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Nieko ľko poznámok o projekte Slovenský jazyk z prvej ruky * 

Lucia Gianitsová-Ološtiaková 
 

 
 
Spojenie inovácie v didaktike je v posledných dvoch desaťročiach jedným z najčastejšie 

sa vyskytujúcich pojmov, s ktorými moderná teória vyučovania pracuje. Hovorí sa o inová-
cii obsahu aj foriem (procesu) vzdelávania na školách. Popri úvahách o inovácii moderná 
didaktika pracuje aj s pojmami modernizácia, progresívnosť, racionalizácia, efektívnosť, 
optimalizácia, humanizácia, integrácia, globalizácia, kooperácia, mobilita, kreatívnosť vo 
vyučovaní (Petlák, 2004, s. 208 – 220; Turek, 1997, s. 6, 8; J. Kupcová, 2003, s. 11 – 12). 
Často sa pritom rozoberá aj otázka, čo je dôvodom týchto procesov. Za jeden z hlavných 
činiteľov podmieňujúcich inovácie v didaktike sa už tradične považuje vedecko-technický 
pokrok, pričom sa upozorňuje najmä na rýchly rozmach vedy a techniky a prudké tempo 
rastu poznatkov, ktorým je poznačené posledné obdobie od prelomu 20. a 21. stor. Na 
tieto skutočnosti sa snaží reagovať aj škola prostredníctvom modifikácie obsahu i metód a 
foriem práce v tom zmysle, aby ich uplatnením vypestovala u žiakov schopnosť vyrovnať 
sa so životnými a pracovnými problémami, ktoré budú vyžadovať od žiakov nielen uplat-
nenie vedomostí, spôsobilostí a zručností, ale aj samostatný, tvorivý, rozhodný prístup, 
intuitívne myslenie a schopnosť individuálne a aktívne si osvojovať nové skutočnosti (po-
rov. Petlák, 2004). 

Tieto zručnosti však nemusí získavať len žiak, ale aj jeho učiteľ. Nové metódy a formy 
práce si teda musia osvojiť oba subjekty, ktoré sa na procese vzdelávania zúčastňujú – 
žiak, ale o to viac aj učiteľ, ktorý má mať spôsobilosť žiakov v tomto smere viesť. Táto 
skutočnosť sa kontinuálne objavuje aj v oblasti teórie vyučovania slovenského jazyka, kde 
zaznamenávame v posledných dvoch desaťročiach viacero príspevkov do diskusie 
o (ne)efektívnej príprave budúcich učiteľov slovenčiny počas štúdia na vysokej škole (napr. 
Balážiková, 1997/98; Hincová, 2003/04; Ligoš, 2004/05, 2008/09; Holasová – Svobodová – 
Gejgušová, 2005/06; Bačíková, 2006/07; Porubcová, 2007/08; Rollerová, 2008/09).  

Preto v súvislosti s odborovým didaktickým vzdelávaním študentov v študijnom odbore 
slovakistika (učiteľský smer), ale aj v súvislosti s filologickým a jazykovokomunikačným 
vzdelávaním študentov slovakistiky (neučiteľský smer) a masmedialistiky na Inštitúte slo-
vakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove (ISVJMŠ FF PU) uvažujeme o efektívnych spôsoboch ich prípravy na 
učiteľskú, ale aj odbornú (lingvistickú, korektorskú, redaktorskú a i.) pracovnú prax. Nad-
väzujeme tak na tradíciu tohto pracoviska, ktorú výraznou mierou spoluvytvárala a stále 
spoluvytvára aj jubilantka Miloslava Sokolová. V minulosti sa študenti slovakistiky na FF PU 
pod vedením pedagógov už viac ráz podieľali na odbornej práci v rámci vedeckého výskumu 
a grantových úloh riešených členmi ISVJMŠ FF PU v Prešove a získavali tak praktické skúse-
nosti využiteľné v pracovnej praxi.  
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Ak mapujeme obdobie posledných dvadsiatich rokov, v 90. rokoch evidujeme niekoľko 
významných výskumných a grantových projektov. Na prvom mieste musíme vyzdvihnúť 
lingvistickej verejnosti známy sociolingvistický výskum M. Sokolovej a D. Slančovej o živej 
podobe slovenčiny na východnom Slovensku (Slančová – Sokolová, 1994, 1995, 1997). Už 
tu autorky v rámci svojej pedagogickej praxe aktívne zapájali študentov do výskumu 
a citujú úctyhodný počet študentských prác, ktoré vznikli na FF PU (vtedajšej UPJŠ) v Pre-
šove (porov. Slančová – Sokolová, 1994, s. 239, pozn. 3; 1997, s. 221 – 224). Študenti slo-
vakistiky sa zúčastnili aj na grantových projektoch Výskum morfematickej a valenčnej 

štruktúry lexikálnych jednotiek (1549/94) a Vetné modely v slovenčine (1/4435/97). Ich 
diplomové práce pod vedením M. Sokolovej, J. Nižníkovej a  neskôr aj úspešnej absolvent-
ky a kolegyne M. Ivanovej boli využité pri koncipovaní Valenčného slovníka slovenských 

slovies (Nižníková – Sokolová a kol., 1998, s. 4), ako aj v ďalších dielach s valenčnou prob-
lematikou (Nižníková, 2001, 2006). Celkovo bolo do týchto výskumov zapojených 21 diplo-
mantov (porov. Ivanová, 2007, s. 16, Nižníková, 2001, s. 129 – 133).  

Prirodzeným pokračovaním bolo zapájanie študentov v rámci seminárnych a diplomo-
vých prác do ďalších výskumných úloh, či už pri prvotných frekvenčných analýzach Mor-
fematického slovníka slovenčiny (1999) v rámci seminárnych prác študentov jednoodbo-
rového štúdia slovenského jazyka (na ktorých sme sa osobne počas štúdia mali možnosť 
zúčastniť v r. 1997), alebo neskôr pri budovaní a využívaní Slovenského národného korpu-
su (SNK). Nemožno nespomenúť významný vplyv „morfologickej školy“ jubilantky na vy-
pracovanie morfologického tagsetu pre SNK (Garabík – Gianitsová – Horák – Šimková, 
2004; Gianitsová, 2006c) a na našu ďalšiu odbornú prácu pri vedení ručnej morfologickej 
anotácie (Garabík – Gianitsová-Ološtiaková, 2005), kde sme mali možnosť plne využiť 
skúsenosti nadobudnuté ešte počas príprav na semináre z morfológie s M. Sokolovou. 
Navyše, pri ručnej morfologickej anotácii SNK bol využitý aj jazykový materiál, ktorý spra-
cúvali študenti FF PU v rámci workshopov, organizovaných M. Sokolovou v spolupráci 
s SNK (porov. Sokolová – Šimková – Ivanová, 2006, s. 11 – 12; Gianitsová, 2006c, s. 175). 

Okrem tejto základnej odbornej práce študenti pod vedením M. Sokolovej ešte počas 
svojho štúdia publikovali viacero štúdií v rámci grantových výskumov Morfosyntaktická 

analýza Slovenského národného korpusu (VEGA č. 1/1432/04), Verbálny aspekt a modálne 

verbá v slovenčine (VEGA 1/0625/08), ako aj v rámci výskumu deklinácie substantív (Soko-
lová, 2007), porov. Dziak – Rabatinová (2005, 2006, 2008); Kášová – Rabatinová (2006); 
Kášová – Rabatinová – Dziak (2006); Csabalová (2006); Sokolová – Bugajová (2006); Bod-
nárová (2008, 2009, 2010); Gregusová (2009a, 2009b, 2010); Kvantíková (2010a, 2010b); 
Kyseľová (2010a, 2010b).  

Treba zdôrazniť, že často išlo o inšpirácie z jubilantkiných prednášok, seminárne práce 
z morfológie alebo diplomové práce, ktoré na jej podnet a za jej podpory prerástli do od-
borných príspevkov, prezentovaných na vedeckých konferenciách, uverejnených 
v zborníkoch a časopisoch (okrem vyššie uvedených aj Ondráčková, 2003; Gianitsová, 
2004, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b) a vedeckej monografie (Ološtiak – Gianitsová- 
-Ološtiaková, 2007a; porov. aj Sokolová, 2007, s. 9 – 10). M. Sokolová sa stala aj inšpirá-
torkou slovníkového diela a rukopis kolektívnej seminárnej práce z morfológie Výslovnosť 

a skloňovanie anglických vlastných mien v slovenčine (Ološtiak et al., 1998) jej hlavný au-
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tor využil ako jeden z pramenných zdrojov pri koncipovaní Slovníka anglických vlastných 

mien v slovenčine (Ološtiak – Bilá – Timková, 2006, s. 90). Možno taktiež spomenúť, že 
záujem o aktuálny vývoj v oblasti substantívnej deklinácie, ktorý M. Sokolová v študentoch 
iniciovala a ktorý aj metodologicky zastrešila, sa rozvíja aj naďalej (okrem výskumu M. Iva-
novej a M. Ološtiaka porov. Gianitsová-Ološtiaková, 2009; Kvantíková, 2009; Kyseľová, 
2009).  

Zároveň nemožno nespomenúť aj to, že tradíciu aktívneho zapájania študentov slova-
kistiky do vedeckého výskumu a grantových úloh vytvárali a stále vytvárajú aj ostatní čle-
novia ISVJMŠ FF PU v Prešove. Dovolíme si tvrdiť, že aj (či najmä) zásluhou tohto tvorivého 
prostredia počas štúdia, kolegiálneho prístupu vyučujúcich a vďaka ich záujmu o seriózny 
vedecký výskum jazyka si viacerí zo študentov slovakistiky na FF PU v Prešove zvolili lin-
gvistiku za svoju profesiu (okrem už spomínaných z najmladšej generácie aj K. Vužňáková, 
A. Gálisová, N. Janočková, M. Chochol, S. Zajacová). Tradícia sa rozvíja aj naďalej cez ďalšie 
výskumné projekty realizované na prešovskom pracovisku, do ktorých sú prostredníctvom 
seminárnych a diplomových prác zapojení aj študenti slovakistiky, či už ide o projekt slov-
níka viacslovných pomenovaní pod vedením M. Ološtiaka a M. Ivanovej (Viňarská, 2009), 
výskum detskej reči a ďalšie sociolingvistické štúdie pod vedením D. Slančovej a S. Zajaco-
vej (Chabaľová – Slančová, 1993; Hlavatá, 1999, neskôr Ondráčková, 2006; Maričová – 
Slančová, 2000; Bellová – Slančová, 2003; Ghillányová – Slančová, 2004; S. Zajacová, 2006; 
Janošková, 2006; Pudišová – Slančová, 2008; Ičo, 2010; Mindžáková, 2010; Vasiľová, 2010; 
Gáborová, 2010).  

Z osobných rozhovorov vieme, že podobne pozitívne hodnotia svoju vysokoškolskú 
prípravu na FF PU v Prešove a v rámci nej aj praktickú „morfologickú školu“ M. Sokolovej 
aj absolventi, ktorí si zvolili pedagogickú dráhu na základných a stredných školách. Napriek 
týmto pozitívnym správam si však uvedomujeme, že v rámci prípravy absolventov na uči-
teľskú prax je stále čo zlepšovať. Študenti totiž dostávajú veľmi konkrétny lingvistický zá-
klad, namiesto vypracúvania kompilátov lingvistických prác sú na seminároch z jednot-
livých jazykovedných disciplín vedení ku komplexnej jazykovej analýze, k práci s textom, 
no často po opustení vysokej školy na tieto zručnosti zabúdajú, neuvedomujú si dôležitosť 
toho, že ich treba v školskej praxi transformovať a naďalej využívať. Pociťujeme preto 
potrebu zbližovať ich odbornú prípravu a výskumné aktivity s praktickou prípravou na 
vyučovanie jazyka, posilňovať ich zručnosti pri vytváraní cvičení a výkladov jazykovej prob-
lematiky, a tak ich motivovať, aby čo najviac využívali aktuálne vedecké poznatky 
z odborných seminárov aj na seminároch z didaktiky slovenského jazyka, ktoré na FF PU 
vedieme od akademického roku 2007/2008. Tak navyše možno vyvrátiť názory učiteľov 
z praxe, že „študenti síce odchádzajú z vysokej školy odborne podkutí, ale bez skúseností 
s vyučovaním jazyka v škole nevedia, ako učivo podať“.  

Podľa nášho názoru nemožno tieto dve veci oddeľovať. Kvalitným učiteľom sa stane 
len ten, kto dokáže odborné vedomosti transformovať do didakticky primeranej formy, 
odborné poznatky pretaviť do komunikačných cvičení, odborne správnych a didakticky 
vhodných výkladov. Ak však tento odborný základ nie je kvalitný, nie je premenený na 
konkrétne analyzačné zručnosti, niet čo transformovať, niet z čoho vyberať. Absolvent 
slovakistiky – učiteľ sa pri odborných (lingvistických) váhaniach stáva často závislý od rôz-
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nych odborných pseudoautorít (učebnica, popularizačná príručka, uvádzajúci, starší, skú-
senejší učiteľ, metodik a pod.) namiesto toho, aby si ich rady konfrontoval s platnou kodi-
fikáciou v príručkách, ktoré pritom ako študent využíval, a s tým, čo si osvojil na odbor-
ných predmetoch. Zo stretnutí s učiteľmi počas rôznych metodických školení totiž máme 
skúsenosť, že ich trápia najmä rôzne „odborné problémy“, ktoré sú ľahko riešiteľné, pokiaľ 
sa oprieme o aktuálne odborné poznatky. Často sa pritom odvolávame práve na to, čo je 
uvedené v kodifikačných príručkách a odborných dielach, ako sú poznatky sprostredkúva-
né študentom na vysokej škole, a upozorňujeme či na konkrétnych prípadoch demonštru-
jeme dôležitosť návratu k poctivej lingvistickej analýze.     

Nové spôsoby a formy práce hľadáme nielen v príprave budúcich učiteľov slovakistiky, 
ale zároveň si uvedomujeme aj význam praktickej prípravy ďalších „verejných mediáto-
rov“ nových poznatkov – pracovníkov masmédií. Preto sme dospeli k názoru, že budúci 
pracovníci v oboch oblastiach by sa už počas svojej vysokoškolskej prípravy mali aktívne 
podieľať na projektoch, ktoré im poskytnú praktické skúsenosti využiteľné v budúcom 
zamestnaní, ukážu spôsoby, ako v budúcnosti riešiť odborné váhania, kam sa obracať 
a ako svoje zistenia prezentovať, aby získali pozitívnu odozvu u svojich žiakov i adresátov 
svojich popularizačných komunikátov. Naše uvažovanie o modernej prezentácii a výučbe 
slovenského jazyka (a literatúry) sa prirodzene spája s uvažovaním o primárne elektronic-
kej forme týchto výstupov – webových stránkach edukačného a informačného charakteru. 
Dôvodov je niekoľko: 

1. V súčasnosti je samozrejmosťou, aby informácie z akéhokoľvek vedného odboru boli 
čo najrýchlejšie a najjednoduchšie prístupné cez elektronické médiá. Navyše, tento infor-
mačný kanál je aj ekonomicky najúspornejší a prípadné chyby možno rýchlo opraviť. 

2. Médiá vnímame ako silný prostriedok popularizácie vedeckých poznatkov (samo-
zrejme, spracovaných v primeranej forme).  

3. Uvedomujeme si, že využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) môže 
podporiť získavanie skúseností s didaktickou transformáciou poznatkov v príprave učiteľov 
slovenčiny na ich budúce povolanie. 

Z obsahového hľadiska nás projektovanie výučbových stránok pre slovenský jazyk hneď 
v úvode viedlo k zamysleniu sa nad súčasnými zdrojmi informácií o jazyku, ktoré má 
k dispozícii nielen žiak, ale aj učiteľ alebo všeobecne každý bežný používateľ jazyka. Dovo-
líme si tvrdiť, že je to niekoľko prameňov s rozličnou mierou pripisovanej závažnosti (bliž-
šie pozri aj Gianitsová-Ološtiaková, 2010): 

1) Kodifikačné príručky a ďalšie významné slovníkové (aj iné odborné) diela. 
2) Učebnice slovenského jazyka pre základné a stredné školy, ktoré sú k dispozícii už 

vo dvoch, resp. troch sériách, no stále zápasia s vážnymi problémami z hľadiska dodržania 
zásady odbornosti a systematickosti.   

3) Populárnonáučné príručky z oblasti slovenského jazyka, ktoré vydávajú rôzne ko-
merčné vydavateľstvá (SPN, Enigma, Didaktis, Príroda a i.).1  

                                                             
1 Tieto publikácie možno celkovo zhodnotiť ako priemerne kvalitné, často aj s väčšími odbornými ne-

dostatkami, keďže čerpajú nepresné sprostredkované informácie o jazyku zo starších, resp. dnes už za-
staraných populárno-náučných príručiek, chcú zložité javy podať jednoducho, príp. dopĺňajú nevhodne 
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4) Masmédiá – jazykové poradne cez audio-vizuálne médiá (často nemajú vlastnú ustá-
lenú formu, občasné relácie), webové stránky, e-lexikóny a e-príručky – ich kvalita je však 
tiež na rôznej úrovni.2  

5) Informácie „z druhej ruky“, od známych, z internetových diskusií, náhodné rady od 
tzv. odborníkov (často aj z radov jazykových korektorov, učiteľov). Veľmi často ide 
o nesprávne, zavádzajúce, dezinformujúce údaje. Paradoxne práve týmto zdrojom je pri-
pisovaná medzi používateľmi jazyka, hádam okrem učebníc, najvyššia dôveryhodnosť.3 

Z prieskumu prameňov vyplýva, že v súčasnosti na Slovensku chýba voľne prístupná 
príručka slovenčiny, ktorá by okrem graficky prehľadnej a odborne správnej prezentácie 
teoretických informácií o jazykových javoch používateľom jazyka poskytla aj pomôcku pri 
vyučovaní slovenčiny v škole a precvičovaní javov v komunikačne zameraných úlohách. 
Nazdávame sa, že je to práve elektronická forma – webová stránka edukačného a infor-
mačného typu, ktorá poskytuje tieto možnosti. Práve touto formou sa dá veľmi účinne 
simulovať postup pri výklade učiva s použitím reálnych textových ukážok a následne získa-
né poznatky precvičiť v konkrétnych komunikačne zameraných úlohách, ktoré využívajú 
vizuálne a interaktívne možnosti elektronického média. Navyše, výhodou výučby jazyka 
prostredníctvom elektronického média je aj možnosť zoznámiť sa s jazykovým učivom zo 
všetkých jazykových rovín hravou formou, ktorá je pre dieťa príťažlivejšia než klasická 
tlačená verzia príručky. 

Vzhľadom na to, že za vhodný model, z ktorého možno vychádzať, považujeme české 
webové stránky pre jazykové vyučovanie detí so špecifickými poruchami učenia – Kaminet 
(www.kaminet.cz; Balharová, 2007, 2008), nadviazali sme spoluprácu s autorkou PhDr. 
Kamilou Balharovou, ktorá v úvodnej fáze príprav viedla workshop Elektronické spracova-

nie jazykovej teórie a praxe pre pedagogické potreby (27. 2. 2009) pre vyučujúcich didakti-
ky a vybraných študentov slovakistiky učiteľského smeru na FF PU. Prvotné tézy projektu 
sme následne predstavili na medzinárodnej konferencii v Olomouci (Gianitsová- 
-Ološtiaková, 2010): 

Odbornú úroveň stránky sme sa rozhodli zabezpečiť voľbou vhodných zdrojov – preto 
vychádzame rozsahovo z učiva prezentovaného v učebniciach slovenského jazyka, ale 
obsahovo najmä z kodifikačných príručiek, odbornej jazykovednej literatúry, výsledkov 
najnovších výskumov a z publikovaných popularizačných príručiek, na ktorých sme sa au-
torsky podieľali (Ološtiak – Gianitsová-Ološtiaková, 2007b; Gianitsová-Ološtiaková – Ološ-
tiak, 2008). Tento cieľ vyjadruje aj názov prezentovaných edukačných stránok – Slovenský 

jazyk z prvej ruky (www.ff.unipo.sk/slovencina).  

                                                                                                                                                                  
vlastné formulácie bez preniknutia k podstate jazykového javu. Výsledkom býva na pohľad jednoduchý 
text, tabuľka s prezentáciou základných termínov bez uvedenia dostatočného a správneho jazykového 
materiálu, ktorý by jazykový jav pomohol vysvetliť. 

2 Najmä komerčné produkty na CD-ROM-och by mali mať istú kvalitatívnu úroveň, no ich reálne 
zhodnotenie z odborného aj didaktického hľadiska absentuje, čo často znamená aj ich stagnovanie bez 
snahy o skvalitnenie obsahu a foriem (navyše často aj bez kvalitného odborného autorského zázemia). 

3 Niektoré z týchto zavádzajúcich informácií sa dokonca môžu šíriť ako reťazová e-mailová správa, po-
rov. napr. známy hoaxový e-mail Slovenčina – najťažší jazyk na svete.  
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Dizajn pripravovanej webovej stránky má jednotnú myšlienku, ktorá nadväzuje na vý-
rok „Jazyk je farebnejší ako dúha“ (Ondrejovič, 2006), ktorý okrem jeho prvotného „socio-
lingvistického“ významu chápeme aj tak, že jednotlivé jazykovedné disciplíny nie sú striktne 
oddelené. Jazykové javy, ktoré skúmajú a popisujú, možno vnímať ako zložité komplexy, 
pri ktorých uchopení je nutné zapojiť vedomosti z viacerých disciplín. Navyše, pri niekto-
rých javoch nemôžeme a ani nechceme stanoviť príslušnosť k jednej jazykovej rovine 
a k jednej disciplíne (napr. alternácie, morfematika, vid, slovesný rod). Súbor jazykoved-
ných disciplín je teda označený farbami dúhového spektra, kde jednotlivé farby tiež ne-
môžeme od seba jednoznačne oddeliť, keďže plynule prechádzajú jedna do druhej.  

Projekt vznikal od januára 2009 do apríla 2010 len ako súčasť prípravy diplomových 
prác Vyučovanie slovenského jazyka elektronickou formou študentiek slovakistiky v učiteľ-
skom magisterskom štúdiu na FF PU v Prešove pod naším vedením (Merňáková, 2010; 
L. Zajacová, 2010; Mocáková, 2010; Troppová, 2010). Na realizácii projektu participovali aj 
študenti odboru informatika na FEI TU v Košiciach, Jaroslav Valuš a Juraj Dodulík, prostred-
níctvom diplomových prác Systém pre podporu výučby slovenského jazyka I a II, ktorí v prvej 
fáze vytvorili editačný nástroj pre autorky úloh a textu, webové rozhranie na báze php 
(systém LCMS – learning content management system). Výsledkom ich práce v druhej fáze 
je nezávislý softvérový systém, zahŕňajúci interaktívny portál (porov. obrázky v prílohe): 

1. umožňujúci prihlasovanie užívateľov (napr. žiakov, učiteľov, ale aj bežných záujem-
cov o používanie stránky);  

2. umožňujúci prácu s úlohami a informačnými textami (tzv. poučkami); 
3. obsahujúci hodnotiaci systém, ponúkajúci nielen priebežné (slovné a percentuálne) 

vyhodnotenie práce žiaka, ale aj štatistický prehľad získaných výsledkov (prostredníctvom 
grafov); 

4. obsahujúci nástroj pre učiteľov, poskytujúci evidenciu žiakov, manažment ich práce 
a tiež aj kontrolu riešenia úloh.4  

Pri príprave výučbovej stránky sme sa riadili aj princípmi programovaného učenia B. F. 
Skinnera (porov. Mocáková, 2010, s. 34): 

• Princíp malých krokov. Učivo je žiakovi prezentované v malých častiach, úsekoch, 
ktoré na seba logicky nadväzujú. Krok sa skladá z motivačnej úlohy, výkladu – poučky 
a úlohy na precvičovanie. Dôležité je logické rozpracovanie a nadväzovanie. 

• Princíp aktívneho reagovania (aktívnej odpovede). Vychádza z poznatku, že žiak sa 
lepšie učí, ak je pri učení činný (aktívny). Aktívne zapojenie žiaka je podstatou učenia tohto 

                                                             
4 Z technických parametrov možno napr. uviesť tieto údaje: systém spravovania je založený na tech-

nológiách používaných pri väčšine najnovších stránok na internete, teda ide o XHTM technológiu, ktorá 
nadväzuje na HTML. Na skriptovanie je použitý skriptovací jazyk PHP, a to najmä na komunikáciu s SQL 
databázou a na vyhodnocovaní odpovedí v úlohách a testoch. Popri tom sa na výzor stránky využíva CSS. 
Nakoniec z technológií je použitý javascript, ktorý prispieva k vhodnému zobrazeniu vyskakovacích okien 
a taktiež dodáva portálu dynamiku. Pre aktuálny server je využívaný Apach a PHP5 s MySQL Serverom. 
Portál je možné načítať v akomkoľvek známejšom prehliadači (bol testovaný na štyroch typoch prehliada-
čov – Internet Explorer, Opera, Firefox a Google Chrome), teda spoľahlivosť je takmer maximálna. Čo sa 
týka hardvérových nárokov, pre plynulý pohyb odporúčame procesor najmenej 500 Mhz, pamäť RAM 
128 MB a videokartu s rozlíšením minimálne 800 x 600 pixelov. 
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typu, pretože ide o imitovanie dialogickej metódy. (Žiak stojí pred úlohou, na ktorú musí 
reagovať a riešiť ju, dostáva spätnú väzbu a ďalšiu nadväzujúcu otázku.) 

• Princíp bezprostredného upevňovania. Správnym riešením motivačných a expozič-
ných úloh sa žiak prepracuje k teoretickému poznatku. Všetko, čo sa naučí ako novú in-
formáciu, má možnosť si hneď zafixovať v rôznych typoch cvičení.  

• Princíp vlastného tempa. Žiak môže pri učení a riešení úlohy postupovať podľa vlast-
ných schopností a podľa vlastného uváženia a rozhodnutia. 

• Princíp hodnotenia výkonu (overovania a korigovania programu). Žiak je po každej 
odpovedi informovaný o správnosti alebo nesprávnosti svojej odpovede, teda po každej 
odpovedi na otázku dostane informáciu o kvalite svojho výkonu. K dispozícii je aj konečné 
hodnotenie.  

Budúcnosť projektu 
Po ukončení diplomových prác edukačná stránka obsahuje vypracovanie len niekto-

rých tematických okruhov zo štyroch základných jazykovedných oblastí (hláskoslovie a 
pravopis, lexikológia, morfológia a syntax). Pre rozsiahlosť materiálu neboli dopracované 
všetky témy. Zväčša teda ide o ukážky, ktoré dokumentujú, ako možno učivo II. stupňa ZŠ 
transformovať do výučbového programu, ktorý môže byť prístupný na internete. V rámci 
príprav diplomových prác bola spracovaná typológia úloh podľa fáz vyučovacieho procesu 
(motivačné, tzv. expozičné a fixačné úlohy). Pri tvorbe úloh sa dôraz kládol nielen na kog-
nitívne, ale v prvom rade na aplikačné, komunikačné cvičenia.5 Tieto práce vnímame ako 
nevyhnutnú prípravnú fázu, ktorú je však potrebné ďalej inštitucionálne zastrešiť a finan-
covať, aby mohol projekt pokračovať v druhej, náročnejšej realizačnej a evaluačnej fáze. 
V nasledujúcom období sa zameriame na dokončenie už existujúcej edukačnej stránky 
Slovenský jazyk z prvej ruky a jej rozšírenie o ďalšie sekcie informačného, resp. populari-
začného charakteru.  

Prípravu stránky plánujeme v spolupráci s kolegami (vyučujúcimi ISVJMŠ FF PU) prak-
ticky prepojiť s výučbou na odborných seminároch z jednotlivých jazykovedných disciplín, 
na seminároch z didaktiky slovenského jazyka a na výberovom seminári Inovácie vo vyu-

čovaní SJ. Výsledky práce budeme prakticky overovať aj počas pedagogických výstupov na 
priebežnej a súvislej pedagogickej praxi na základných a stredných školách. V rámci nasle-
dujúcich diplomových a rigoróznych prác absolventiek zapojených do projektu sa možno 
zamerať aj na hlbšie vypracovanie možností diagnostiky a hodnotenia pomocou edukačnej 
stránky.  

Edukačná webová stránka bude mať praktické využitie v školskom aj vo verejnom celo-
slovenskom priestore: 

                                                             
5 Predpokladáme, že pripravovaná edukačná stránka bude využívaná pri zmiešanom vzdelávaní typu 

blended learning, t. j. ako kombinácia e-learningu a prezenčnej formy výučby. Blended learning považu-
jeme za flexibilný nástroj s veľkým potenciálom, keďže radikálne nevytláča učiteľa z edukačného procesu. 
Skladá sa z viacerých prvkov (software, počítač, pripojenie na internet, žiak a učiteľ – tútor). Každý z nich 
ovplyvňuje efektivitu elektronickej výučby svojím spôsobom. 
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1. Pre žiakov ZŠ a SŠ: 
a) Edukačná stránka zameraná na výučbu slovenského jazyka na ZŠ a SŠ6 s dôrazom na 

rozvoj komunikačných kompetencií, ktorá bude alternatívou ku klasickej forme vyučovacej 
hodiny (tzn. každá téma bude obsahovať motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické i 
hodnotiace prvky), poskytne didaktické materiály k jednotlivým jazykovým témam (cvičné 
úlohy, výkladové texty, prehľady, hry a kontrolné testy, úlohy zamerané na čítanie s poro-
zumením a pod.), ktoré budú šírené voľne, bez plateného prístupu. 

b) Príručka cudzích vlastných mien pre školy, ktorá bude obsahovať výslovnosť a gra-
matiku vlastných mien cudzieho pôvodu, nachádzajúcich sa v učebniciach pre jednotlivé 
predmety na ZŠ i SŠ (ako jeden z výstupov grantového projektu Elektronické spracovanie 

anglických vlastných mien v slovenčine, bližšie pozri Ološtiak, 2008). 
2. Pre učiteľov ZŠ a SŠ:  
Okrem možnosti pracovať so stránkou na hodinách slovenského jazyka a literatúry 

(podľa výstupu č. 1) stránka ponúkne aj metodickú príručku pre učiteľov, ktorá okrem 
informácií, ako možno využívať jednotlivé časti stránky vo výučbe, bude obsahovať aj od-
kazy na konkrétne témy a úlohy z aktuálnych učebníc pre ZŠ a SŠ, ku ktorým stránka po-
dáva vysvetľujúce informácie a ďalšie cvičenia, príp. návrhy ucelených príprav na vyučova-
cie hodiny s podporou IKT. 

3. Pre ostatných používateľov stránky:  
a) Informačná príručka (rukoväť) s teoretickými poznatkami o jazyku. Stránka už bude 

obsahovať výklad jazykových javov pri jednotlivých učebných témach (podľa výstupu č. 1), 
no informácie  budú prezentované aj slovníkovou formou (tzv. Malý slovník jazykovedných 

termínov). 
b) Výhľadovo by mohla byť vytvorená aj informačná časť obsahujúca písomné, ale aj 

audiovizuálne diela s popularizačnou tematikou (práce študentov masmedialistiky) z ob-
lasti jazyka. V snahe vytvoriť aktuálny obsah budú študenti masmedialistiky monitorovať 
jazykové chyby v médiách, v rámci výučby slovakistických disciplín ich budú pod vedením 
vyučujúcich konzultovať s odbornými zdrojmi a následne vytvárať popularizačné články, 
ktoré budú primeranou a pútavou formou informovať o nevhodných javoch v používaní 
spisovného jazyka, objavujúcich sa v aktuálnej mediálnej tvorbe, s navrhnutím adekvát-
nych riešení konkrétnych jazykových problémov. Výsledkom by mal byť pravidelne aktua-
lizovaný servis informácií o jazyku určený médiám. 

Doteraz vypracované diplomové práce predstavujú významný podkladový materiál pre 
vedenie ďalších študentov učiteľstva na seminároch z didaktiky a diplomantov, ktorých 
úlohou bude dopracovanie obsahovej náplne edukačných stránok. Tento projekt vnímame 
ako jednu z možností, ako inovovať prípravu študentov slovakistiky učiteľského smeru na 
ich pedagogickú prax prostredníctvom vytvárania konkrétnych moderných didaktických 
pomôcok. Ponúka sa aj priestor pre študentov neučiteľského štúdia slovakistiky 
a masmedialistiky na získanie praktických skúseností s prípravou rôznych popularizačných 

                                                             
6 Časti: všeobecné poznatky o jazyku, hláskoslovie, lexikológia, morfológia, syntax a štylistika – obsah 

jednotlivých kapitol bude zodpovedať požiadavkám platných vzdelávacích štandardov. 
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komunikátov (v písomnej aj v audiovizuálnej podobe), ktoré môžu byť náplňou ich práce 
v rozličných zamestnaniach.  
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Some notes on the project The Slovak language at first hand 
The paper presents the project The Slovak language at first hand. The first part outlines  

how M. Sokolová miscellaneously inspired and still inspires and encourages her students 
to research in the field of linguistics. The second part provides basic information on 
a webpage design, subject, authors as well as the demonstration how a subject matter 
taught at junior school can be transformed into a teaching programme available on the 
Internet (cf. www.ff.unipo.sk/slovencina).  
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Obrazová príloha 

Obr. č. 1. Základný vzhľad stránky  

 

Obr. č. 2. Motivácia pomocou doplňovacích cvičení a začiatok expozície v téme Predložky 
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Obr. č. 3. Rôzne typy fixačných úloh (výberové, spájacie, presúvacie, zaškrtávacie cvičenie) 
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Obr. č. 4. Osobná štatistika výsledkov (hlavné pole) a panel hodnotenia (vľavo) 

 
 


