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Sloven čina ako cudzí jazyk o čami Miloslavy Sokolovej 

Jana Pekarovi čová 
 

 
 
Vedecko-pedagogický profil výraznej osobnosti slovenskej lingvistiky doc. PhDr. Milo-

slavy Sokolovej, CSc., dopĺňa pôsobenie v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktoré 
má priamu súvislosť s jej lektorskou dráhou na zahraničných univerzitách v slovanskom 
i neslovanskom, najmä nemeckom prostredí. Aj tu sa naplno rozvinul výskumný potenciál 
jubilantky a jej praktické nazeranie na obsah predmetu i študijné ciele, jednak z hľadiska 
komunikačných potrieb študenta, jednak z perspektívy učiteľa zabezpečujúceho výučbu 
slovenčiny pre cudzincov. Práve na základe osobnej lektorskej skúsenosti sa slovenčina 
ako cudzí jazyk (SakoCJ) stala predmetom intenzívnejšieho záujmu M. Sokolovej, keď 
sa vo svojich vedeckých štúdiách i praktických výstupoch venuje opisu tých jazykových 
javov, ktoré sú z pohľadu cudzincov najzávažnejšie a pri osvojovaní jazykovej kompetencie 
spôsobujú aj najväčšie ťažkosti. Uvedomujúc si absenciu systémového lingvistického opisu 
slovenčiny pre cudzincov i nedostatok primeraných učebných pomôcok, aktívne vstupuje 
do medzinárodných projektov a ponúka riešenia prezentované v teoretických prácach 
a monografiách, ktoré didakticky spracúva v učebných materiáloch, určených najmä na 
odbornú jazykovú prípravu frekventantov slavistického štúdia. Aj keď problematika slo-
venčiny ako cudzieho jazyka nepatrí medzi dominanty profesijnej orientácie M. Sokolovej, 
predsa v jej diele nachádzame mnoho inšpirácií na hľadanie optimálneho prepojenia lin-
gvistických znalostí a ich didaktickej transformácie, ktoré výrazne prispievajú k rozvoju 
aplikovanej lingvistiky.  

Pri komplexnom pohľade na jej vedecko-pedagogickú činnosť chceme naznačiť súvis-
losti vyplývajúce z jej lektorského pôsobenia, ktoré sa prejavili v prístupe k opisu 
a explanácii jazykových javov na pozadí slovenčiny ako materinského jazyka, ktoré možno 
uplatniť pri postulovaní lingvodidaktickej koncepcie SakoCJ, najmä pri prezentácii 
a osvojovaní gramatického systému. Ide o nový prístup M. Sokolovej (1995)1 ku klasifikácii 
substantív s rozšíreným korpusom deklinačných vzorov, typov a podtypov, aby jednotlivé 
modely boli reprezentatívnejšie a zahŕňali čo najmenej výnimiek pri rešpektovaní hierar-
chicky usporiadaných kritérií, ako je rod, životnosť, animálnosť a abstraktnosť. Svoje pos-
trehy a získané skúsenosti z lektorátov na univerzitách v zahraničí zúročila v projektoch 
zameraných na interlingválny výskum gramatického systému slovenčiny v porovnaní 
s nemčinou, poľštinou a osobitne s češtinou, ktoré sa stali základom učebníc slovenčiny 
pre cudzincov. Pri ich riešení sa prejavil jubilantkin zmysel vidieť slovenčinu očami cudzin-
ca a zároveň jej schopnosť zobrazované javy systemizovať a navzájom usúvzťažniť v prak-
tických jazykových a komunikačných cvičeniach.  

                                                             
1 Tento výskum M. Sokolovej využívame jednak pri lingvistickom opise substantív, jednak v nových 

učebniciach (porov. J. Pekarovičová: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky, 2004, s. 72).  
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1 Lektorské pôsobenie v zahraničí 
Významným článkom pedagogickej kariéry doc. M. Sokolovej je pôsobenie v úlohe lek-

torky slovenského jazyka na univerzitách v zahraničí. Jej lektorská dráha sa začala krátko 
po ukončení univerzitného štúdia slovakistiky a germanistiky vyslaním na Štátnu univerzi-
tu v Užhorode (1974 – 1975), kde získava prvé skúsenosti z prezentácie slovenčiny ukra-
jinským študentom slovakistiky, registrujúc pritom odlišný pohľad na jazykový systém 
z druhej strany i problémy vyplývajúce z typologických rozdielov pri sprostredkúvaní slo-
venčiny ako geneticky blízkeho slovanského jazyka.  

Získané poznatky si M. Sokolová overila v praxi aj počas účinkovania na Letnej škole 
slovanských štúdií v rokoch 1977 a 1978, ktorú pre zahraničných slavistov od roku 1960 
doteraz organizuje Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe a ktorá sa považuje za 
predchodkyňu letnej školy Studia Academica Slovaca. V programe sa ponúkali aj kurzy 
slovenčiny, ktoré viedli slovenskí lektori a prednášatelia. Na dvoch ročníkoch ako lektorka 
slovenčiny aktívne participovala aj M. Sokolová a zrejme k tomuto obdobiu sa viaže aj 
zrod profesionálneho záujmu o výskum slovensko-českých kontaktov, intenzívne realizo-
vaný v teoretickej rovine i na pozadí výskumu praktickej komunikácie.  

1.1 Inšpirácie z lektorátu na Univerzite v Lipsku 
V súvislosti s ďalším lektorským pôsobením na nemeckých univerzitách hľadala M. So-

kolová odpovede na základné lingvodidaktické otázky, čo podmieňuje spôsob prezentácie 
a efektívnosť osvojovania slovenčiny v neslovanskom prostredí2. Významným zdrojom 
teoretických záverov zameraných na výskum sémantiky slovesa, najmä jeho kategórie 
rodu a vidu, sa stáva lektorský pobyt na Univerzite v Lipsku (1987 – 1988) a lektorský po-
byt na Univerzite v Regensburgu (1999 – 2002).  

V Lipsku pôsobila na Inštitúte slavistiky, kde sa slovenčina prednášala jednak ako jeden 
z hlavných predmetov západoslovanskej filológie, jednak ako vedľajší predmet v rámci 
translatologického štúdia. Tu pokračovala vo výskume slovesného rodu ako funkčno- 
-sémantickej kategórie so zreteľom na konfrontačný opis pasívnych konštrukcií 
a vyjadrovanie modálnych vzťahov v slovenčine a nemčine, ktorý vyústil do vydania mo-
nografie Sémantika slovesa a slovesný rod (1993). V úvode k monografii priznáva, že „bez-
prostredným podnetom na ich explicitné formulovanie (kritérií na distribúciu opisnej 
a zvratnej formy pasíva, red. pozn.) boli povinnosti autorky ako lektorky slovenského jazy-
ka, pretože pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka bolo potrebné študentom stano-
viť čo najpresnejšie pravidlá, podľa ktorých sa tvoria reflexívne a participiálne transformá-
ty v spisovnej slovenčine“ (porov. Sokolová, ibid., s. 8).  

Na pozadí sémantickej štruktúry objasňuje kompatibilitu slovenských slovies so séman-
tickou a gramatickou štruktúrou pasívnych konštrukcií. Kontrastívnou analýzou sloven-
ských ekvivalentov nemeckých pasívnych konštrukcií sleduje didaktický zámer, ako sa pri 

                                                             
2 Počas lektorského pôsobenia sa postupne profiloval diferencovaný prístup na základe aktuálnych 

etnokultúrnych a sociolingvistických okolností, ako je východiskový jazyk a profesijná orientácia študujú-
cich, ktoré M. Sokolová neskôr uplatnila pri opise gramatických javov a tvorbe učebných materiálov.  
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vyučovaní slovenčiny ako cieľového jazyka možno oprieť o znalosť materinského jazyka 
frekventantov a využiť paralely v systéme obidvoch jazykov na rýchlejšie osvojenie komu-
nikačných zručností3. Sokolová tu poukazuje na cieľavedomé využitie lingvistických po-
znatkov pri identifikácii a tvorení slovies a slovesných tvarov, ako aj na súčinnosť výučby 
cudzieho jazyka na pozadí znalosti materinského jazyka, ktoré slúži na lepšie pochopenie 
problémových javov a zefektívnenie procesu ich osvojenia. Pri ich výklade usúvzťažňuje 
sémantické a komunikatívno-pragmatické vlastnosti jednotiek jazykového systému.  

Na základe posudzovania prekladu slovenských viet v trpnom rode do nemčiny M. So-
kolová (ibid., s. 52) zistila slovenské ekvivalenty k nemeckým pasívnym konštrukciám 
v umeleckom a odbornom texte a v prehľadnej tabuľke uvádza príklady na kompatibilitu 
rezultatívnych konštrukcií so stavovým pasívom, reflexívne transformáty s reflexívnym 
pasívom či participiálne transformáty s priebehovým pasívom, ako aj na kompatibilitu 
modifikátov s 3. osobou pl. a modálnym predikatívom, pričom veľmi presne špecifikuje 
frekvenciu a sémantické obmedzenia vzhľadom na kontext a komunikačnú sféru.  

1.2 Inšpirácie z lektorátu na Univerzite v Regensburgu 
Počas lektorského pôsobenia na Inštitúte slavistiky na Univerzite v Regensburgu viedla 

v rámci západoslovanskej filológie nielen kurzy a prednášky zo slovenčiny, ale dostala 
príležitosť vyučovať aj češtinu, a tak mohla študentom bohemistiky i ďalším záujemcom 
prezentovať výsledky svojho dlhodobého kontrastívneho česko-slovenského výskumu. 
Práve v Regensburgu rozvíja naplno ďalšiu kapitolu svojho vedeckého bádania venovanú 
sémantike slovesa a slovesnému vidu a bezprostredne sa zoznamuje s regensburskou 
školou teórie aspektuálnosti, ktorú v tom čase reprezentoval hlavne vedúci Inštitútu sla-
vistiky profesor Klaus Trost.  

Inšpirácie zo štúdia kategórie vidu a vyjadrovanie aspektuálnosti4 v ruštine, poľštine a 
češtine zúročila aj pri charakteristike slovesného vidu v slovenčine, ktorú predstavila na 
konferencii Slovenčina ako cudzí jazyk a publikovala v rovnomennom zborníku 
v analytickej štúdii Morfematický pohľad na slovesný vid v slovenčine ako cudzom jazyku 
(Sokolová, 2002). Na základe morfematickej štruktúry slovies uvádza kritériá na identifiko-
vanie nedokonavých a dokonavých podôb slovenských slovies, čo predstavuje jeden 
z najkomplikovanejších javov pri výučbe cudzincov5. Pri určovaní vidu slovies M. Sokolová 
vychádza z predpokladu, že vidotvorné môžu byť sufixy aj prefixy. To značí, že morfémová 
štruktúra slovies má veľký význam pri identifikácii vidových foriem, a to hlavne pre cudzin-
cov, ktorí na rozdiel od slovenských študentov nemôžu využívať tzv. vidové kritériá auto-

                                                             
3 Interlingválna konfrontácia vedie frekventantov k uvedomenému vnímaniu vzájomných rozdielov 

v stavbe prvkov jazykových podsystémov východiskového a cieľového jazyka a ich fungovaní v komuni-
kačnej praxi (porov. Pekarovičová, 2004, s. 21). 

4 Každé slovanské sloveso má kategóriu aspektu, ktorý chápe M. Sokolová (1999, 2000, s. 75) ako tva-
rotvornú kategóriu, odlišujúcu sa od slovotvornej kategórie actio verbi (spôsob slovesného deja, Aktionsart). 
Obidve kategórie súvisia spolu veľmi úzko a tvoria spolu funkčno-sémantickú kategóriu aspektuálnosti. 

5 Na úskalia opisu a výkladu tejto kategórie z pohľadu SakoCJ poukázal P. Baláž (1985) so zvláštnym 
zreteľom na metodický postup pri utváraní povedomia vidu u cudzinca, najmä Neslovana (ibid., s. 38).  
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maticky. Kým Slovania disponujú prirodzenou schopnosťou na pozadí kritérií vidovej prí-
slušnosti identifikovať príslušnú vidovú formu, pre Neslovanov sú tieto informácie využi-
teľné až následne po identifikácii vidovej formy, teda až keď vedia, či ide o perfektívnu 
alebo imperfektívnu formu slovesa, môžu správne tvoriť tvary futúra analyticky alebo 
synteticky, a tak použiť príslušný tvar vyžadovaný komunikačnými okolnosťami. To zna-
mená, až keď študent vie, že pri slovese zabudnúť ide o perfektívnu formu, môže využiť 
informácie o tom, že neexistujú tvary *bude zabudnúť a spojenia *začne zabudnúť na 
rozdiel od slovies formálne podobných typu kvitnúť, chudnúť, ktoré sú imperfektíva, a tak 
môže utvoriť požadovaný tvar. Ak študent takúto informáciu nemá, tvorí vidové tvary 
intuitívne, a teda často s typickými chybami. Pre Slováka je nemožnosť utvoriť uvedené 
prostriedky signálom, že sloveso zabudnúť je perfektívne (ibid., s. 76). Preto sa pri seman-
tizácii nových slovies od lektora vyžaduje nielen informácia o ich vidovej príslušnosti, ale aj 
sémantická špecifikácia zameraná na prítomnosť/absenciu dynamického príznaku či ďal-
ších relevantných kritérií najmä tam, kde sa predpokladajú komplikácie pri určovaní vido-
vých korelácií. V štúdii sa Sokolová opiera o morfematický slovník a postupuje bez ohľadu 
na spôsob tvorenia vidových dvojíc, teda inak, ako je bežné v učebniciach slovenčiny pre 
cudzincov. Analýzou slovesných lexií sa potvrdilo, že a) morfematická štruktúra je dôleži-
tým ukazovateľom aspektuálnosti, b) aspekt v slovenčine úzko súvisí so sémantikou slove-
sa, čo pomáha pri objasňovaní príčin jednovidových slovies, a to imperfektív tantum 
a perfektív tantum, a c) vidové dvojice existujú v menšom počte, než sa predpokladá 
v jazykovednej literatúre (ibid., s. 86).  

Ako signál na rozlíšenie obidvoch typov slúžia vlastnosti uvedené v nasledujúcej tabuľ-
ke, ktoré sa berú do úvahy pri tvorbe učebníc a cvičebníc SakoCJ (ibid., s. 75):  

Imperfektíva Perfektíva 

trvajúce 
časovo neohraničené (nelimitatívnosť,  
nekomplexnosť, nerezultatívnosť) 
pluralita viaceré deje, resp. ich  
opakovanosť 
súčasnosť 
snaha dosiahnuť výsledok  
dej ako film 
možnosť tvoriť všetky časové formy 
kompatibilita s fázovými slovesami  
činné prítomné príčastie  

netrvajúce 
časovo ohraničené (limitatívnosť,  
komplexnosť, rezultatívnosť)  
singulárnosť jeden dej 
 
predčasnosť 
výsledok  
dej ako fotografia 
nemožnosť tvoriť prézent 
nekompatibilita s fázovými slovesami  
činné minulé príčastie 

 
Podľa morfémovej štruktúry M. Sokolová vytvorila šesť typov a bližšie špecifikovala 

obojvidové (biaspektové), jednovidové imperfektíva tantum a perfektíva tantum a vidové 
dvojice. Jednotlivé typy analyzuje a porovnáva z hľadiska frekvencie výskytu, pričom si všíma 
možnosti vidovej transflexie pomocou sufixácie a prefixácie prejavujúce sa sekundárnou 
imperfektivizáciou typu dosahovať, priznávať, podpisovať, a sekundárnou perfektivizáciou 
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typu omladnúť, schudnúť, zbohatnúť. Z hľadiska praktického využitia materiálu v práci 
lektora je didakticky relevantný komentár ku klasifikácii, ktorý autorka dokladá početnými 
príkladmi, reprezentujúcimi jednotlivé typy6. Z údajov uvedených v tabuľkách možno vy-
tvoriť cvičenia na identifikáciu vidu z hľadiska morfémovej štruktúry. Náročnejšie 
z hľadiska osvojovania sa javia supletívne perfektíva s koreňmi -ísť/-jsť, -ložiť a supletívne 
imperfektíva s koreňmi -chádz-, -klad- existujúce v dvojiciach dôjsť – dochádzať, nájsť – 
nachádzať, obísť – obchádzať, preložiť – prekladať, zložiť – skladať, založiť – zakladať. 
Osobitný problém predstavuje vidotvorná transflexia na tvorenie imperfektív bez sufixu 
zmenou konjugačného typu, často pod vplyvom kombinovaných konsonantických 
a vokalických alternácií kvality a kvantity typu vrátiť – vracať, umrieť – umierať, pomôcť – 
pomáhať, vyrobiť – vyrábať. M. Sokolová (ibid., s. 85) uvádza, že v morfematickom slovní-
ku je 667 dvojíc utvorených transflexne, a to najviac pri vzore robiť, niesť, trieť, brať, žať, 
menej žuť, minúť, česať, vidieť. 

Pre lepšiu orientáciu lektora poslúžia aj čísla o frekvencii typov so zreteľom na distri-
búciu slovies domáceho i cudzieho pôvodu aj s uvedením, ktoré skupiny predstavujú pre 
cudzincov potenciálne problémy. Preto hľadá čo najpresnejšie formulácie špecifík jednot-
livých typov (ibid., s. 81). Pre slovesný vid je dôležité, v akom vzťahu je zorné pole expe-
dienta s ohraničením deja. Keď je jeho zorné pole identické so začiatkom a koncom deja 
ako napr. na fotografii, používa sa v slovenčine perfektívum, ktoré – podobne ako fotogra-
fia – nemôže vyjadrovať aktuálny prítomný čas (kúpiť – kaufen, urobiť – machen, tun). Keď 
expedient nepozerá na dej z odstupu, dej chápe ako trvajúci, časovo neohraničený, akoby 
ho filmoval, používa na vyjadrenie tohto pohľadu imperfektívum (kupovať – kaufen, robiť 
– machen, tun). Z perspektívy SakoCJ je evidentné, že v nemčine majú oba členy dvojice 
ten istý ekvivalent, teda kaufen znamená kupovať aj kúpiť. Tento fakt by sa mal odzrkadliť 
aj pri tvorbe slovníkov pre cudzincov, kde oba členy vidového páru by mali v slovníku vy-
stupovať ako osobitné lexémy, teda nem. fallen, angl. to fall, franc. tomber v slov. zodpo-
vedajú dvojici padnúť, perf., padať, imperf. Doterajšia lexikografická prax je v tomto sme-
re nedôsledná a pri preklade cudzojazyčného hesla do slovenčiny neberie vždy do úvahy aj 
kvalifikátor vidu, ktorý signalizuje, že v slovenčine existujú vidové páry, to znamená, že 
verbálny tvar možno z východiskového jazyka do slovenčiny preložiť dvoma spôsobmi, 
perfektívnym aj imperfektívnym tvarom, samozrejme, ak nejde o jednovidové alebo oboj-
vidové slovesá. A to je zásadná otázka, ktorú treba riešiť na pozadí didaktiky aj translatológie.  

Pri porovnaní štatistických výsledkov z morfematického slovníka realizovaných pre šty-
ri skupiny slovies v slovenčine podľa vidu M. Sokolová zistila nesúlad s tradičným tvrdením 
v učebniciach slovanských jazykov, že väčšina slovies sa vyskytuje vo vidových dvojiciach, 
pretože zo skúmaného počtu 8 463 slovesných lexií je až 54,5 % slovesných lexií bez vido-
vej dvojice. Tieto výsledky vysvetľuje Sokolová tým, že skúmaný korpus je podstatne väčší 

                                                             
6 V tomto komentári uvádza jednak najfrekventovanejšie a jednoznačné skupiny, jednak odporúča 

metodiku výkladu zamerať na pojmy sekundárna imperfektivizácia a sekundárna perfektivizácia, ako aj na 
odlíšenie frekventovanejších perfektív a menej frekventovaných imperfektív a pracovať so sémantikou 
(semelfaktitívnosť) a s derivačným typom (deadjektíva); porov. Sokolová (2002, s. 80). 
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než počet slovies v učebniciach a že menej frekventované slovesá netvoria vidové dvojice 
tak pravidelne ako frekventované slovesá. Na ilustráciu uvádzame aj prehľad, ktorý zachy-
táva pomer jednotlivých typov aj distribúciu slovies domáceho a cudzieho pôvodu (porov. 
ibid., s. 81).  

3 %   obojvidových slovies (243 cudzieho pôvodu, 14 domáceho pôvodu) 
20,5 % imperfektív tantum (z toho až 363 slovies cudzieho pôvodu) 
31 %  perfektív tantum (len 4 cudzieho pôvodu) 
45,5 % vidových dvojíc  (300 cudzieho pôvodu) 

2 Kompendium slovenčiny pre slavistov 
Výsledkom dlhodobej medzinárodnej spolupráce doc. Sokolovej s Inštitútom slavistiky 

Univerzity v Innsbrucku bola účasť na spoločnom projekte zameranom na tvorbu kom-
pendií češtiny, slovenčiny a poľštiny pre potreby študentov slavistiky, ktorí si osvojujú 
ďalší slovanský jazyk na báze všeobecných slavistických znalostí, ako aj s cieľavedomým 
využitím predchádzajúcich znalostí iných slovanských jazykov. Na základe spoločného 
konceptu boli v rokoch 2005 – 2006 vypracované Základy slovenskej gramatiky s textami 
a cvičeniami.7 Kompendium je určené jazykovým kurzom a na samostatné štúdium a pod-
poruje myšlienku receptívneho osvojenia príbuzných jazykov prezentovanú v edukačnom 
programe európskej jazykovej politiky. Príručka informatívnym spôsobom podáva celkový 
obraz o slovenskom jazyku, pričom sa sústreďuje na výklad základných javov gramatické-
ho systému s dôrazom na paradigmatiku. Po úvodnom prehľade vlastivedných reálií Slo-
venska sa venuje pozornosť histórii slovenského jazyka a jeho súčasnému stavu 
s osobitným zreteľom na vzťah k českému jazyku. Praktický význam má zaradenie slovníč-
ka najfrekventovanejších lexikálnych rozdielov medzi oboma jazykmi, ktoré je doplnené 
nemeckým prekladom8. V kapitole o fonologickom a morfonologickom systéme sa uvádza-
jú vlastnosti hlások a základné ortografické a ortoepické pravidlá. Z pohľadu prezentácie 
cudzincom je prínosné prehľadné zaradenie časti o alternáciách v koreni alebo kmeni 
slova, ktoré vznikajú pri ohýbaní (deklinácii, konjugácii) alebo pri derivácii slov a spôsobujú 
cudzincom ťažkosti pri tvorení a osvojovaní správnych foriem.9  

Ďalšie kapitoly monotematicky prezentujú jednotlivé slovné druhy, pričom ťažisko tvo-
ria časti venované problematike substantíva a verba (viac ako polovicu z celkového rozsa-
hu knihy). Každá kapitola je členená na tri časti. Časť A uvádza mierne adaptované typolo-
gicky aj štylisticky rôznorodé slovenské texty, ktoré majú slúžiť ako cvičenia aj ako výcho-
disko pre prácu so slovníkom, preto nie sú doplnené zoznamom použitých výrazov či ne-
meckých ekvivalentov (porov. s. 13). Tento fakt môže výrazne sťažovať prácu s nimi najmä 

                                                             
7 Autorkami sú Ingeborg Ohnheiser a Miloslava Sokolová v spolupráci s Jolanou Nižníkovou a Seba-

stianom Mancusom.  
8 Slovníček je prevzatý z publikácie: Sokolová, M. et al.: Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie 

s cvičeniami, ktorú vydalo centrum Studia Academica Slovaca v roku 2005.  
9 Hoci v slovenčine v porovnaní so západoslovanskými jazykmi sa vyskytuje najmenej alternácií čo do 

počtu, frekvencie, rozsah (škála) alternantov je podobná situácii v češtine (porov. Sokolová et al., 2005). 
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tým frekventantom, ktorí nedisponujú základnými znalosťami slovenčiny alebo iného slo-
vanského jazyka. Časť B predstavuje výklad gramatických javov aj s nemeckým prekladom 
zachytávajúci podstatu javu a zohľadňujúci do istej miery aj interlingválny kontext. Výklad 
je didakticky spracovaný, ilustrovaný prehľadnými tabuľkami a doložený množstvom prí-
kladov z lingvistickej teórie a komunikačnej praxe, vedome pritom nadväzujúc na tradíciu 
opisov v slovenských učebniciach. Časť C zahŕňa rozličné typy cvičení a je zameraná na 
nácvik a precvičovanie príslušnej lexiky a gramatiky. Cvičenia väčšinou priamo nadväzujú 
na úvodné texty, takže podporujú osvojenie prezentovaných javov. K dispozícii je aj kľúč 
k cvičeniam, ktorý prispeje k ľahšiemu overeniu správnosti riešenia, čo pomôže zefektívniť 
používanie kompendia.  

Okrem morfologických informácií príručka obsahuje aj kapitolu o vybraných slovotvor-
ných modeloch, čo poskytuje prehľad princípov tvorenia nových slov v slovenčine a osobitnú 
kapitolu o niektorých zvláštnostiach slovenskej syntaxe a syntagmatiky, špeciálne zamera-
nú na také javy, ako je slovosled, negácia či vyjadrovanie posesívnosti, ktoré sú relevantné 
z hľadiska didaktiky SakoCJ.  

Kompendium sa svojou štruktúrou i metodikou spracovania líši od existujúcich učebníc 
slovenčiny pre cudzincov, pretože za východisko i cieľ práce považuje gramatickú kompe-
tenciu, nie získanie komunikatívnych zručností, ktoré sa zvyčajne preferuje ako dominant-
ný cieľ na jazykových kurzoch. Takto zostavená príručka je vhodným doplnkovým učeb-
ným materiálom v rámci komparatívnej slavistiky, slúžiacim na porovnávanie slovenčiny 
s inými slovanskými jazykmi, primárne na pozadí nemčiny ako východiskového jazyka.  

3 Spolupráca so Studia Academica Slovaca 
Ako vidieť z predchádzajúcej analýzy, profesijný život M. Sokolovej sa nenesie len 

v rovine teoretickej, ale výsledky jej lingvistického bádania našli praktické uplatnenie 
v lektorskej práci aj v bohatej publikačnej činnosti. Výsledky svojho výskumu predstavila 
v rámci spolupráce so Studia Academica Slovaca – centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk, 
jednak formou prednášok frekventantom letnej školy Studia Academica Slovaca, ktoré sú 
publikované v zborníkoch (Slančová – Sokolová, 1994; Sokolová, 2006), jednak pri tvorbe 
učebných materiálov a špeciálnych príručiek vydaných v Edícii Studia Academica Slovaca 
či používaných pri výučbe cudzincov.  

Vzájomná spolupráca vyvrcholila editovaním a vydaním publikácie Slovenčina 
a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami autorského kolektívu M. Sokolová – 
K. Musilová – D. Slančová (2005), ktorá je výsledkom dlhodobého vedeckého záujmu au-
toriek o otázky jazykových kontaktov češtiny a slovenčiny. Na základe bohatých pedago-
gických skúseností s jazykovou prípravou českých slovakistov a slovenských bohemistov 
a dlhodobého sledovania aktuálnej komunikačnej situácie v obidvoch krajinách sa prezen-
tujú také formy a metódy sprístupňovania druhého jazyka, ktoré by čo najvýstižnejšie 
zachytávali podmienky efektívneho osvojenia receptívnych a/alebo produktívnych rečo-
vých zručností a využili prednosti zhôd a paralel v gramatickom systéme i lexikálnom in-
ventári slovenčiny a češtiny. Pozornosť sa sústreďuje na synchrónne porovnanie oboch 
jazykov, „ktoré sa nachádzajú v unikátnej jazykovej situácii“. Práca je syntézou všeobecno-
lingvistického a sociolingvistického hodnotenia vzájomných kontaktov, ktoré je podkla-
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dom prezentácie jazykových rovín (zvukovej, morfologickej, syntaktickej, slovotvornej 
a štylistickej) s cieľom poukázať na paralely, ale predovšetkým na rozdiely v systéme 
a používaní jednotlivých prvkov a štruktúr.  

Cieľovou skupinou môžu však byť aj zahraniční slavisti, resp. bohemisti, ktorí si chcú 
osvojiť slovenčinu na pozadí češtiny alebo češtinu na pozadí slovenčiny, čo znamená, 
že slovenčina aj čeština môžu byť v úlohe východiskového alebo cieľového jazyka. Výkla-
dový text príručky je však po slovensky, čo môže byť istým problémovým miestom pri 
využívaní publikácie ako študijného materiálu pre cudzincov. Jej efektívne uplatnenie vo 
výučbe predpokladá vyšší stupeň ovládania jedného z jazykov, aby adept (neslovanskej 
proveniencie) výkladu aj úlohám porozumel. Didaktická koncepcia výučby takýchto záu-
jemcov sa zväčša zameriava na schopnosť identifikovať a rozoznávať rozdiely v lexike, 
gramatickom systéme i komunikačnej praxi prameniace v rozdielnom fonologickom sys-
téme a distribúcii hlások. Cieľom je získanie schopnosti rozlíšiť hovorený a písaný text 
v češtine a slovenčine, registrovať a osvojiť si príslušné zmeny v deklinačných a konjugač-
ných typoch a zároveň uvedomene využívať pozitívny česko-slovenský transfer. Dôležitú 
didaktickú funkciu plní adekvátny výber metodiky precvičovania a systemizácie poznatkov 
v obidvoch jazykoch tak, aby existovali „popri sebe“ a zásadným spôsobom nenarušili 
osvojenie primárneho jazyka, aby sa daný adept naučil prepínať jednotlivé kódy podľa 
komunikačnej potreby. Frekventanti totiž obyčajne nemienia nahradiť získanú znalosť 
češtiny slovenčinou alebo naopak, ale chcú z rozličných dôvodov (štúdium, literatúra, 
reálie ap.) spoznať aj slovenčinu, resp. češtinu a získať receptívne, prípadne aj produktívne 
komunikatívne schopnosti.  

Pre potreby zahraničných slovakistov môže dobre poslúžiť aj jasná formulácia interlin-
gválnych podobností a rozdielov a najmä bohato ilustrovaný prehľad opisovaných javov 
s príkladmi a príslušnými tabuľkami. Neoceniteľnou didaktickou pomôckou pre všetkých 
používateľov príručky sú transformačné, modifikačné, substitučné či prekladové cvičenia 
a úlohy, ku ktorým existuje kľúč s riešeniami. Okrem toho publikácia ponúka paralelné 
texty v obidvoch jazykoch na kontrastívnu analýzu a zároveň reprezentatívny výber štylis-
ticky diferencovaných textov dokumentujúcich špecifiká jednotlivých komunikačných sfér. 
Publikácia spĺňa požadované lingvodidaktické kritériá z pohľadu porovnávaných jazykov 
a môže slúžiť ako univerzálny učebný materiál na kontrastívne štúdium slovenčiny 
a češtiny, jednak pre potreby českých študentov slovakistiky a slavistiky, ako aj pre sloven-
ských študentov bohemistiky (slavistiky a slovakistiky). Zároveň má ambíciu stať sa dobrou 
pomôckou aj pre zahraničných slavistov (slovakistov, bohemistov), ktorí ovládajú jeden 
jazyk – češtinu alebo slovenčinu – a majú záujem rozšíriť si svoje znalosti o štúdium dru-
hého jazyka. 

Prezentácia vybraných výstupov výskumno-pedagogickej činnosti jubilujúcej docentky 
M. Sokolovej jasne potvrdzuje jej praktický prínos pre teóriu i prax slovenčiny ako cudzie-
ho jazyka ako predmetu aplikovanej lingvistiky, v ktorom sa naplno rozvinul štruktúrno- 
-systémový, pragmaticko-komunikačný, formálno-sémantický a zároveň komplexný a 
kontextový prístup k riešeniu lingvodidaktických otázok.  
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Slovak as a foreign language through the eyes of Miloslava Sokolová 
Academic and pedagogical profile of associate professor PhDr. Miloslava Sokolová, 

CSc., is complemented by her activities in the field of Slovak as a foreign language stem-
ming from her experience as a language teacher at universities abroad – in Slavonic and 
non-Slavonic, especially German environment. Her research potential as well as her prac-
tical approach to the subject-matter and to study objectives were fully developed in this 
area, both from the aspect of communication needs of the student and from the perspec-
tive of the teacher providing courses of Slovak language for foreigners. In her academic 
papers and practical outputs she focuses on description of the linguistic phenomena 
which are the most relevant for foreign students and also the most problematic while 
acquiring language competence. She actively participates in various international projects 
and offers solutions which she didactically processes into teaching materials aimed espe-
cially at academic language preparation of Slavonic studies attendants. Her works are 
inspiring in their many ideal interconnections of linguistic knowledge and its didactic 
transformation, which heavily influenced the development of applied linguistics in intra-
lingual as well as interlingual context. 
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