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6 CIEĽ, METODIKA A ORGANIZÁCIA PREDVÝSKUMU  

(ZŠ X – Prešov, ZŠ Y – Kežmarok) 

 

6.1 Cieľ predvýskumu 

 

Cieľom prieskumu bolo (ešte pred vstupom do experimentálneho priestoru školy) 

zistiť a overiť si podmienky, v akých sa ľudová a moderná rozprávka v súčasnosti nachádza 

na 1. stupni základných škôl. V centre pozornosti sme mali najmä problematiku využitia a 

uplatnenia rozprávok z čítaniek nového typu priamo na vyučovacích hodinách čítania 

a literárnej výchovy, pričom nás zaujímalo konkrétne porovnanie nových čítaniek vo vzťahu 

k starším typom (vyplývajúce z učiteľskej praxe pedagogických pracovníkov). V závere sme 

vytýčený cieľ rozšírili aj o problém výberu mimočítankovej literatúry v ZŠ, ktorý nepriamo 

vypovedá o nami skúmanom charaktere detskej recepcie (problematika čitateľskej skúsenosti 

ako predpokladu čitateľskej kompetencie v hlavnom výskume).   

 

6.2 Prieskumná vzorka, metodika a organizácia predvýskumu 

 

Predvýskum sme vo forme prieskumu uskutočnili v Základnej škole X v Prešove 

a v Základnej škole Y v Kežmarku, pričom oslovovaní boli iba vyučujúci pôsobiaci na 1. 

stupni týchto škôl. V Základnej škole X bolo oslovených šesť pedagogických pracovníkov, 

z ktorých každý dostal priestor na vyjadrenie svojho názoru, ktorý vychádzal z vlastnej 

skúsenosti (praxe) s čítankami v priebehu vyučovacieho procesu na 1. stupni. Výber bol 

uskutočnený náhodne – kľúčom výberu bol ranný príchod učiteľa do Základnej školy X, na 

základe čoho sa mohol ktorýkoľvek učiteľ stať respondentom nášho prieskumu. V Základnej 

škole Y bolo oslovených sedem pedagogických pracovníkov. Náhodnosť výberu bola 

zabezpečená momentálnou prítomnosťou učiteľa v kabinete počas doby trvania veľkej 

prestávky, čím sa každý učiteľ 1. – 4. mohol stať respondentom predvýskumného prieskumu 

(aj učitelia, ktorým v danej chvíli z pracovnej náplne vyplývala povinná účasť na dozore 

v priestoroch školy). 

Ako metódu prieskumu sme si zvolili rozhovor (interview), ktorý nám umožňoval 

zamerať sa na poskytnutie relevantných informácií a zároveň byť v priamej sociálnej 

interakcii s respondentom, čím sa naplnila aj možnosť odhaľovania osobných postojov k 

skúmanej problematike rozprávok v čítankách.  
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Z hľadiska štruktúry otázok sme si zvolili neštandardizované interview. Obsah, 

formuláciu a poradie otázok sme v priebehu prieskumu menili, v niektorých prípadoch sme 

kládli aj doplňujúce otázky, ak sa nám odpoveď opýtaného nezdala z pohľadu nášho 

skúmania dostatočná. Respondenti takto mali možnosť odpovedať spontánne a bez 

obmedzovania, čo nám pomohlo hlbšie preniknúť do problému. V našom prípade sme sa 

zamerali na individuálny, jednorazový rozhovor s učiteľmi. Nevýhodou nami zvolenej 

prieskumnej metódy sa ukázalo problematickejšie spracovanie a interpretácia údajov. 

Záznamy sme uskutočňovali písomnou formou, pričom náš spôsob zachytávania údajov nijak 

neovplyvňoval negatívne odpovede respondenta. Otázky mapovali priestor piatich zvolených 

okruhov:  

1. výber rozprávok v staršom a novom type čítaniek, 

2. noetické zaťaženie (myšlienkové obsahy) jednotlivých rozprávkových textov, 

3. usporiadanie textov z hľadiska štruktúry a systémovosti, 

4. ilustračné dotváranie príbehov a jeho zážitková funkčnosť, 

5. výber rozprávok vo vzťahu k ľudovej tradícii; vzťah ľudovej a modernej rozprávky 

v čítankách, 

6. výber mimočítankovej literatúry (miesto modernej rozprávky v doplnkovom čítaní 

detí). 

 

6.3 Interpretácia výsledkov predvýskumu  

 

Z uskutočneného prieskumu vyplynulo niekoľko zaujímavých zistení: 

 

1. Z hľadiska výberu rozprávok sa v dichotómii minulosti a súčasnosti podľa pedagogických 

pracovníkov didakticky efektívnejšie osvedčili čítanky nového razenia. Zistili sme 

skutočnosť, že rozprávky v starých čítankách sa z pohľadu textúry vnímali pre dieťa 

mladšieho školského veku ako nevyvážené. Súviselo to s textovým rozsahom – texty boli 

často dlhé, čo malo z aspektu vyučovacieho procesu za následok delenie rozprávkového 

textu do rámca aj troch vyučovacích hodín z dôvodu plnohodnotného a podrobného 

oboznámenia sa s ním. 

2. Z didaktického uhla sa disproporcia učiteľom 3. a 4. ročníka javila aj vo vnútornom 

priestore textu rozprávok, keď pridlhá rozprávková textúra nekorešpondovala 

s adekvátnym noetickým zaťažením textu – šlo prevažne o jednoduché myšlienkové 

obsahy, nezodpovedajúce už dosiahnutému intelektovému psychickému vývinu žiakov, 
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a do istej miery podceňujúce možnosti myšlienkových postupov a operácií, reálnych 

u žiakov daného veku. 

3. Pri porovnaní usporiadania a začlenenia čítankových textov v starej a novej čítanke, tak 

autorských, ako i ľudových rozprávok, učitelia ocenili prínos nových typov, usilujúcich sa 

zachovať istý prírodný tempus kalendárneho roka a ročných období. V učiteľskej praxi 

respondenti obzvlášť pozitívne hodnotili najmä organicky začlenené témy do jednotlivých 

mesiacov roka, vyjadrujúcich istú národnú špecifickosť zvyklostí slovenského národa. 

Tento moment vnímali ako nie nepovšimnuteľný v súvislosti s koncepciou výučby 

založenou na pilieroch národnej identity, patriotizmu a humanistických princípoch. Čo sa 

týka obsahového utriedenia tematických okruhov nových čítaniek, respondenti ocenili fakt 

do popredia vystupujúcej systémovosti. Systémovosť v makrokompozičnom usporiadaní 

tém podľa kalendárneho rozvrhu – žiakovi navyše priblížených v jemu vlastnom 

špecifickom vnímaní času cez optiku mesiacov školského roka – podľa odpovedí 

respondentov aj učiteľovi napomáha v úsilí systematizovať detskú skúsenosť a zmyslovo 

nažité javy do uceleného systému, štruktúry, z ktorej môžu čerpať žiaci na 2. stupni ZŠ. 

Systémovosť je teda atribút, ktorý bol v učebniciach starších čítaniek vo vzťahu k výberu 

a zatriedeniu rozprávok podľa respondentov pociťovaný ako absentujúci. 

4. Učitelia v rámci prieskumu zareagovali aj na ilustráciu, ktorá je výrazným a noeticky 

neodmysliteľným sprievodcom rozprávok, a to práve v období mladšieho školského veku. 

Bolo zaujímavým zistením, že v ambivalentnom postavení ilustrácií nového a starého typu 

čítaniek tentoraz v učiteľskom prostredí didakticky viac imponovala staršia verzia. 

Odôvodnením bola väčšia výpovedná hodnota ilustrácií, ktoré sa v praxi vždy po 

prvotnom oboznámení sa s príbehom tiež analyzovali, čím žiakom komplexnejšie 

napomáhali pri vytváraní relevantných predstáv ako foriem zmyslového poznania. Aj na 

základe  uskutočneného mapujúceho prieskumu sa potvrdil už verifikovaný fakt, že žiak 

zrakom nadobúda až 83% všetkých poznatkov, z dôvodu čoho sa vizualizácia rozprávok 

za pomoci ilustratívneho zachytenia stáva neprehliadnuteľnou skutočnosťou osvojovania 

si poznatkov. V súvislosti s ilustratívnou stránkou rozprávok učiteľská obec na 1. stupni 

apelovala i na rozvoj estetického recipovania a citovej zážitkovosti detí. Keďže sluch sa 

na získavaní poznatkov podieľa 12%-ami, mohol byť len odporúčaním pre prax náš  

záujem prehĺbiť interdisciplinárne vzťahy využitím didaktickej techniky auditívneho 

charakteru, ktorá mohla esteticky umocniť detský čitateľský zážitok. Ako sme postrehli, 

vyžadovalo by si to nielen zvýšené nároky na technickú spôsobilosť pedagogického 

pracovníka, ale de facto aj rekonštrukciu celej vyučovacej jednotky. 
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5. Interesantný záver vyplynul i z odpovedí učiteľov na špecifický problém relácie oboch 

typov čítaniek k ľudovej slovesnosti a formám folklórneho umenia vôbec. Respondenti 

učiteľskej obce potvrdili, že je samozrejmosťou popri napĺňaní iných vzdelávacích cieľov 

venovať pozornosť aj budovaniu povedomia národnej identity práve prostredníctvom 

oboznámenia sa s rustikálno-folklórnym odkazom predkov. Ľudová slovesnosť je 

vyhľadávaným a obľúbeným čítaním u žiaka mladšieho školského veku, a to 

predovšetkým pre jej ľahkosť a nekomplikovanosť. V kontexte s poznávacou, noetickou 

bázou vystupujú piesne, pranostiky, hádanky, príslovia, rečňovanky, povesti a rozprávky 

ako kondenzované rezíduá múdrosti a empírie predkov so schopnosťou pozitívne 

ovplyvniť a usmerniť nasledujúci osobnostný vývin žiaka. 

 Ako nám z prieskumu vyplynulo, časť učiteľov na 1. stupni napriek vcelku žičlivému 

zastúpeniu takmer všetkých foriem ľudovej slovesnosti predsa len vnímala bohatšie 

a výraznejšie zastúpenie autorskej rozprávky na úkor tej tradičnej, ľudovej, folklórnej. 

Disproporciu učitelia pociťovali ako nedostatok nových čítaniek, pretože ľudovú 

rozprávku vnímali ako formu, cez ktorú dieťa najprirodzenejšie a výchovne nezaťažujúcu 

anticipuje hodnotový fenomén a mravný kódex človeka, keďže v popredí umeleckého 

zážitku vždy stojí mravný záujem o osud kladných postáv a hrdinov. 

6. Výsledky prieskumu ukázali, že výber mimočítankovej literatúry je na 1. stupni stále do 

istej miery určovaný školskými predpismi, ako aj samotnou mimoškolskou situáciou na 

detskom knižnom trhu, ktorá výrazne ovplyvňuje dostupnosť učiteľmi žiadanej literatúry 

pre deti. Ako vyplynulo z odpovedí respondentov, vzniknutú situáciu riešia tromi 

spôsobmi, pričom dva z nich počítajú aj s rodinným prostredím žiaka. V prvom prípade sa 

vychádza z učebných osnov, v ktorých sa pre mimočítankovú literatúru odporúčajú dve až 

tri knihy podľa výberu učiteľa – tento variant  v podstate napĺňa direktívny inštitucionálny 

model určovania doplnkového čítania u detí (dieťaťu sa nedáva priestor na výber podľa 

vlastných preferencií), pretože tento výber mimočítankovej literatúry sa robí na 

stretnutiach Metodického združenia učiteľov na 1. stupni danej ZŠ. Ako respondenti 

potvrdili, výber sa prevažne orientuje na zaujímavé ukážky z čítanky, ktoré sa vzápätí 

dostávajú do doplnkového detského čítania ako knižné diela (napr. Rudo Moric: 

Z poľovníckej kapsy). V druhom prípade sa vychádza z projektu „Čítame s Osmijankom“, 

prostredníctvom ktorého sa dieťa oboznamuje s ôsmimi detskými titulmi: Osmijankove 

rozprávky, S dievčiskom sa nehráme, O Guľkovi Bombuľkovi, Čin-Čin, Dubkáčik 

a Budkáčik, Janko Hraško, Opice z našej police a Pipi Dlhá Pančucha. V danom prípade 

už ide o spoluprácu školy s rodinným prostredím, pretože po prečítaní knižky rodičia 
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pomáhajú dieťaťu vyplňovať doplňovací prospekt, poskytovaný každému dieťaťu 

zapojenému do projektu. V treťom prípade učitelia počítajú s domácimi knižnicami detí, 

umožňujúc im liberálnejší spôsob výberu literatúry podľa osobných preferencií. Tento 

spôsob sa nám javí ako najdemokratickejší, pričom sa takisto opiera o spoluprácu rodiny 

so školou – rodič potvrdzuje dieťaťu prečítanie knižky podpisom a deti majú v priebehu 

vyučovacích jednotiek možnosť oboznámiť rovesníkov s prečítanou knihou. V tejto 

súvislosti sa v postrehoch respondentov objavil zaujímavý fakt – ukázalo sa, že záľubu 

v ľudových tradičných rozprávkach z domácich knižníc našli v oveľa väčšej miere 

náročnejší detskí čitatelia, čo podľa učiteľov možno vysvetliť dlhšou textúrou tejto formy 

rozprávok, do ktorej sa nepúšťajú slabší a menej nároční čitatelia, kým rozsahom kratšie 

moderné rozprávky mali vysoké preferencie u čitateľsky menej výrazných detí. 

V učiteľskej praxi sa empiricky potvrdila aj menšia trpezlivosť a vigilita chlapcov pri 

čítaní, čo sa v čitateľských preferenciách zaujímavo odrazilo najmä v záľube v 

encyklopedických publikáciách.     

 

6.4 Závery predvýskumu 

 

Na základe výsledkov prieskumu sme vyvodili záver, že u respondentov prieskumu sa 

ukázala jasná tendencia za výraznejšie uplatnenie žánru ľudovej rozprávky do celoročného 

vyučovacieho cyklu na 1. stupni ZŠ (dôležitosť prvého kontaktu s umeleckou hodnotou 

ľudového typu a následného jednoznačnejšieho uvedomovania si hodnôt – spravodlivosti, 

šťastia, dobra či lásky). Keďže sa (podľa respondentov) v nových čítankách čo do 

kvantitatívneho neuplatňuje folklórna rozprávka v želateľnom počte, zostáva len v ich 

kompetencii vyplniť, resp. nevyplniť noetické vákuum doplnkovým čitateľským výberom. 

Potláčanie ľudovej rozprávky vo vzťahu k modernej autorskej rozprávke na 1. stupni 

respondenti vnímali ako možnú príčinu neskoršieho dramatického posunu v štruktúre 

a odstupňovaní hodnôt u dospievajúcich žiakov (tínedžerov). 

V otázke mimočítankovej literatúry sa aj napriek novým projektom na podporu 

detského čítania („Čítame s Osmijankom“) a aj samotnej snahe niektorých učiteľov 

spolupracovať aj s rodičmi a využívať pri stimulácii detského čítania aj dieťaťu blízke 

domáce prostredie (s jeho knižnou ponukou) ukázal stále pretrvávajúci trend určovania 

doplnkovej literatúry viac zo strany školskej inštitúcie. Výber sa realizuje počas stretnutí 

Metodického združenia, čo sa u respondentov často prejavovalo aj ako forma ospravedlnenia 

direktívneho výberu literatúry učiteľom.  




