceptu a fázu 
korektúry. 
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Písanie konceptu je činnosť náročná najmä na vytrvalosť pisateľa. Vyžaduje totiž 

pisateľovo úplné zaujatie prácou. Sústredenosť autora však možno vyvážiť vedomím, že 

koncept je iba prvá verzia, s ktorou sa bude ďalej pracovať. Tlak na presnosť 

a jednoznačnosť vyjadrenia, napätie vyvolané predstavou, že tu a teraz treba v texte všetko 

jednoznačne určiť a stanoviť, sa vďaka procesovému prístupu k písaniu výrazne znižuje. 

Koncept nie je potrebné publikovať. V koncepte sa autor sústredí na obsah, na to, čo chce 

v texte povedať. Forma je tu nepodstatná. 

Iná situácia nastáva v prípade, že súčasťou práce s konceptom je predstavenie 

koncepcie budúceho textu čitateľom. J. Palenčárová a J. Kesselová (2006) hovoria o prvej 

odozve publika (s. 73), ktorá môže nasmerovať autora textu k lepšiemu vyjadreniu vlastných 

myšlienok. Publikovanie je však v tejto fáze v služobnej pozícii k vyššiemu cieľu fázy písania 

konceptu, ktorým je prenos myšlienok do ucelenej textovej podoby. 

 

3. Revidovanie 

Revidovať text znamená opätovne vstupovať do textu a hľadať ešte lepšie a presnejšie 

vyjadrenia pre svoje myšlienky. Pisateľ tu uvažuje o vzťahu medzi obsahom vyjadrenia, teda 

tým, čo chce napísať, a formou vyjadrenia, teda tým, ako to chce napísať. Nájdenie 

optimálneho vzťahu medzi obsahom a formou je prvotným predpokladom úspešnej písomnej 

expresie. Dať do súladu svoj zámer pri produkovaní textu s očakávaniami prijímateľov textu 

je napĺňaním cieľa celého komunikačného procesu. 

Precíznosť v tejto fáze procesu písania môže garantovať, že text sa bude vyznačovať 

viacerými pozitívnymi kvalitatívnymi vzostupmi oproti prvej verzii. Cieľom pisateľovej 

aktivity počas revidovania je posúdiť text a slabé miesta prepracovať (Sebranek a kol., 1990, 

s. 14 – 15). Takto sa autor dopracúva ku kultivovaniu svojich pisateľských zručností, 

k optimalizácii textu26. 

  

4. Korektúra 

Fázu korektúry potrebuje pisateľ iba vtedy, ak sa rozhodol svoj produkt publikovať. 

Úlohou autora textu je dodržať všetky jazykové normy a opraviť prípadné chyby. 

Zvyk korigovať vlastný text sa musí autor naučiť. Tento zvyk je založený na troch 

veciach: 

 pisateľ má mať záujem na tom, aby práca rešpektovala jazykové normy, 

                                                 
26 D. Slančová (1996, s. 107 – 108) ponúka systém otázok na kontrolu textu, podľa ktorého možno text 
spoľahlivo revidovať z formálnej i výrazovej stránky. 



39 
 

 pisateľ si má uvedomovať chyby, 

 pisateľ má vedieť, ako chyby opraviť (Meredith – Steele – Temple, 1999, s. 4). 

Treba však v tejto chvíli upozorniť na potrebu odlišovať korektúru vyspelého (dospelého) 

pisateľa od korektúry pisateľa – žiaka primárnej školy. Vážnym prehreškom učiteľa voči 

psychickým predpokladom a učebným skúsenostiam dieťaťa je očakávať jazykovo 

korektný text v skoršej fáze, ako je korektúra, a tiež očakávať, že dieťa dokáže 

korigovať aj také pravopisné nedostatky, ktoré doposiaľ neboli súčasťou vyučovania. 

 

5. Publikácia 

Písanie vyžaduje publikovanie (Lodge, 2003, s. 175). Zverejnenie práce je vrcholným 

momentom v celom procese písania, pretože pôsobí na pisateľa motivačne. Podstatná časť 

textov potrebuje odozvu publika (okrem foriem personálneho písania, pozri vyššie). 

O formách publikovania textu sa nebudeme zmieňovať. 

 

Skúsený pisateľ prechádza jednotlivými fázami plynulejšie, kým u začínajúceho 

autora je dobré pristaviť sa pri každej fáze a určiť, čo je v danom kroku pisateľovou 

primárnou úlohou. Proces tvorby textu však neprebieha lineárne. Písanie je rekurzívna 

činnosť. V každej fáze sa môže autor textu ocitnúť aj viackrát, kým sa dopracuje k finálnej 

verzii. Rekurzívnosť ako pohyb v procese zdola nahor naznačíme schematicky: 

 

Schéma 4: Písanie ako rekurzívna činnosť. 
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Procesový prístup k písaniu27 znamená posun od orientácie na výslednú podobu textu 

k orientácii na psychické procesy pisateľa ako pôvodcu textu. Prohumanistické tendencie 

v tvorivom písaní vychádzajú z potrieb pisateľov. Rešpektovaním cieľov jednotlivých fáz 

v procese tvorenia textu pozitívne ovplyvníme pohľad začínajúceho pisateľa na celý akt 

písania. 

 

Prístupy orientované na produkt 

Procesový prístup k písaniu kladie do popredia autora a jeho sebarealizáciu v procese 

generovania textu. Opačné prístupy, ktoré sa v prostredí vyučovania písania nazývajú žánrovo 

orientované, vychádzajú z potrieb predpokladaného recipienta textu – čitateľa alebo 

poslucháča (Tribble, 1996, s. 45). V žánrovo orientovaných prístupoch sa tak zdôrazňuje 

nutnosť rešpektovať očakávania čitateľa od nami tvoreného textu. Pisateľ má mať jasnú 

predstavu o tom, čo by mal v istom textovom modeli recipientovi ponúknuť. 

Cieľom žánrovo orientovaného písania je predkladať pisateľovi také zadania 

a inštrukcie, ktoré ho postupne privádzajú k proporčne ideálnemu skĺbeniu obsahu a formy 

textu. Dôležitými pojmami v týchto prístupoch sú komunikačná udalosť a komunikačný 

zámer autora (c. d., s. 47). 

J. Swales (1990) do komunikačnej udalosti zahŕňa nielen komunikáciu ako 

odovzdávanie a prijímanie obsahov, ale aj funkciu, v ktorej kooperujú prehovory 

komunikantov s konkrétnou komunikačnou situáciou, a tiež spoločenské, historické a kultúrne 

špecifiká (podľa Tribble, 1996, s. 47). Podľa Kořenského a kol. (1987) termín komunikačná 

udalosť znamená celý priebeh komunikácie v konkrétnej komunikačnej situácii, pričom 

komunikačná situácia je chápaná ako výsek reálnej sociálnej skutočnosti.  

Termínu komunikačný zámer sa v slovenskej štylistike venuje najmä 

pragmaštylistická vetva lingvistiky. Komunikačný zámer možno chápať v nadväznosti na 

komunikačný cieľ. Komunikačný cieľ je snaha produktora textu zmeniť istý výsek objektívnej 

reality. Komunikačný zámer je potom spôsob, akým sa produktor pokúša zmenu reality 

dosiahnuť. 

Aj písaný komunikát obsahuje úmysel autora, ktorý by mal recipient úspešne 

dekódovať. V teórii rečových aktov (komunikačných udalostí), ktorej priekopníkmi boli 

lingvisti J. Austin a J. Searle, možno definovať niekoľko odlišných komunikačných zámerov 

                                                 
27 V slovenskej didaktike slohu (Betáková – Tarcalová, 1984, Betáková – Jacko – Zelinková, 1984) sa 
procesový prístup k písaniu objavuje tiež. K skôr vymedzeným fázam v tvorbe textu (invencia – kompozícia – 
štylizácia) sa postupne pridali ďalšie etapy (pozri aj kap. o racionálnom písaní). 
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autora textu (v tomto význame sa používa aj pojem ilokúcia, ilokučná štruktúra textu). 

V slovenskej štylistike sa modifikáciami rečových, resp. výpovedných aktov zaoberali tiež J. 

Horecký (1992) a J. Mistrík (1990). 

 

Schéma 5: Systém výpovedných aktov podľa J. Horeckého (1992): 

 

 

V žánrovo orientovaných prístupoch je pre pisateľa dôležité poznať osobitosti 

textového modelu, ktorý bude tvoriť. Pisateľ má byť schopný poznatky o istom žánri tiež 

aplikačne previesť do vlastného textu, teda má mať schopnosti prakticky realizovať 

vyjadrenie v určitom žánri (porov. Bhatia, 2006, s. 30). 

Zo súhry poznatkov o žánri a predpokladov úspešnej konštrukcie, interpretácie a 

využívania žánrov na efektívnu písomnú komunikáciu vyúsťujú na pisateľa niektoré 

požiadavky: 

1. schopnosť definovať pre zamýšľaný text vhodný komunikačný zámer; 

2. schopnosť vybrať správny žáner, ktorým možno stanovený komunikačný zámer 

dosiahnuť; 

3. schopnosť vybrať vhodný typ apelu, persuázie, deskripcie či narácie vzhľadom na 

recipienta a vlastný komunikačný zámer; 
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4. schopnosť predpovedať určitý dopad textu na recipienta (tzv. komunikačný efekt); 

5. schopnosť variovať princípy efektívnej písomnej komunikácie s ohľadom na 

konkrétnu situáciu a konkrétneho recipienta; 

6. schopnosť vybrať primerané lexikálno-gramatické realizácie na vyjadrenie 

komunikačných zámerov v texte (c. d., s. 32). 

 

Spor o tom, ktorý prístup dnes dominuje (orientácia na proces?, orientácia na 

produkt?), je v súčasnosti stále otvorený. V predkladanej koncepcii vyučovania tvorivého 

písania v primárnej škole však považujeme oba prístupy za podnetné. 

 

2.2.2 Intuícia verzus ratio 

 Pri úvahách o vzťahu medzi vedomým, podvedomým a nevedomým uchopením istého 

problému, ktorým je v našom prípade zadanie určitej úlohy na písanie, musíme sa 

jednoznačne oprieť o psychologický výklad. J. Hlavsa (1986) o intuícii hovorí, že nastupuje 

vždy vtedy, keď je v obsahovom informačnom poli mnoho bielych miest, resp. neprehľadná 

a neusporiadaná suma informácií (s. 68).  

 Viacerí slovenskí i svetoví psychológovia (Ďurič, 1985; Lokša – Lokšová, 1996; 

Dacey – Lennonová, 2000) rozdeľujú proces tvorivého myslenia podľa členenia G. Wallasa 

z roku 1926 na štyri fázy: 

 

Schéma 6: Fázy tvorivého myslenia28. 

 

 

 Intuícia je súčasťou dvoch fáz v procese tvorivého riešenia problému – inkubácie 

a iluminácie. Vo fáze inkubácie sa z hľadiska vedomej aktivity pisateľa nič významné nedeje, 

no súčasne prebiehajú nevedomé intuitívne procesy, ktoré pisateľ reflektuje. Ilumináciou sa 

potom označuje okamih prieniku nevedomého obsahu do vedomia. Tento moment sa tiež 

nazýva aha-efekt (Hlavsa, 1986, s. 68). 

                                                 
28 V prípravnej fáze sa jedinec koncentruje na zhromažďovanie dôležitého materiálu, ktorý mu pomôže problém 
vyriešiť. Inkubácia znamená odpojenie vedomej aktivity týkajúcej sa problému, vo fáze iluminácie je jedinec 
„osvietený“, nachádza možné riešenie. V poslednej fáze navrhnuté riešenie problému verifikuje, to znamená 
overuje v praxi. 
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 L. Dayová (1997) definuje intuíciu ako „nelineárny a neempirický proces získavania 

a interpretácie informácií, ktoré sú odpoveďou na otázky“ (s. 102). Iný aspekt intuície 

zdôrazňuje vysvetlenie, podľa ktorého je intuícia skok v myslení, ktorý nepochádza 

z intelektu, a preto ho ani nemožno intelektom vysvetliť. Intelekt sa zaoberá známym 

a neznámym, intuícia nepoznateľným. Fenomén intuície je iracionálny (Osho, 2005, s. 7 – 

10). 

 Intuícia spolupracuje so zmyslovým vnímaním pisateľa, neznamená však, že je od 

zmyslov závislá. Intuícia je síce procesom zbierania informácií, no iba tých, ktoré nie sú 

spojené s pamäťou, skúsenosťami, zmyslami. Intuícia je šiesty zmysel – podsúva človeku 

symboly, ktoré treba interpretovať. Tieto symboly sa nazývajú intuitívne vnemy alebo 

intuitívne obrazy (Dayová, 1997, s. 102 – 104). Interpretovanie intuitívnych vnemov má 

však na starosti racionálne myslenie. 

 Opakom intuície je „čistá“ racionalita, teda kontrola procesu myslenia implicitnou 

logikou myslenia. Racionálne konanie je tak závislé od logických kategórií, ktoré sú vo 

vedomí jedinca viac či menej zastúpené29. Stupeň používania logických kategórií myslenia 

závisí okrem iného aj od veku. 

 O pojmoch ratio a intuícia budeme v tejto chvíli uvažovať opäť na pozadí tvorenia 

textu. Ak pisateľ v procese tvorby textu postupuje podľa istých logických pravidiel, hovoríme 

o racionálnom spôsobe tvorenia textu. Na druhej strane, ak sa pisateľ nechá inšpirovať 

inými impulzmi, ktoré majú skôr povahu nevedomých psychických procesov, hovoríme 

o asociačnom spôsobe tvorenia textu. 

 

Asociačné tvorenie textu30 

 

 Tvorenie textu je nemysliteľné bez neustáleho hľadania asociácií k podnetom. Tvorba 

asociácií má významné miesto v inšpiračnej fáze pisateľského procesu. Inšpirácia predstavuje 

proces pocitovej, emocionálnej a myšlienkovej stimulácie, ktorá nastáva na základe určitého 

vopred pripraveného vnútorného či vonkajšieho podnetu (Studený, 2003, s. 18). Vlastné 

                                                 
29 K myšlienkovým procesom zúčastňujúcim sa na racionálnom uchopení problému patria indukcia a dedukcia, 
analýza a syntéza, abstrakcia a konkretizácia, komparácia  a diferenciácia, generalizácia a klasifikácia. 
30 Pojem asociácia podľa Slovníka spoločenských vied (1997) predstavuje hneď niekoľko významov; pre oblasť 
tvorivého myslenia je hádam najzaujímavejšia neurofyziologická interpretácia, ktorá predpokladá „vznik 
prepojenia medzi dvoma alebo viacerými oblasťami mozgovej kôry“. V prvotnom význame však asociácia 
znamená vzťah, spojenie medzi psychickými obsahmi (predstavami, pojmami, pocitmi, myšlienkami). Podľa 
Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) je asociácia zreťazovanie predstáv, pri ktorom jedna predstava za 
určitých podmienok vyvolá druhú na základe podobnosti alebo protichodnosti. 
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pocity, myšlienky a predstavy sa stávajú materiálom, ktorý v neskorších fázach tvorby 

garantuje vysokú mieru prejavenia sa individuality pisateľa. Už v inšpiračnej fáze napĺňa 

tvorivé písanie svoj dominantný cieľ, ktorým je rozvoj individuálneho štýlu pisateľa. Deje sa 

tak prostredníctvom vlastného jazyka, osobnej skúsenosti zachytenej do slov, viet či súvislého 

textu. 

 P. Zajícová (2005, s. 77) hovorí, že ak chceme pri tvorivom písaní vychádzať 

z vlastného poznania, prežívania a skúsenosti, musíme sa naučiť asociácie generovať, ďalej 

rozvíjať, triediť, vyberať, štruktúrovať. Začiatočníkom odporúča vytvárať asociačné 

návyky najprv v skupine, v ktorej je práca s asociáciou inšpiratívna a povzbudivá. Potom 

možno pristúpiť k samostatnej tvorbe asociácií. Rizikom pre skúsenejších pisateľov je 

skutočnosť, že zrejme v dôsledku istej pisateľskej rutiny vynechávajú fázu asociovania. Preto 

ešte pred samotnou kompozíciou a štrukturáciou textu treba pisateľov opätovne vyzývať 

k tvorbe asociácií31. 

 Asociácie môžu plniť aj funkciu impulzu na písanie. Počas samotného asociovania 

môže pisateľ prísť na tému vhodnú na spracovanie, môže odhaliť nezvyčajné súvislosti, 

vzdialené vzťahy i podobnosti medzi asociovanými javmi. 

 Asociácie môžu poskytnúť autorovi textu nový pohľad na známu problematiku, 

zmenením zorného uhla môže sa zo známej témy i už viackrát spracovaného námetu stať 

úplne originálny produkt. Inšpiračným impulzom pri tvorbe aj renomovaných spisovateľov sú 

rôzne druhy podnetov zachytené zmyslami (zrakom, sluchom, čuchom, chuťou i hmatom). 

Vďačným stimulom na písanie pomocou zmyslového vnímania je obraz (od vlastných 

výtvarných realizácií cez fotografie, ilustrácie, náčrty až po umelecké výtvarné dielo), zvuk 

(od ťažko definovateľných zvukov cez známe zvuky z prostredia, jednoduché melódie až po 

hudobné vokálne i inštrumentálne skladby), vôňa, jedlo, predstava navodená slovne, text 

(slovo, veta, príslovie, citát, román). 

 Úlohou pisateľa v inšpiračnej fáze je reagovať na podnet verbálne – zachytiť 

myšlienku, spomienku, náladu, pocit, vytvoriť predstavu, ilúziu. J. Studený v tejto súvislosti 

hovorí o aktívnej imaginácii, ktorá môže byť voľnou vizualizáciou alebo tematicky presne 

štruktúrovanou riadenou vizualizáciou (2003, s. 21). Pisateľ má možnosť verbalizovať 

                                                 
31 Elementárne spôsoby asociovania u človeka možno zhrnúť do siedmich asociačných zákonov. Z primárnych 
asociačných zákonov sa najčastejšie uvádza zákon podobnosti (podobné obsahy pamäti sa spájajú), zákon 
kontrastu (spoje medzi kontrastnými prvkami), zákon časovej súvislosti a zákon priestorovej súvislosti. 
Sekundárne asociačné zákony vyjadrujú vplyv aktivity človeka na priebeh jeho psychických činností. Ide 
o zákon citovej významnosti, živosti a novosti (Ďurič – Bratská a kol., 1997, s. 36). 
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asociácie (napr. urobiť si poznámky), ale takisto má právo nechať si odstup od podnetov a až 

v ďalšej etape ich sformulovať do konkrétnej slovnej podoby. 

 Po vzniku asociácií k podnetom by mala nasledovať ich štrukturácia. P. Zajícová 

(2005) asociačné štruktúry rozdeľuje na jazykové a významovo logické (s. 78 – 79). Zápis 

asociácií podľa slovných druhov, podľa citovej zafarbenosti, podľa počtu slov v asociácii 

a pod. zaraďuje k jazykovým asociačným štruktúram. Z významovo logických štruktúr 

navrhuje tieto kategórie: 

pre a proti – otázky a odpovede – celok a časti – cieľ a prostriedky na dosiahnutie cieľa – 

skutočnosť z rôznych perspektív – skutočnosť v minulosti, súčasnosti a budúcnosti – blízke 

a vzdialené – obyčajné a zvláštne – známe a neznáme – isté a neisté – veľké a malé – zhodné 

a rozdielne – potrebné a nepotrebné – tvrdenie a argumenty atď. (ibid., s. 79)32. 

 V tomto momente však už racionalizujeme asociácie, teda spracúvame ich a triedime 

do určitých skupín. Znamená to, že „intuitívny zásah“ a „racionálny  zásah“ sa nedajú od seba 

jednoznačne oddeliť. 

 Asociačné tvorenie textu sa vyznačuje niekoľkými charakteristikami. Podľa Ľ. 

Liptákovej (2002, s. 56; 2004, s. 50) je asociačné písanie písaním pre radosť, pri ktorom 

môže autor voľne vyjadriť svoje myšlienky, pocity, nálady. Je prostriedkom sebavyjadrenia 

človeka, odkrývania jeho vnútorného sveta.  

 

Racionálne tvorenie textu 

 

 Pri racionálnom prístupe písanie textu plánujeme, poznáme tému, vopred si určíme 

dominantný slohový postup, presne si vymedzíme adresáta i dôvody písania (Liptáková, 

2002, s. 56). Výsledkom racionálneho spôsobu písania býva zväčša konkrétny slohový útvar 

(žiadosť, vedecká štúdia a pod.)33. 

 Kým v asociačnom písaní sa spoliehame na intuíciu, moment náhleho osvietenia 

mysle, v racionálnom písaní postupujeme podľa vopred pripraveného pracovného plánu. 

Možnou inšpiráciou pre pisateľa je návrh systému troch otázok, ktoré si položí a zodpovie 

pred samotným písomným spracúvaním problematiky (Slančová, 1996, s. 102): 

                                                 
32 Najtypickejšie techniky tvorivého písania využívajúce práve prácu s asociáciami a ich štruktúrami sú 
automatické písanie, clustering (zhlukovanie), mind-mapping (pojmové mapovanie). 
33 Technikou využívajúcou racionálny prístup k tvorbe textu je napr. cubing (hádzanie kockou). Šesť pohľadov 
na tú istú vec pomocou otázkových podnetov (opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj) môže 
pisateľa vyprovokovať k definovaniu istého pojmu, k usúvsťaženiu s inými pojmami, k objaveniu témy na 
písanie, no tiež môže vďaka tejto technike vzniknúť presvedčivý argumentačný text (porov. Gould a kol., 1989, 
s. 121 – 123; Sebranek a kol., 1990, s. 26; Palenčárová, 2000, s. 39 – 43). 
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1. Akú tému spracúvam a pre koho? 

2. Koľko času mám k dispozícii? 

3. Aké pomôcky (myslí sa tu literatúra, výsledky vlastných pozorovaní, osobná 

skúsenosť a pod.) mám k dispozícii? 

 

 D. Slančová (1996) odporúča postupovať podľa nasledujúceho harmonogramu, 

v ktorom je čas na spracovanie písomného zadania rozdelený na šestiny: 

 

Schéma 7: Časový harmonogram písomného spracovávania zadania. 

 

 

 Racionálna organizácia sa v textotvornom procese prejavuje mnohými spôsobmi. Pre 

naratívnu (rozprávaciu, príbehovú) líniu textu je príznačná organizácia pomocou 

chronologického radenia udalostí. Ak stojí pisateľ pred výzvou opísať nejaký predmet, takisto 

bude postupovať systematicky. Môže si vybrať, či si bude predmet všímať zhora nadol, zľava 

doprava alebo bude centrovať svoju pozornosť najprv na stred a potom si všimne periférne 

detaily. Môže začať od tvaru predmetu, no tiež môže charakterizovať účel, využitie, funkciu 

atď. 

 V textoch, kde je cieľom niečo vysvetliť (napr. vzťah medzi dvoma sledovanými 

premennými v odbornom texte), bude autor využívať definície alebo klasifikácie vlastností, 

znakov sledovaných skutočností, alebo uplatní porovnávanie. Ak autor pristupuje k textu 

deduktívne, pravdepodobne siahne po ilustrácii definovaného stanoviska pomocou príkladov, 

ktoré potvrdia predtým stanovenú tézu. 

 Pri nácviku racionálneho spôsobu tvorenia textu sa u nás využíva sled deviatich po 

sebe idúcich krokov. Ide o fázy textotvorného procesu (Liptáková, 2004, s. 39 – 48), ktoré 

sú konkretizovaním všeobecného rámca pre proces písania (pozri vyššie) a zároveň 

didaktickou pomôckou pre učiteľa: 

1. motivácia (impulz na písanie, chuť podeliť sa so svojimi myšlienkami), 
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2. výber témy (adresát, účel, komunikačný zámer, predpokladaný čas), 

3. invencia (zhromažďovanie informácií, myšlienok, asociácií), 

4. selekcia (výber tematických prvkov), 

5. kompozícia (usporiadanie myšlienok, štrukturácia témy, osnova), 

6. štylizácia (prvé spracovanie súvislého textu bez prerušovania), 

7. úprava textu (spresňovanie, dopĺňanie, vylepšovanie textu), 

8. korektúra (konečná úprava textu), 

9. publikácia (zverejnenie práce). 

  

 Racionálne a iracionálne pochody sprevádzajú autora textu v priebehu celého procesu. 

Dopĺňajú sa, vzájomne prelínajú, no na vzniku textu sa podieľajú spoločne. V niektorých 

typoch textov preferujeme rozumový prístup, v iných sa nechávame vtiahnuť intuíciou do 

vlastnej imaginácie34. 

 Rešpektovaním procesového prístupu k písaniu umožňujeme každému pisateľovi 

fundované prepínanie vedomých (racionálnych) a nevedomých (intuitívnych) psychických 

procesov. 

 

 

2.3 Tvorivé písanie ako kreatívny rozvojový program 

 

 Keďže primárne sledujeme vzťah medzi pojmami verbálna tvorivosť, komunikačná 

kompetencia a tvorivé písanie, položme si otázku: Je možné považovať tvorivé písanie za 

kreatívny program? 

 Za centrálnu formu výchovy k tvorivosti J. Hlavsa (1981) považuje kreatívne 

programy. „Kreatívny program je súbor metód a prostriedkov usporiadaný do sledu, v ktorom 

sa zámerne usilujeme o dosiahnutie komplexných alebo parciálnych cieľov výchovy 

k tvorivosti“ (s. 79). 

 Komplexným cieľom pre edukačnú oblasť tvorivého písania je optimalizácia 

pisateľských zručností. Zvyčajne sa v tvorivom písaní rozvíjajú tie zručnosti, na ktoré sa 

počas tradičných hodín slohu nekladie veľký dôraz. Na rozdiel od slohovej výchovy 

                                                 
34 I v umeleckom literárnom diele, ktoré sa celkom zameriava na prezentovanie náladových a citových kvalít, 
zostáva stále obsiahnutý moment racionálneho, aj keby mal iba nezreteľne prebleskovať. Pri tvorbe textu 
s ambíciou napĺňať isté estetické kvality nevyhnutne prechádzame sférou racionálneho. V rôznych dielach však 
môže byť stupeň racionálneho prispenia a typu racionality veľmi rozdielny (Ingarden, 1989, s. 215). 
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v tvorivom písaní ide o rozvíjanie individuálneho štýlu pisateľa ako súčasti kultivovania 

jazykového vyjadrovania (Fišer, 2001, s. 36). Tvorivé písanie disponuje mnohými metódami 

a postupmi, ktoré možno usporiadať do zmysluplného súboru. Takýmto cieleným 

usporiadaním metód a postupov vzniká stratégia. J. Hlavsa (1981, s. 80) hovorí, že každý 

program má stratégiu, ktorá je špecifická pre účel, ktorý sledujeme. Konfigurácia metód 

zvolených do istého postupu (stratégia) je podmienená cieľmi i skupinou, u ktorej chceme 

dosiahnuť zmeny. Zároveň  komplex metód vstupuje do vzájomných vzťahov nadväznosti, 

stupňovitosti alebo kontrastu (Hlavsa, 1981, s. 81). 

 „Metodika rozvoja tvorivosti by mala zahŕňať psychologicky zdôvodnený 

a pedagogicky účinný systém spôsobov, ako tento rozvoj realizovať. Za spôsob môžeme 

považovať vyvolanie stimulov (pomocou rôznych vonkajších i vnútorných činností, pomocou 

pôsobenia sociálneho prostredia i aktivizáciou podvedomých obsahov), ktoré zdokonaľujú 

tvorivý potenciál, a to buď jeho niektorú špeciálnu časť, alebo disponibilitu jeho celku. 

Zdrojom týchto stimulácií je sprístupňovanie predmetov, zadávanie úloh, uvádzanie do 

problému, vykonávanie cvičení, rozhovorov. Dôležité sú vzťahy, synergia jednotlivých 

spôsobov“ (Hlavsa, 1986, s. 15 – 16). 

Nosným princípom v našom kreatívnom rozvojovom programe opierajúcom sa 

o tvorivé písanie je zdôrazňovanie procesového prístupu k písaniu. Oprávňuje nás na to 

presvedčenie, že podstatnejšie ako produkt je pre dieťa v mladšom školskom veku poznanie, 

aké kroky musí ako pisateľ uskutočniť, aby dospelo k textu35. Metodika tvorivého písania sa 

totiž v mnohom opiera o vlastné skúsenosti erudovaných spisovateľov, ktorí poodhalili 

vlastný proces písania a poskytli tak cenné informácie pre tých, ktorí síce nemajú ambíciu 

tvoriť texty na najvyššej literárnej úrovni, no chcú optimalizovať svoj písomný prejav. 

 V našom kreatívnom programe, ktorý detailnejšie predstavujeme v Prílohe A, sa 

usilujeme o skĺbenie tendencií k poznávaniu zákonitostí tvorenia textu, no s prihliadnutím na 

vek žiakov neobchádzame ani zážitkové postupy, ktoré k technikám tvorivého písania 

neodmysliteľne patria. 

Posilňovanie procesového prístupu v tvorivom písaní znamená poskytovanie 

„sprievodcovskej“ pomoci zo strany učiteľa. Každý krok, každé zadanie v rámci techník 

tvorivého písania je stimulovaným podnecovaním v prospech úspešného zvládnutia daného 

kroku. J. Reilly – V. Reilly (2005) ako jednu zo základných charakteristík písania 

                                                 
35 „Experenciálna (skúsenostná) tvorivosť ako zážitková tvorivosť obohacuje subjekt novým a hodnotným 
zážitkom nie v oblasti kognitívnej, ale v oblasti nonkognitívnej, najmä citovej. Jej produktom nie je nejaký 
výtvor, vec, myšlienka, poznanie, ale jej produktom je zážitok, skúsenosť človeka“ (Zelina, 1996, s. 190 – 191). 
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s najmenšími pisateľmi pripomínajú tzv. sprevádzané písanie36 (s. 6). Pisateľ v každom 

okamihu presne vie, aký cieľ má dosiahnuť. Až po absolvovaní všetkých stanovených 

parciálnych cieľov sa dostaví výsledný efekt v podobe textu. 

 Odkiaľ a kam pri koncipovaní nášho kreatívneho programu s využitím techník 

tvorivého písania? 

 od podporovania prirodzeného, spontánneho vyjadrovania detí k postupnej 

racionalizácii tvorby textu; 

 od kratších textových útvarov k dlhším (vhodné je začínať napr. so štruktúrovanými 

básňami); 

 od sprevádzaného písania k individuálnej textotvornej činnosti; 

 od poznávania etapovitosti procesu písania k funkčnému využívaniu jednotlivých etáp 

na dosahovanie vlastných komunikačných zámerov v produkovanom texte; 

 od tvorenia vlastného textu k porozumeniu textu iného autora; 

 od komunikácie o texte ku komunikácii v texte. 

V nasledujúcej podkapitole si budeme podrobnejšie všímať tie oblasti kreatívneho 

rozvojového programu, ktoré sa stali základom pre utváranie osobnosti pisateľa v mladšom 

školskom veku. Chceme upozorniť, že nejde o univerzálny model programu tvorivého písania 

pre všetky cieľové skupiny; ponúkame tu iba jednu z alternatív možného využitia tvorivého 

písania. 

 

2.3.1 Prokreatívne dimenzie v tvorivom písaní 

„Naučiť sa písať tvorivo znamená 

rozvíjať sa ako autor.“ 

Zbyněk Fišer 

 

 Formovať pisateľa na akomkoľvek stupni vzdelávania možno viacerými spôsobmi. 

Jednou z možností je systematický výklad o povahe jazyka, prostriedkoch, ktorými možno 

v texte dosahovať rozličný efekt, výklad o kompozícii istého textového modelu a pod. D. 

Lodge (2003) pridáva ďalšie, omnoho použiteľnejšie cesty pre našu cieľovú skupinu, ktorú 

tvoria deti v mladšom školskom veku. Ide o praktické rozbory vzorových textov, zadávanie 

úloh na písanie a konzultácie nad produktmi vlastnej tvorby žiaka (s. 174). 

                                                 
36 V angl. guided writing. 
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 Slovo autor pochádza z latinského slova auctor, čo doslova znamená „ten, kto 

napomáha rastu“ (Watts, 1998, s. 9). Autorské (in)dispozície žiaka v mladšom školskom 

veku predurčujú práve učiteľa zabezpečiť ideálne podmienky pre vlastnú tvorbu zverených 

pisateľov. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime odhaliť niekoľko ciest, ktoré vedú k aktívnej 

a zaangažovanej produkcii prvých autorských pokusov a ktoré sa ukázali ako najpodstatnejšie 

pri tvorení a realizácii nášho kreatívneho rozvojového programu. 

 Významným momentom podmieňujúcim pisateľskú aktivitu každého tvorcu je radosť 

z písania. Vďaka uvedomeniu si potreby pisateľa prežívať pri písaní pozitívne pocity 

uspokojenia dostávame sa k zásadnému prevratu v ponímaní produkčných spôsobov práce na 

hodinách jazyka, slohu a literatúry. Dostávame sa k písaniu, v ktorom je individuálny prístup 

významným krokom k objektívnemu nazeraniu na jazykovú tvorivosť. Za prvú prokreatívnu 

dimenziu, cestu rozvíjania tvorivosti žiaka v tvorivom písaní považujeme autonómiu. 

 

a) Autonómia 

 Autonómiu chápeme ako nezávislosť pisateľa od vonkajších vplyvov, tendenciu 

vytvárať si neustále vlastný názor, neprijímať nekriticky cudzie názory a postoje a ani svoje 

nikomu nevnucovať (Hlavsa, 1986, s. 79). V školských podmienkach nám pôjde o vytváranie 

autonómneho prostredia, v ktorom zvrchovanosť žiaka stimuluje uvedomenie si dôležitosti 

samostatných snáh na ceste k tvorivosti. C. W. Taylor (podľa Zelina, 1995) odporúča pre 

prostredie tvorivej osobnosti zabezpečiť tzv. environmentálnu stimuláciu tvorivosti, kde 

jednou z oblastí je práve sloboda ako individuálna autonómia (s. 133 – 134). Tvorivosť 

možno zvyšovať spoluúčasťou na organizácii pracovnej skupiny, možnosťou výberu aktivít, 

postupov, projektov. Autonómia v takom ponímaní zahŕňa aj slobodu rastu a rozvoja, slobodu 

tvorby. Pre učiteľa tvorivého písania to znamená vytvárať tvorivú klímu prostredníctvom: 

i) slobodnej komunikácie, 

ii) zabezpečenia podpory a povzbudzovania okolím, 

iii) minimalizácie prinucovania a vnucovania, 

iv) eliminácie frustrácie a 

v) akceptácie fantázie. 

 K individualizácii tvorivého procesu i hodnoteniu výsledkov tvorby smeruje aj 

využívanie portfólia žiaka ako „reprezentatívneho súboru podkladových materiálov na 

učebné vyhodnocovanie“ (Murphy – Švec, 2000, s. 438). Obsahom pracovného portfólia by 

mali byť všetky hotové produkty žiaka, ale aj momentálne nápady, rozpracované témy či 

úlohy, výpisky z prečítaného, náhodne vzniknuté zaujímavé asociácie, kresby atď. Portfólio je 
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aj prostriedkom žiakovho autonómneho hodnotenia, ktorým hodnotí seba samého, učí sa 

hodnotiť iných ľudí, predmety, procesy okolitého sveta, produkty a tiež prijímať a reflektovať 

hodnotenia svojej osoby od druhých (Porubský, 2001, s. 337). Portfólio je podľa nás ideálnou 

možnosťou rozvoja autonómie ako vlastnosti tvorivej osobnosti. 

 Techniky tvorivého písania však často vyžadujú kombinovať individuálnu tvorbu 

s kolektívnymi pracovnými postupmi (Fišer, 2001, s. 19), pričom práca v skupinách nestojí 

v opozícii k autonómii žiaka. Spolupráca nahrádza konkurenciu (ibid., s. 33), komunikácia 

o vytvorenom produkte pomáha autorovi rozvíjať svoje poznanie a utvárať si svoj postoj ku 

skutočnosti (ibid., s. 18). 

Z. Straková (2003) o autonómii v jazykovom vyučovaní hovorí, že je to náročný 

proces. Nemožno prenechať zodpovednosť za vlastné učenie (a písanie tiež) zo dňa na deň na 

pleciach žiaka. To by bolo v príkrom rozpore s povahou raného autonómneho učenia, ktoré si 

žiak osvojuje krok za krokom (s. 155). Pri rozvíjaní autonómneho písania (aplikujeme tu 

ciele autonómneho učenia podľa Z. Strakovej, 2003, s. 155) je potrebné pisateľovi pomôcť, 

aby: 

i) pochopil význam písania; 

ii) nadobudol presvedčenie, že tvoriť text dokáže sám pomocou postupne zadávaných 

zvládnuteľných úloh; 

iii) pochopil princípy tvorivého procesu; 

iv) zvládol prirodzené prekážky tohto procesu v závislosti od vnútorných a vonkajších 

podmienok; 

v) mal možnosť rozvíjať metakognitívne stratégie (plánovanie, monitorovanie, 

hodnotenie procesu tvorby); 

vi) mal príležitosť využiť všetky možnosti, ktoré mu umožnia získavať väčšiu mieru 

nezávislosti od učiteľa. 

 

b) Usilovnosť 

 N. Watts (1998, s. 14) pomenúva tri kvality potrebné na úspech začínajúceho autora: 

šťastie, talent a veľa driny. Naznačuje tým, že dopracovať sa k hoci len minimálnemu 

úspechu znamená vynaložiť veľké úsilie. Najdostupnejším prostriedkom v počiatočných 

autorských snahách je preto usilovná a vytrvalá práca. Písanie je vlastne neustále 

prepisovanie (Meredith – Steele – Temple, 1999, s. 3). Vysoké pracovné nasadenie musí byť 

podložené osobnou zainteresovanosťou žiaka, čo sa dá dosiahnuť napríklad vhodnosťou témy, 

silnou vnútornou motiváciou, potrebou úspechu a sebarealizácie. 
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 Autonómna tvorivá osobnosť upriamená na cieľ svojej práce sa v novších prácach 

o kreativite definuje ako „autotelická“ (Csikszentmihalyi, 1997; podľa Dacey – Lennon, 2000, 

s. 99), čo predstavuje slovo odvodené od gréckych slov auto (= sám), telos (= cieľ). Takáto 

prácou zaujatá osobnosť dokáže vytrvať v úsilí až do konca, doviesť svoju prácu do 

publikovateľnej podoby. Vyznačuje sa teda elaboráciou, schopnosťou tvorivej osobnosti 

dopracovať text do najmenších detailov. 

 Tvorivá osobnosť oplývajúca vytrvalým úsilím pri dosahovaní cieľa sa vyznačuje ešte 

jednou nemenej dôležitou charakteristikou, a to schopnosťou prekonávať prekážky 

a problémy v procese tvorenia. 

 

Blokády v tvorivom písaní 

 Blokádami v tvorivom písaní sa bližšie zaoberá Z. Fišer (2001, s. 53 – 54). Postupne 

uvádza 12 príčin blokovania mysle pisateľa: nevhodná téma, neatraktívnosť či triviálnosť 

témy, neznalosť témy alebo žánru, nezrozumiteľné zadanie práce, nevhodné podmienky 

práce, zlé návyky pri písaní pod vplyvom skoršej výučby, nová tvorivá metóda, citové 

rozrušenie, únava, momentálna indispozícia, neprimeraná kritika, resp. strach z neúspechu, 

nepochopenia, neschopnosť spolupráce v kolektíve, neznalosť metód odstraňovania blokád. 

R. Perclová (1996/1997) pridáva nemenej dôležitú príčinu blokád, a to prílišné 

zdôrazňovanie výsledného produktu (s. 114). 

 Pre pisateľa je veľmi dôležité odhaliť príčinu blokády. Ak sa nepodarí presne 

identifikovať skutočnosť, ktorá spôsobuje neschopnosť písať, nemôžeme očakávať, že sa nám 

jednoducho podarí prekážky v tvorbe zbaviť. Povedzme si však najprv, čo sú blokády 

(bariéry). 

 „Bariéry tvorivosti sú prekážky, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú, že tvorivý 

potenciál sa nemôže v plnej miere prejaviť a uplatniť“ (Fűlőpová, 2006, s. 38). Ide 

o nepríjemný stav, pri ktorom nevieme, ako začať či ako v písaní pokračovať (Perclová, 

1996/1997, s. 114). Ch. Nirav (2005) za blokádu pri písaní pokladá neschopnosť pohybu 

medzi jednotlivými fázami tvorivého procesu. Blokáda môže byť vytvorená pod vplyvom 

menšej ochoty pustiť sa do neprebádaných oblastí vlastnej fantázie (Fišer, 2001, s. 50). 

Identifikovať však môžeme podstatne viac príčin neschopnosti byť na podnet tvorivý. 

 Azda najrešpektovanejšia je kategorizácia bariér tvorivého myslenia podľa J. L. 

Adamsa (Zelina, 1996, s. 212 – 215; Tuma, 1991, s. 222 – 226). Pokúsime sa tento systém 

blokád tvorivosti previesť na komplex prekážok v tvorivom písaní doplnený názormi 
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teoretikov tvorivého písania. Kvôli prehľadnosti spracujeme poznatky do tabuľky (v Prílohe 

B). 

 Dôkladné poznanie bariér tvorivosti podľa príčin a prejavených znakov je len prvým 

predpokladom ich úspešného odstránenia37. Dôležité je zamedziť, aby sa blokády opakovane 

prejavili. Dá sa to dvojakým spôsobom; pasívne (vyhnúť sa problému v budúcnosti) a aktívne 

(rozvojom osobnosti, zvyšovaním vlastnej tvorivosti) (Fűlőpová, 2006, s. 39). Odstránenie 

alebo minimalizácia bariér je súčasne metódou na zvyšovanie tvorivosti, lebo odstráni limity 

jej prirodzeného prejavenia sa (Zelina, 1996, s. 212). 

 V každom prejave demonštrovanom v poslednom stĺpci tabuľky v prílohe B možno 

nájsť kľúč k vyriešeniu tvorivej krízy pisateľa. Úlohou učiteľa, obzvlášť pri práci so žiakmi 

v pisateľských začiatkoch, je identifikovať prejavený druh bariéry a pokiaľ možno 

individuálne v spolupráci so žiakom pokúsiť sa odstrániť napr. stereotypiu, cielene rozvíjať 

obrazotvornosť či trebárs nedovoliť pisateľovi hodnotiť svoj výtvor ešte počas tvorenia. Aj 

v tvorivom písaní totiž platí, že prevencia (v zmysle rôznorodosti prístupov, techník 

a aplikovaných stratégií) je podstatne jednoduchšia ako náprava. 

 

c) Citlivosť38 

 Citlivosť je implementárnou súčasťou senzitivity, faktora tvorivosti, ktorý naviguje 

tvorivú osobnosť autora k otvorenosti voči problémom, vnímavosti, akceptácii nezvyčajnosti, 

pochopeniu viacznačnosti. Otvorenosť ako jedna z vlastností jazykovej tvorivosti (Rico, 

1984; podľa Janíková, 2005/2006, s. 52) umožňuje slobodnejší pohľad na jazyk a jeho 

používanie, podnecuje k spontánnemu vyjadreniu asociácií a k vlastnej jazykovej produkcii. 

 Pisateľ textu však okrem citlivosti na slovo, adekvátne zasadenie výrazu v rôznych 

kontextoch, potrebuje tiež citlivosť na tému, stanovisko, uhol pohľadu a pod. Citlivosť 

pisateľa sa prejavuje i v miere používania istého jazykového prostriedku. Silné zastúpenie 

v citlivosti má intuícia39. 

 Výhodou techník tvorivého písania je, že pri ich poznaní a pravidelnom uplatňovaní 

vo výučbe sa citlivosť na spomínané súčasti zvyšuje. Opätovne zdôrazníme prepotrebnú 

                                                 
37 Blokády môžu pôsobiť na pisateľa rôznou intenzitou. Niektoré dovoľujú – aj keď s istými obmedzeniami – 
tvoriť text, iné pisateľa úplne paralyzujú a frustrujú. Častá je aj kombinácia viacerých blokád súčasne. 
38 H. Gardner (1999) vysvetľuje jazykovú inteligenciu na podklade analýzy básnika a jeho jazykového citu. 
Básnik musí byť vnímavý a dôsledne rozlišovať i najmenšie významové odtienky slov, musí mať cit pre 
poriadok slov, cit pre gramatické pravidlá a cit pre uvážlivé prekračovanie stanovených pravidiel (s. 107). 
39 Autor potrebuje iskru, zárodočnú bunku, semienko. Túto inšpiratívnu iskru pomenoval Henry James výrazom 
donnée, čo voľne preložíme ako dar, niečo, čo dostávame (Watts, 1998, s. 21; Lodge, 2003, s. 176). 
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existenciu invenčných a stimulačných aktivít pred samotným procesom tvorenia konkrétneho 

textu. 

 

d) Talent 

 Michal Viewegh vo svojom diele Lekce tvůrčího psaní (2005) vtipne a veľmi trefne 

hovorí o zákone, ktorý by sme mali uplatňovať v školách. Ide o prezumpciu talentu: 

„Ak nevieme rozpoznať študentov (žiakov) talent, musíme sa k nemu správať ako 

k talentovanému“ (s. 23). 

 V tomto výroku je ukrytý odkaz pre učiteľa zastávajúceho humanistické prístupy vo 

vzdelávaní – rovnosť stimulov, usmernení, povzbudení a pochvál pre všetkých žiakov. Aj 

málo nadaný žiak má potrebu vyjadrovať sa, vo vyučovaní sa má aktivizovať a realizovať. Pri 

práci s menej nadanými žiakmi by sme mali podporovať ich sebavedomie, lebo „bez 

sebavedomia sa nedá písať“ (Viewegh, 2005, s. 27). Druhou podmienkou by mohlo byť 

stimulovať uplatňovanie laterálneho myslenia, ktoré nie je zviazané s logikou, nevyžaduje 

talent a je dostupné všetkým. Z. Fišer (2001) odporúča využívať predstavivosť, náhodu, hru, 

aby sa tak potierala jednostrannosť myslenia a tradičné myšlienkové schémy riešenia (s. 16). 

Techniky tvorivého písania ponúkajú priestor nielen skúseným a talentovaným žiakom, ale aj 

menej skúseným a menej talentovaným (Janíková, 2003/2004, s. 54). 

 Aj keď nadanie výrazne napomáha výkon a úroveň slohovej tvorby s nadaním stúpa, 

priaznivo ju môže ovplyvniť i dobre organizovaná výchova (Čechová – Styblík, 1989, s. 216; 

Čechová, 1998, s. 17). Učiteľ vytvára v triede kreatívne situácie, čím zapája do tvorivého 

procesu všetkých žiakov a dáva im možnosť prejaviť sa, rozvíjať svoj talent a zručnosti, ktoré 

môžu v neskoršom období prerásť prinajmenšom do čitateľských aktivít. Cesty rozvoja 

pisateľského talentu sa teda začínajú už v mladšom školskom veku a učiteľ môže pomocou 

techník a stratégií tvorivého písania prispieť k formovaniu osobnosti žiaka – autora (pisateľa, 

pôvodcu textu). 

 

e) Odvaha, originalita, ochota riskovať 

 Kto sa pokúša písať, musí mať na zreteli fenomén textu, ktorý odhaľuje myslenie, 

pocity, city, zámery, sny, vízie autora. Písanie je vlastne neustále vystupovanie zo seba, 

demaskovanie svojej osobnosti, preto žiak, ktorý píše (tvorí), musí mať odvahu podstupovať 

proces „obnažovania“. P. Torrance (podľa Dacey – Lennon, 2000, s. 99) považuje odvahu za 

dôležitý predpoklad úspechu tvorivého človeka. Zdrojom odvahy je podľa neho láska 

k vlastnej práci. Zanietená práca a zaujatie písaním dovoľuje autorovi potláčať strach 
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z riskovania, z „predávania kože na trhu“. V tomto procese tvorby úlohy autora ako 

skladateľa vlastnej myšlienkovej kompozície, vyberača vhodných výrazov, zapisovateľa 

predstáv, analógií, nápadov, podnecovateľa fantázie a autokorektora zároveň zatieňujú obavy 

podobného druhu. Neschopnosť rozumne riskovať môže viesť k pocitu bezpečia, ale nie 

k tvorivosti (Dacey – Lennon, 2000, s. 93). V písaní sa priam vyžaduje experimentátorský 

prístup (hoci len vo vzťahu k sebe samému, nemusí ísť a ani nejde o emergentnú kreativitu), 

hra s jazykom, významom, metaforizovanie, paralely.  

 Tvorivé písanie podnecuje originalitu žiaka a zároveň ju aj vyžaduje, keďže novosť 

a originálnosť sú najdôležitejšie znaky tvorivého produktu. Výhodou techník podporujúcich 

tvorivosť v oblasti písomnej komunikácie je ponuka širokej škály možných myšlienkových 

operácií, preto výsledkom sú často rôznorodé produkty pisateľov, hoci algoritmus zadávania 

úlohy je podobný. Originalita je často výsledkom detskej spontaneity, ktorá je pre učiteľov 

smerodajná. Silný tlak učiteľov a rodičov na správne odpovede vytvára bariéru, takže žiaci so 

svojím jazykom menej experimentujú (Dacey – Lennon, 2000, s. 144). Organizácia práce 

pomocou podporovania psychických procesov zodpovedných za spontánnosť prináša 

ojedinelosť myšlienok, nápadov, riešení. Ochota riskovať sa u tvorivých ľudí najčastejšie 

spája s dobrodružnosťou, originálnym videním, nezávislosťou, asertivitou (Zelina, 1995, s. 

130). 

 Prednosťou práce so žiakmi na nižšom stupni základnej školy je ich prirodzená 

spontánnosť a motivujúca a inšpirujúca zaujatosť činnosťou. Ak počas publikovania vlastnej 

slohovej práce žiaka nedáme priestor výsmechu, zneisťovaniu, narážkam a iným prejavom 

potláčajúcim chuť tvoriť, akceptujeme tým snahu vyjadrovať sa novátorsky. Byť originálny 

znamená pokúšať sa prichádzať vždy s novým pohľadom na danú tému, obchádzať 

stereotypy, narúšať bariéry a rigiditu myslenia, plynulo a flexibilne narábať so slovom 

a odvážne a ochotne riskovať v záujme vlastného obnaženia v texte. 

 

f) Recipient 

 Konečnou a zároveň motivačnou fázou v procese tvorenia textu je publikácia (porov. 

Meredith – Steele – Temple, 1999, s. 3; Lodge, 2003, s. 175; Liptáková, 2004, s. 48; 

Palenčárová – Kesselová – Kupcová, 2003, s. 195). Vytvorený text rezonuje v autorovi ako 

ďalšia výzva k uskutočneniu svojho pisateľského potenciálu najvýraznejšie pod podmienkou, 

že text bude mať svojho recipienta. Perspektíva autora, že sa s publikom podelí o napísané, 

vedie k neustálemu zdokonaľovaniu zručnosti tvoriť text (Meredith – Steele – Temple, 1999, 

s. 4). 
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 Uvedomovanie si prítomnosti recipienta už počas tvorby textu vychádza z potreby 

adresovať text istej cieľovej skupine s istým komunikačným zámerom, pričom pri technikách 

tvorivého písania nám ide najmä o vyvolanie estetických zážitkov vo vedomí recipienta. 

Podľa D. Slančovej (1996) autor musí brať do úvahy osobnostnú štruktúru recipienta a jeho 

sociálnu rolu v rozsahu od „brania na vedomie“ až po „vžitie sa“ do pozície recipienta (s. 10). 

 Práve na primárnom stupni vzdelávania je nevyhnutné produkt tvorivej pisateľskej 

činnosti predkladať čitateľovi alebo poslucháčovi. Recipovať text môže kolektív spolužiakov, 

rodičia, rovesníci, anonymní čitatelia, atď. V ideálnom prípade škola ponúka možnosť 

publikovať svoju tvorbu v školskom časopise, podpornou efektívnou ponukou je vydávanie 

vlastného časopisu na úrovni triedy alebo skupiny, kde dostanú možnosť zverejniť svoje texty 

všetci autori. Zoširoka vnímaný rozmer vplyvu recipienta na autora nás utvrdzuje 

v presvedčení, že ak chceme využívať techniky tvorivého písania v bežnom vyučovacom 

procese, musíme tiež vytvárať dostatočný priestor na čítanie vlastnej tvorby žiakov. Veď 

práve to môže byť silným motivačným zdrojom písania – zaujatie kladného postoja recipienta 

k autorovej tvorbe. 

 Z dialektickej závislosti spomínaných činností vyplýva pre potenciálneho autora ešte 

jedna povinnosť, ktorou je neustále čítanie, a teda rola recipienta. Sú na to dva dôvody: 

pisateľ by mal byť dobre informovaný o tom, čo už je napísané, a súčasne od druhých sa 

môže pisateľ veľa naučiť (Watts, 1998, s. 13). Väčšina autorov začína tak, že imituje 

a napodobňuje literatúru, ktorá ich najviac oslovila (Lodge, 2003, s. 169). Podľa M. 

Viewegha (2005) „najlepším spisovateľským kurzom je vnímavé čítanie“ (s. 107). Rola 

pisateľa sa strieda s rolou čitateľa, čo autorovi pomáha porozumieť makro- i mikrokompozícii 

textu. Autor tak môže „čítať ako pisateľ“ a tým si uvedomovať skladbu textu a zároveň „písať 

ako čitateľ“, čím prinajmenšom rozširuje svoju slovnú zásobu (Meredith – Steele – Temple, 

1999, s. 2). 

 

AUCTOR 

 V predchádzajúcich častiach sme sa pokúsili načrtnúť isté dimenzie, ktorými by sa 

proces podnecovania verbálnej kreativity žiakov mal uberať. Nasledujúcim prehľadom 

zhrnieme naše zistenia do šiestich prokreatívnych dimenzií v tvorivom písaní. Načrtnuté 

dimenzie chápeme ako konkretizáciu faktorov tvorivosti pri rozvíjaní verbálnej kreativity 

žiakov, pričom sa opierame o poznatky rozvíjania fluencie, flexibility, originality, senzitivity, 

redefinovania a elaborácie a uvažujeme o ich lingvodidaktických rozmeroch. 
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Tabuľka 2: Prokreatívne dimenzie v tvorivom písaní. 

 

A 
 zabezpečiť autonómiu každého jednotlivca, 
slobodu v tvorbe, podporu individuality 

U 
 viesť pisateľov k usilovnosti, cieľavedomej 
a vytrvalej práci s konceptom, podporovať elaboráciu 

C  učiť pisateľov byť citlivý a vnímavý voči svetu, 
stimulovať senzitivitu 

T 
 podporovať talent, s každým pracovať ako 
s talentovaným (prezumpcia talentu) 

O 
 povzbudzovať k odvahe experimentovať, ochote 
riskovať, čo môže viesť k originalite myslenia 

R 

 produkovaný text by mal mať recipienta (čitateľa, 
poslucháča), no netreba ho príliš 
zdôrazňovať; zároveň často stavať žiakov do roly 
prijímateľov textu (rola recipienta) 

 

 Prvé písmená zvýraznených slov nám postupne tvoria latinský výraz pre pôvodcu 

textu – AUCTOR. Týmto akrostichom sa pokúšame uľahčiť orientáciu v prokreatívnych 

oblastiach rozvoja osobnosti žiaka tvorivým písaním. 

 

 

2.4 Tvorivé písanie a primárna škola 

 

 Primárna škola (1. stupeň základnej školy) vytvára elementárne predpoklady na 

edukáciu na vyšších stupňoch i neskorší úspešný život v spoločnosti. Je chápaná ako otvorený 

systém, v ktorom dieťa nadobúda gramotnosť, vytvára si náhľad na svet a ujasňuje si pozíciu 

v ňom. Základným cieľom primárnej edukácie je „mnohostranný rozvoj osobnosti každého 

dieťaťa“ (Spilková, 2001, s. 145). 

 V zložitom systéme pedagogických kategórií (cieľ, obsah, metódy atď.) si svoje 

stabilné miesto v zahraničí vybudovalo aj tvorivé písanie. U nás doposiaľ môžeme hovoriť 

nanajvýš o nárazovitom a edukačne nekontextovom aplikovaní niektorých stratégií tvorivého 

písania v kurikule základnej školy. Individuálne snahy učiteľov, ktorí na vlastnej koži zažili 

tvorivé písanie v rôznych kurzoch a tvorivých dielňach, sa zvyčajne trieštia o nedostatok času 

počas bežných hodín, o dlho kritizovanú predimenzovanosť učiva, no i o nedostatok odbornej 

literatúry venujúcej sa tvorivému písaniu z koncepčnej a teoretickej stránky. 

 Najčastejším aplikačným priestorom tvorivého písania v primárnej škole by podľa nás 

mala byť jazyková, komunikačno-slohová a literárna edukácia. Nevidíme však žiadne bariéry 

využívania tvorivých pisateľských aktivít ani v ostatných predmetoch. Myslíme si však, že 
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tvorivé písanie je jedným z vhodných programov na plnenie základných cieľov 

vyučovania jazyka, slohu i literatúry v primárnej škole. 

 Jazykové vyučovanie smeruje k uvedomenému poznaniu stavby jazyka, jazykovému 

systému, a to so zreteľom na komunikačnú prax; slohové vyučovanie rozvíja schopnosť 

adekvátneho vyjadrovania s ohľadom na autora i adresáta, a to na základe uvedomeného 

poznania stavby jazyka (Čechová, 1998, s. 70 – 71). Vzájomná komplementarita 

a prepojenosť jazykovej a komunikačno-slohovej zložky je v tvorivom písaní doplnená 

o rozmer estetickosti, ktorý je obsiahnutý v umeleckých textoch ako stimuloch na písanie a ku 

ktorému sa snažia priblížiť aj prvé „literárne“ pokusy žiakov. 

 V procese tvorenia textu prechádzame podobnými vnútornými pochodmi ako skúsení 

autori, čo nám umožňuje citlivejšie vnímať význam slov, slovných spojení, metafor, 

obrazného a symbolického jazyka. Primerané použitie techník podporujúcich verbálnu 

tvorivosť žiakov v jazyku, slohu a literatúre prispieva tak ku kultivovaniu jazykového 

vyjadrovania, ktoré je dôležitou súčasťou cieľov vyučovania materinského jazyka už na 1. 

stupni ZŠ. 

 Vlastná slovesná tvorba žiakov plní okrem iných aj funkciu spoja medzi jazykovým 

a literárnym vzdelávaním, medzi jazykovými a čitateľskými zručnosťami, medzi poznatkami 

o jazykovom komunikáte a poznatkami o literárnom diele (Obert, 2003, s. 130). Tvorivé 

písanie má tendenciu „premosťovať“ zložky v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

 Tvorivé písanie ponúka tiež priestor na vzájomné prepájanie a dopĺňanie 

kognitívnych, komunikačných a emocionálno-motivačných aspektov vyučovacieho 

procesu (Janíková, 2003/2004, s. 53). V emocionálnej oblasti plní tvorivé písanie nasledujúce 

ciele: 

• pomáha prekonávať veľkú psychickú záťaž vyvolanú obavou z neschopnosti vyjadriť 

sa správne, pretože v tvorivom písaní akceptujeme slobodu tvorcu a jeho autonómny 

pohľad na tému; 

• ponúka pocit radosti z vytvoreného; 

• umožňuje pisateľovi zvoliť si tému, ktorá mu dovoľuje pohybovať sa vo svojom svete 

fantázie; 

• umožňuje spoluprácu, čím podporuje pozitívnu klímu a aktivizuje žiakov; 

• ponúka priestor nielen skúseným, ale aj menej talentovaným autorom; 

• umožňuje vo zvýšenej miere uplatňovať princíp hravosti. 

Tvorivé písanie môže mať pozitívny vplyv aj na motiváciu žiaka primárnej školy. 

V tejto oblasti sa môžeme inšpirovať najmä pozorovaním vzťahu medzi motiváciou učiť sa 
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materinský jazyk a školskou úspešnosťou, ktorý do troch zásadných bodov zhrnul M. Ligoš 

(2009, s. 79). Pozmenená verzia s doplnením tvorivého písania namiesto predmetu slovenský 

jazyk a literatúra potom bude vyzerať nasledovne: Pisateľ bude v tvorivom písaní 

motivovaný, ak: 

a) bude v písaní uspokojená niektorá z jeho základných psychosociálnych 

a emocionálnoestetických potrieb na podloží jeho reálnych motivačných 

možností; 

b) si uvedomí zmysel, význam a užitočnosť písania ako prejavu osobnej jazykovej 

kultúry a kultivovanosti; 

c) si uvedomí a prijme hodnotu a význam ovládania písania vo svojom praktickom 

živote. 

 

2.4.1 Tvorivé písanie a vyučovanie materinského jazyka 

 Nosným cieľom tradične chápanej didaktiky materinského jazyka je poznávanie 

jazykového systému a aplikovanie jazykových poznatkov v rečovej praxi. Súčasný obsah 

jazykového vzdelávania na 1. stupni ZŠ zahŕňa elementárne javy a zákonitosti v oblasti 

zvukovej stránky jazyka a pravopisu, morfológie, lexikológie a syntaxe. Jednotlivé vedomosti 

a zručnosti v týchto jazykových rovinách potom žiak uplatňuje pri plnení edukačných 

požiadaviek v školských podmienkach i v diferencovaných komunikačných situáciách. 

Schopnosť využívať čítanie a písanie na dosahovanie konkrétnych životných potrieb je 

jednou z najvyšších požiadaviek na jazykovú edukáciu. Táto schopnosť človeka sa nazýva 

funkčná gramotnosť (pozri napr. Gavora, 2006, s. 23). 

 Poznávanie funkcií jazyka však možno v primárnej škole podporiť aj zámerným 

upriamovaním pozornosti žiaka na osobité javy v jazyku a reči pomocou techník tvorivého 

písania. Od významu slova k fundovanému manipulovaniu so slovom v recipovanom 

i produkovanom texte môžeme dospieť aj samotnou aktivizáciou žiakov v procese 

poznávania. 

 Tvorivé písanie v jazykovej edukácii tak môže navodzovať problémové situácie, 

v ktorých si pisateľ utvrdzuje isté pravidlo. Tým pravidlom môže byť predpísaná syntaktická 

štruktúra, požadovaný tvar slova a pod40. 

 Tvorivé písanie vo vyučovaní jazyka pomáha pisateľovi reflektovať vlastné vyjadrenie 

práve centrovaním záujmu pisateľa na určený jav. Mnohonásobným variovaním istého 

                                                 
40 V prílohe o tvorivom písaní ako kreatívnom rozvojovom programe spomíname štruktúrované básne ako jednu 
z ciest prvotného zoznamovania sa dieťaťa s tvorbou textu už v počiatkoch školskej edukácie. 
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jazykového javu alebo jazykového materiálu v typických i netypických kontextoch 

dostáva pisateľ textu jasnejšiu informáciu o povahe pozorovaného prvku. Súčasťou 

tvorivého písania v prípravnej fáze pred tvorením textu sú preto aj jazykové cvičenia (napr. 

z lexikálnych najmä synonymické cvičenia, z gramatických syntakticko-štylizačné 

a morfologicko-štylizačné). 

 V. Eliašová (2006) o význame tvorivého písania v jazykovej edukácii uvádza, že na 

rozdiel od štandardných učebnicových cvičení techniky tvorivého písania vytvárajú 

prirodzené pohnútky učiacich sa vyjadrovať sa o sebe a o svojich pocitoch. Tvorivé písanie tu 

chápe „ako výzvu k aktivizovaniu jazykového potenciálu a náročných intelektových procesov 

spojených s uvedomovaním si sémantickej hĺbky slova“ (s. 44). 

 Pisateľ v škole používa v procese tvorivého písania jazyk ako nástroj tvorivosti tak, 

že nezasahuje do jeho vnútornej stavby, ale využíva vlastnosti jazykových jednotiek 

a konštrukcií na dosiahnutie tvorivého zámeru (Krupa, 1991, s. 111). Nemôžeme však hovoriť 

o rozvíjaní jazykovej tvorivosti pisateľov bez zreteľného a usmerňovaného rozvíjania 

jazykovej konvencie v zmysle všeobecne uznávaných komunikačných noriem. Každé 

jazykové a rečové cvičenie tvorivého charakteru sa musí v základoch nevyhnutne opierať 

o daný jazykový systém. (Jazykovú/rečovú tvorivosť definujeme v kapitole 1.) 

 K zmene súčasného poňatia jazykovej edukácie by mohlo prispieť aj samotné tvorivé 

písanie. Obsah tvorivého písania a charakter textových cvičení orientujúcich sa na napĺňanie 

komunikačného zámeru autora pomocou jazykového materiálu môže pomôcť súčasnej 

didaktike jazyka na 1. stupni tým, že ponúkne prirodzený komplex problémových úloh 

textovej povahy a umožní počas vlastnej produkcie textu poznávať a pochopiť funkciu 

jednotlivých prvkov jazyka v interakcii s inými prvkami. 

 

2.4.2 Tvorivé písanie a komunikačno-slohová výchova 

 Podľa M. Čechovej (1998) v súčasnom ponímaní cieľov komunikačno-slohovej 

výchovy ide najmä o zvládnutie základov objektívneho, funkčného slohu – „vypestovanie 

schopnosti vytvárať kultivovaný jazykový prejav adekvátny funkcii a komunikačnej situácii“ 

(s. 17). Rozvíjanie individuálneho slohu teda nie je cieľovou oblasťou na základnej škole, 

hoci, ako uvádza M. Čechová (ibid.), individuálny prístup k žiakom významne podporuje 

schopnosti dobrých i slabších štylistov. 

 S rastúcim vekom, dozrievaním a vzdelaním žiaka je však nevyhnutné popri funkčne 

zameranom objektívnom štýle rozvíjať aj žiacke individuálne chápanie reality a jej 

vyjadrovanie. Je zrejmé, že miera uplatnenia individuality závisí od potreby rešpektovať 
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v procese tvorenia textu objektívne komunikačné (štýlotvorné) činitele. Preto viac priestoru 

na sebavyjadrenie má žiak v subjektívne ladených pokusoch o „literárne“ zachytenie 

okolitého sveta, v prerozprávaní vlastného zážitku, vo vyjadrení snov a túžob. Ako hovorí M. 

Čechová, v slohovej výchove je dôležité vytváranie kreatívnych situácií s potrebou 

uplatňovania myšlienkovej a obrazotvornej potencie (ibid., s. 87). 

 Na tieto tvorivé ambície komunikačno-slohovej výchovy nadväzuje tvorivé písanie. 

Zhodne so Z. Fišerom (2001) nepovažujeme tvorivé písanie za opozíciu k súčasnej 

didaktike slohu, ale za jej doplnenie a pokračovanie (s. 32). Tvorivé písanie nechce a ani 

nemôže celkom nahradiť súčasný systém slohovej výučby, môže ho však celkom isto 

obohatiť (Cempírek, 1995/1996, s. 120). 

 Cieľom tvorivého písania je rozvíjanie individuálneho štýlu pisateľa, pričom 

dôraz sa kladie na rozvoj obrazotvornosti, predstavivosti, fantázie. Tvorivé písanie využíva 

slohové útvary ako formu, ktorú pisateľ naplní istým obsahom. Významnú úlohu tu zohrávajú 

autorove jazykové dispozície a tvorivosť (porov. Fišer, 2001, s. 32). Zároveň však treba 

zdôrazniť, že tvorivé písanie má opodstatnenie aj pri osvojovaní funkčného slohu; ak totiž 

stimulujeme schopnosť tvoriť text na základe istých požiadaviek (spočiatku majú požiadavky 

na text prevažne sebaobjavujúci a sebareflektujúci charakter), rozvíjame tým elementárne 

pisateľské zručnosti a vytvárame predpoklady pre ďalšiu tvorbu iných druhov textov. 

 Tvorivé písanie obohacuje súčasný systém slohovej výchovy o nové, netradičné 

edukačné prvky. Najvýraznejší prínos možno badať v systéme techník a metód, ktoré do 

vyučovania písania investujú zážitkovosť. 

 Možné prienikové zóny, ako aj špecifiká porovnávaných oblastí naznačíme 

v nasledujúcom diagrame. Pri jeho zostavovaní sme brali do úvahy základné pedagogické 

kategórie – ciele, obsah, proces a prostriedky, s ktorými komunikačno-slohová výchova 

a tvorivé písanie v primárnej škole narábajú. V diagrame chceme presnejšie naznačiť tie 

oblasti, ktoré môže tvorivé písanie v komunikačno-slohovej výchove doplniť, rozšíriť, 

obohatiť. 
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Diagram 1: Prieniky komunikačno-slohovej výchovy a tvorivého písania: 

             prieniková zóna 

 

 

 V komunikačno-slohovej výchove v primárnej škole by malo významné miesto patriť 

práve tvorivému písaniu. Stratégia prípravy pisateľa cez techniky tvorivého písania už od 

prvých krokov v škole totiž v západných krajinách prináša ďaleko lepšie výsledky ako dnes 

už nepružný a neproduktívny systém slohovej výchovy v oblasti písomnej komunikácie u nás. 

Ak prijmeme jedno z poňatí tvorivého písania, ktoré považuje tvorivé písanie za tvorivé 

sebavyjadrenie za prvotný princíp pri zoznamovaní sa dieťaťa so spektrom funkcií 

výrazových prostriedkov v reči, dosiahneme prirodzenejší a na dieťa orientovaný metodický 

postup, ktorým možno zážitkovo, fundovane a za aktívnej účasti každého žiaka rozvíjať 

základné pisateľské zručnosti. 

 

2.4.3 Tvorivé písanie a vyučovanie literatúry 

 V histórii tvorivého písania (viac Dawson, 2003) nájdeme aj chápanie tvorivého 

písania ako čítania textu zvnútra. Čitateľ číta literárny text a popritom sa vďaka známym a 

 funkčný (objektívny) sloh 
 
 rešpektovanie 
komunikačných noriem 
 
 kultivovaný jazykový prejav 
adekvátny funkcii, zámeru, 
adresátovi a situácii 
 
 úspešná komunikácia 
v diferencovaných 
komunikačných situáciách 
 
 dôraz na kognitivizáciu  
 
 základné štylistické 
poznatky o variabilite 
fungovania jazyka v 
komunikácii 
 
 komunikatívnosť ako nosná 
funkcia produkovaného textu 
 
 súlad medzi subjektívnymi 
a objektívnymi 
komunikačnými činiteľmi 

 rozvíjanie základných 
a špecifikovaných 
komunikačných 

zručností  
 

 rozvoj osobnosti žiaka  
 

 rešpektovanie 
kognitívneho a rečového 

vývinu dieťaťa  
 

 príprava na reálne 
životné situácie  

 
 opora v komunikačnej 

kompetencii žiaka, 
v literárnej kompetencii, 

v slohových 
predpokladoch  

 
 poznávanie 

a používanie typických 
a vhodných 

komunikačných 
prostriedkov v istých 

žánroch 
a komunikačných 

situáciách  
 

 rozvoj tvorivosti  
 

 podpora fantázie, 
obrazotvornosti, 

originality  

 individuálny štýl 
(subjektívny sloh) 
 
 individualizácia písania, 
slobodnejší pohľad na 
používanie jazyka 
 
 komplex aktivít 
súvisiacich so sebareflexiou 
a sebaexpresiou v procese 
písania 
 
 úspešná písomná expresia 
myšlienok 
 
 dôraz na emocionalizáciu, 
zážitkové učenie (learning by 
doing) 
 
 tvorivá manipulácia 
s jazykovými prostriedkami 
 
 okrem komunikatívnosti 
snaha o estetické vyjadrenie 
  
 súlad medzi vnútorným 
prežívaním a vonkajším 
prezentovaním v texte 

KOMUNIKAČNO-SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

TVORIVÉ PÍSANIE 
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zvládnutým postupom tvorenia vlastného textu oboznamuje s umelecky hodnotnými 

stratégiami estetizácie vyjadrenia v prozaických i poetických formách. Spojenie medzi 

tvorivým čítaním a tvorivým písaním sa uskutočňuje vtedy, ak čitateľ číta ako pisateľ. 

V obrátenom stanovení rol (písať ako čitateľ) techniky tvorivého písania poslúžia ako 

prípravné cvičenia na pochopenie literárnych diel cez vlastný proces tvorby textu. 

 V literárnej výchove si tvorivé písanie nachádza uplatnenie ako prostriedok 

poznávania, pracovný nástroj, ktorý pomôže žiakovi lepšie rozumieť umeleckému textu41. 

Žiak tiež môže svoje autorské skúsenosti využiť pri interpretácii umeleckého textu (Fišer, 

2006, s. 114). 

 Tvorivé písanie je písanie s determinantami, preto možno využiť cvičenia smerujúce k 

imitácii niektorých literárnych postupov či komunikačných funkcií, k napodobňovaniu istých 

komunikačných prostriedkov, k odhaľovaniu ich štylistickej kontextovej hodnoty (porov. 

Fišer, 2007, s. 82). 

 Práca s literárnym textom na hodinách literatúry je komunikáciou na osi autor textu – 

čitateľ so sprostredkovateľom dialógu, ktorým je učiteľ. V. Obert (2003, s. 127) hovorí, že 

najdôležitejšou úlohou učiteľa je vyvolať u žiaka chuť hovoriť o diele, vyprovokovať jeho 

reakcie. Učiteľ ako moderátor literárneho dialógu má vťahovať žiakov do esteticko-

výchovných činností tak, aby boli tieto činnosti prirodzené, spontánne a nadobúdali zároveň 

charakter tvorivej motivácie (c. d.). 

 Jednou z variácií prístupov k literárnemu textu je predostrieť žiakovi taký text (takú 

časť textu), v ktorom si čitateľ môže nájsť miesta nedourčenosti (termín R. Ingarden, 1989; je 

možné aj zámerne vytvárať tzv. miesta nedourčenosti, no vyžaduje to od lektora cit pre 

štylistické a literárne prepracovanie východiskového textu). Tie potom na základe predošlých 

čitateľských i pisateľských skúseností napĺňa vlastným obsahom, vedený učiteľovými 

zadaniami. V takom prípade si čitateľ sám aktualizuje dielo, vytvára jeho súčasti. Nácvik 

optimalizačných textotvorných činností možno začať písaním vsuviek do akéhokoľvek textu 

(Fišer, 2007, s. 85)42. 

                                                 
41 „Techniky tvorivého písania pripravujú čitateľa na vnímanie umeleckého textu tým, že využívajú jeho 
intuitívne umelecké povedomie a predstavivosť“ (Eliašová, 2002/2003, s. 87). 
42 „Techniky tvorivého písania (...) učia čitateľa rozkrývať text jeho pretváraním, dotváraním, ´vpisovaním sa´ 
doň a tým mu otvárajú cestu k chápaniu textu zvnútra“ (Eliašová, 2002/2003, s. 87). 
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 Tvorivé písanie ponúka rukolapný spôsob konkretizácie literárneho diela pre 

čitateľa. Súčasťou tvorivých aktivít pri práci s literárnym textom sú totiž rôzne činnosti, ktoré 

ponúkajú pisateľovi voľný i riadený (sprevádzaný, usmerňovaný) priechod myšlienok43. 

 Trojkombinácia literárny text – tvorivá dramatika – tvorivé písanie prináša takisto 

niekoľko podnetných situácií, ktoré nadobúdajú povahu konkretizovaného prežívania estetiky 

textu. E. Beránková (2002) na hodinách literatúry využíva asociácie, vciťovanie, akrostichy, 

limericky a iné techniky, aby umožnila žiakom prežiť príbeh, konať ako protagonisti príbehu, 

snívať o veciach, ktoré sú nedostupné. Zmyslom prepájania písania, čítania a hrania v role je 

aktivizovanie všetkých zmyslov pri učení. Aj tu je písanie nástrojom uchopenia vlastného 

prúdu uvažovania o svete. 

 Hlavným zámerom pri rozvíjaní vlastných literárnych pokusov je podľa V. Oberta 

(2003) literatúrou i umením podporené samostatné vyjadrenie zážitkov, formulovanie 

krátkych literárnych foriem primeraných veku i zaujatie hodnotiaceho postoja k správaniu sa 

svojich rovesníkov i dospelých (s. 286). Podporovaná a usmerňovaná textová produkcia nie je 

len samotný akt písania, predchádza ho široký okruh činností spojených s čítaním, 

interpretáciou prečítaného a celou škálou esteticko-výchovných úloh (c. d., s. 288). 

 Prostredníctvom písania a zážitku vlastného autorstva sa z pasívneho recipienta textu 

stáva aktívny čitateľ, ktorý vie spracovať obsah textu ako informáciu o pocitoch, postojoch, 

názoroch a myšlienkach autora textu (porov. Zápotočná, 1998/1999, s. 94). 

 Prínos tvorivého písania pre oblasť rozvíjania čitateľskej kompetencie a s tým 

súvisiacich procesov aktívneho čítania a interpretovania textu konkrétnejšie predstavíme 

v kapitole o technikách tvorivého písania. Oddeliť tvorivé písanie od teórie a praxe 

literatúry by znamenalo prerušiť prúd vzájomného obohacovania sa, ktorým obojsmerne 

putujú mnohé inšpirácie a podnety na kvalitnú prípravu čitateľa a pisateľa v jednej osobe. 

 

2.4.4 Tvorivé písanie ako prierezová téma 

 Najnovší pedagogický dokument s celoslovenskou pôsobnosťou Štátny vzdelávací 

program pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) odlíšil od seba vzdelávacie oblasti a prierezové 

témy. V predchádzajúcich riadkoch sme uvažovali o tvorivom písaní ako súčasti vzdelávacej 

oblasti Jazyk a komunikácia. Tvorivé písanie má však mnohoraké uplatnenie aj nad rámec 

tejto oblasti. O tvorivom písaní možno totiž hovoriť aj ako o prierezovej téme, ktorá vďaka 

                                                 
43 Konkretizácia znamená čitateľskú improvizáciu, usporiadanie, dotváranie a dourčovanie častí diela 
v čitateľovom vedomí (Obert, 2002, s. 95). Písanie tak môže fungovať ako spoľahlivý výstup, ktorý informuje 
učiteľa o úrovni porozumenia literárneho textu. 
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svojim stratégiám a metódam pomáha žiakovi uchopiť myšlienku a ďalej s ňou manipulovať 

až do momentu prezentovania poznatku alebo názoru. Podľa nášho názoru je celkom správne 

začleniť tvorivé písanie do obsahu vzdelávania už v primárnej škole, treba mu však nájsť 

priliehavú pozíciu a presne definovať prostriedky, ktorými môže konkrétny učiteľ v prípade 

potreby podľa vlastných edukačných cieľov narábať. 

 Písanie je totiž nielen prostriedkom expresie človeka, je to aj nástroj myslenia. V 

tomto duchu možno o písaní uvažovať ako o oblasti zasahujúcej do všetkých predmetov 

naprieč kurikulom primárnej školy. Komplexné rozvíjanie písania spočíva v uváženom a 

systematickom využívaní techník tvorivého písania v spoločenskovedných i prírodovedných 

oblastiach, nielen v jazykovom či literárnom vyučovaní a výchove. 

 Kým vo vzdelávacej oblasti prislúchajúcej predmetu slovenský jazyk a literatúra 

dominujú oba prístupy k aplikovaniu písania zahrnuté v anglických spojeniach learning to 

write (učiť sa písať) i opačne writing to learn (písaním sa učiť), využívanie písania nad rámec 

oblasti Jazyk a komunikácia sa zužuje do spojenia writing to learn. Pri transkurikulárnom 

aplikovaní tvorivého písania v ostatných vzdelávacích oblastiach okrem oblasti Jazyk a 

komunikácia treba mať na zreteli dve tendencie uplatňovania pisateľských aktivít. Ide o 

kognitívne písanie a komunikačné písanie. 

 Ak chceme od žiakov, aby pomocou nástrojov písania uvažovali o témach 

spoločenskovednej, prírodovednej, kultúrnej či inej oblasti, aplikujeme tak prostriedky tzv. 

kognitívneho písania. Cieľom pri kognitívnom písaní je variovať nápad, názor, podnet či 

ucelenú myšlienku, aby sme si najprv pre seba ujasnili, čo o určitej téme vieme alebo ktoré 

tematické súvislosti stoja zatiaľ mimo nášho záujmu a pod. Príkladom takého kognitívneho 

písania sú techniky, ktoré sa využívajú najmä v prípravnej fáze pred tvorbou argumentačného 

alebo opisného textu (napr. Vennov diagram, pri ktorom východisko tvoria dve množiny 

zaznačené ako kružnice, ktoré sa stretajú v prieniku; pisateľ doprostred kružníc vpisuje znaky 

a vlastnosti oboch porovnávaných predmetov či javov, aby potom v prieniku odhalil spoločné 

prvky oboch komparovaných strán). Zápisky, ktoré vzniknú na princípe kognitívneho písania, 

sú primárne orientované na pisateľa, autora myšlienok, ich prezentovanie je skôr súčasťou 

korigovania vlastného uvažovania o probléme, hľadania dobrej východiskovej pozície na 

zaujatie definitívneho stanoviska. Fáza formulovania výsledného textu potom v sebe nesie 

znaky tzv. komunikačného písania – autor textu si precíznejšie uvedomí adresáta a funkciu 

textu, ako aj ostatné vlastnosti komunikačnej udalosti, pri ktorej sa tvorený text bude 

realizovať, viac sa sústredí na expresiu vlastných vyjadrení. Oddelením fázy kognitívneho a 
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fázy komunikačného písania vychádzame v ústrety detskému pisateľovi a jeho konkrétnemu 

mysleniu44. 

 

2.5 Zhrnutie 

  

Cieľom kapitoly o tvorivom písaní bolo predstaviť základné teoretické východiská, 

ktoré z predmetnej oblasti urobili alternatívny model prípravy pisateľa na rôznych stupňoch 

škôl. Pokúsili sme sa predostrieť tvorivé písanie ako vhodnú oblasť pôsobenia na tvorivosť 

detí mladšieho školského veku. Naznačili sme tiež tendencie aplikovania procesového 

i produktového prístupu vo vyučovaní písania, hľadali sme pedagogicko-psychologické opory 

a zdôvodnenia, ktorými by sme potvrdili správnosť nášho uvažovania. V závere kapitoly sme 

dospeli ku konkretizácii cieľov tvorivého písania jednak vo vyučovaní jazyka, komunikácie 

a slohu a literatúry, jednak nad rámec tohto predmetu. 

 
 

                                                 
44 Príkladom využitia kognitívneho i komunikačného písania môže byť aplikovanie techník rozvíjajúcich 
myslenie písaním napr. pri téme ochrana životného prostredia. Zúžením témy na konkrétneho jedinca, žiaka 
školy, ktorá tvorí školský program na tvorbu opatrení na ochranu okolia školy či obce, dostaneme reálnu 
problémovú situáciu – ako môžem ja (tretiak, štvrták) osobne prispieť k tvorbe zdravotne bezpečného, 
nerizikového životného prostredia, v ktorom by nemali miesto odpadky, divoké skládky, nedisciplinovanosť detí 
i dospelých, ničenie majetku alebo škodenie prírode? 
Učiteľ v primárnej škole má poruke niekoľko rôznorodých pisateľských úloh, v ktorých prinúti žiaka uvažovať o 
nastolenom probléme a aktivizuje snahu po individuálnom riešení tejto problémovej situácie. V Prílohe C 
ponúkame návrhy niekoľkých stratégií, ktoré práve písaním pomáhajú ujasniť si kľúčový problém a vlastné 
miesto pri jeho riešení, no uvádzame ich bez naznačenia metodického postupu, bez snahy o úplné vyčerpanie 
všetkých možností. Sústredíme sa len na výpočet pisateľských úloh rozvíjajúcich kritické myslenie detí. 


